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Pz. IV. F 1 típusú német közepes 
harckocsitorony alkalmazása a déli 
védelmi rendszerben

A feltárt páncéltornyot 2008. március 27-én emelték fel eredeti helyéről. Restaurálása után a HM HIM díszudvarán kiépített 
állásmásolatra 2008. június 19-én emelték be a 2,5 t-s objektumot. Azóta itt látogatható

Dr. Jakus János
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A kilencedik század Afganisztánban
Gondolatok egy orosz háborús film kapcsán

A F j o d o r  B o n d a r c s u k  által rende
zett nagyszerű orosz háborús 
akciófilm 2005-ben készült. A 

szovjetek Vietnamjában, az afganisztá
ni háborúban (1979-1989), egészen 
pontosan 1988 januárjában, az utolsó, 
„Magisztrál” (Főútvonal) fedőnevű szov
jet támadó hadművelet idején játszódik. 
A Gromov tábornok által vezetett had
művelet (1987. november 20-1988. ja
nuár 21.) célja a Gardezből Hosztba ve
zető főút megnyitása volt a Szata- 
kando-hágó elfoglalásával. A film na
gyon látványos, technikailag magas fo
kon kivitelezett, hiteles forgatókönyvvel 
rendelkező alkotás. Érzelmeket felkor
bácsoló képsorok, nagyszerű zenei alá
festés, igazi szovjet katonai karakterek, 
erőszakos akciójelenetek teszik élvez
hetővé. A mű szemléletesen mutatja be 
az afganisztáni háború tanulságait, a 
katonák jellemfejlődését a bevonulástól 
a háború végéig.

A 9. század története arról szól, hogy 
fiatal szovjet katonák indulnak Afganisz
tánba megvívni egy olyan gerillahábo
rút, amelyet hibás politikai döntés után 
indítottak el, és amelyet nem lehet meg
nyerni. Bevonulásuk előtt hagyományos 
iskolákban tanultak, ahol nem tanítot
ták, hogyan kell harcolni, hogyan kell a 
robbanások elől elrejtőzni. Sokan közü
lük azt sem tudták, létezik-e egyáltalán 
Afganisztán. Annál inkább nem tudták, 
hogy ezt az országot soha senki nem 
tudta legyőzni. Azt mondták nekik, hogy 
menni kell, és ők mentek. A film szerint

az elfelejtett század egyetlen katonája 
éli csak túl a véres harccselekménye
ket. A valóságban a 9. századnak meg
szűnt az összeköttetése, ezért túl későn 
kapott helikopteres tűztámogatást, né
hány fő azonban életben maradt.

Az események óta eltelt annyi idő, 
hogy a Szovjetunió meggyengülésé
hez vezető megnyerhetetlen gerillahá
ború egyik megrázó történetét bemu
tassák az orosz mozikban -  óriási 
kasszasikerrel.

A TÖRTÉNET

Bevonuló fiatalemberek nyolc évvel az 
afganisztáni háború kezdete után sze
retteiktől elköszönve a kopaszra nyirat- 
kozás után ismerkednek a szibériai, 
krasznojarszki behívóállomáson, ahon
nan alapkiképzésre Üzbegisztánba, az 
afgán határ közelébe szállítják őket. Ott 
találkoznak Groznijból behívott társuk
kal és Dügaló törzszászlóssal, leendő 
kiképzőjükkel. Az egyenruhába történő 
beöltözködés után kezdődik a durvasá
goktól sem mentes, megterhelő fizikai 
és pszichikai kiképzés. A kiképzésmen
tes időben egymás eltérő jellemvonása
it, gondolkodásmódját is megismerik. A 
szabályzat ideológiai dogmáit harsogva 
sajátítják el a parancs iránti engedel
mességet, a deszantos csapatszelle
met. A kiképzés és vele együtt a lelki te
her napról napra elviselhetetlenebbé 
válik. Az alapkiképzést záró sorakozó

lélektani epizóddal zárul, amikor a kato
nák hivatalosan is tudomást szereznek 
közelgő afganisztáni szolgálatukról. 
A kiképző központ ezredes parancsno
ka megkérdezi a felsorakozott katonák
tól, ki nem akar Afganisztánba menni. 
Aki nem akar, lépjen ki. Egymásra néző 
bátortalan tekintetek, kilépésre mozduló 
bakancsok, de senki nem mozdul. A ké
pet megtöri a fiatal katonák harsogó 
„A Szovjetuniót szolgálom” kórusa. 
Megkezdődik a szakalapozó kiképzés, 
amely sok tanulsággal jár. Talán a leg
fontosabb tanulság a felderítő előadá
son hangzik el, ahol a tapasztalt 
felderítőszázados felkészíti a katonákat 
az iszlám országban vívott háború sajá
tosságaira. Oda mennek, mondta, ahol 
más törvények szerint élnek az embe
rek, más a viszonyuk az élethez és a 
halálhoz is. Nyomatékosan hangsúlyoz
za, hogy soha senki nem győzte le har
cokban Afganisztánt.

Az öt hónapos kiképzés után a film 
hősei Afganisztánban Bagram repülő
terén találják magukat. Már a repülőté
ren a harci helikopterek, harcjárművek 
tömege láttán világos lesz számukra, 
hogy itt gyilkos háború folyik. Az első 
döbbenetes élményük a háborúból ha
zafelé tartó honfitársaik repülőgépé
nek lelövése és katasztrófája. A repü
lőtéren állományba helyezik őket, a 9. 
századhoz kerülnek, amely biztosítási 
feladatokat lát el. Megjelennek az első 
afgán ellenállók, a század új tagjai át
esnek a tűzkeresztségen.
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Hamarosan harcfeladatot kapnak a 
3234 méter magasan lévő hágó elfogla
lására és a konvoj áthaladásának bizto
sítására. Egy hónappal Afganisztánba 
érkezésük után a századtámpont elfog
lalása közben aknamentesítést hajta
nak végre, melynek során a szovjetek 
által afganisztáni alkalmazásra kifejlesz
tett lepkegránátot találnak és hatástala
nítanak. (A kisméretű eszközt helikop
terrel vagy tüzérséggel telepítik, szár
nyai segítségével körkörös mozgások
kal ereszkedik a földre, ezzel biztosítva 
a legkedvezőbb elhelyezkedést a tere
pen a minél hatékonyabb robbanáshoz. 
A műanyaggal borított akna képes egy 
kéz vagy láb súlyos roncsolására.) Aki a 
század biztonságát veszélyezteti, mint 
az elalvó őrkatona, azzal kegyetlenül el
bánnak. Az érkező konvojt afgán rajta
ütés éri, véres tűzpárbaj veszi kezdetét. 
Az első veszteségek láttán kitör a harc
téri sokk. A 3234 méteres hágón tábori 
körülmények között, egy áthaladó kon
vojról szerzett zsákmány elfogyasztásá

val ünnepük meg az új esztendőt, egy
ben hősi halottaikra emlékeznek.

Egy nyugodtnak tűnő napon, 1988. ja
nuár 8-án a 9. századot nagy erejű, rajta
ütésszerű támadás éri. Közelharc kezdő
dik. A túlerő következtében sok a veszte
ség, a mészárlás iszonyatos képsorai kö
vetkeznek. A század szinte valamennyi 
katonája meghal, mire megkapják az 
összeköttetés megszűnése miatt későn 
érkező harci helikopteres tűztámogatási. 
A felkelők támadását visszaverik. A sú
lyosan sérült, egyedül harcképesen ma
radó katona jelenti az odaérkező ezre
desnek, hogy a 9. század a feladatát tel
jesítette, az út szabad, a konvoj áthalad
hat. (Nehezen érthető abban a tragikus 
helyzetben, miért a hősiesen helytálló, 
egyedül maradó sorkatonától kéri szá
mon az ezredes az összeköttetés hiá
nyát.) Az utolsó képsorokon a szovjet 
csapatkivonás látható 1989. február 9-én 
egy keserű monológgal a 9. századról.

A film jobb megértéséhez támpontot 
nyújthatnak a következők.

A POLITIKAI HELYZET

A hidegháborús stratégiának megfele
lően 1979-ben az Egyesült Államok 
kormánya (Carter elnök idején) titok
ban megkezdte a kormányellenes 
mudzsahedek (szent háború harcosai) 
felszerelését és kiképzését a pakisztá
ni titkosszolgálatot használva eszköz
ként. A helyi kommunista erők megse
gítésére a Szovjetunió -  hivatkozva a 
két ország között 1978-ban aláírt ba
rátsági, együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződésre -  1979. 
december 25-én, karácsony napján 
bevonult Afganisztánba. Brezsnyevék 
a szovjet hatalmi pozíciót féltették Kö- 
zép-Ázsiában, ezért döntött úgy a párt 
vezetése, hogy beavatkozik az or
szágban. Az SZKP Központi Bizottsá
ga nem is sejtette, hogy az „afgán 
rendteremtéssel” olyan szellemet hív 
elő a palackból, amelynek hatását a 
mai napig érzi a világ. A hetvenes 
években ébredező iszlám fundamen-
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talizmus első igazi csatapróbája Afga
nisztán volt. A rommá lőtt Afganisztán
ban tűntek föl először azok a fanatikus 
muzulmán harcosok, akik ellen jelen
leg globális terrorellenes háborút vív a 
nyugati világ és Oroszország. A szov
jet megszállással egy időben kemény 
és jól szervezett gerillamozgalom kez
dett kibontakozni. A mudzsahedek a 
hegyekben rejtőzve csaptak le az af
gán és a Vörös Hadsereg egységeire. 
A háborús évek során több százezer 
szovjet katona vett részt az invázió
ban, akiket Afganisztán kommunista 
erőinek százezernél jóval több katoná
ja támogatott.

A SZEMBENÁLLÓ FELEK

ATurkesztáni Katonai Körzetben 1979. 
december elején részleges mozgósí
tást rendeltek el, 50 ezer tartalékost 
hívtak be. Az afganisztáni feladatra ki
jelölt 40. hadsereget hadi létszámra

egészítették ki, parancsnokául Jurij V. 
Tyuharinov altábornagyot nevezték ki. 
A csapatok készen álltak a feladat tel
jesítésére.

December 25-én négy gépesített lö
vészhadosztály a Türkmén és az Üz- 
bég SZSZK irányából kelt át az Amu- 
darján vert pontonhidakon, és kezdte 
meg menetét Herat, illetve Kabul irá
nyába. Egy 80 db MiG-23-as és 35 db 
MiG-21-es gépből álló repülőkötelék 
támogatta és biztosította a csapatok 
menetét. Az inváziót végrehajtó erők 
létszáma 40 ezer körüli volt. A 
mudzsahedek erősödő ellenállása mi
att a megszálló erők létszámát fokoza
tosan növelték. Az erők növelését a 
felkelők ellenállása mellett az afgán 
kormányerők gyenge harcértéke vál
totta ki. Ennek ellenére a szovjetek az 
Afganisztánban állomásozó csoporto
sítást propagandaokok miatt „korláto
zott kontingensnek” nevezték, amely
ben azonban sok igazság is volt, mert 
a hihetetlenül nehéz logisztikai-ellátási

feltételek miatt egy adott ponton túl 
nem lehetett azt növelni. 1985-re érte 
el a kontingens a legnagyobb, 120 ez
res létszámát.

1980. január közepére befejeződött 
a 40. hadsereg törzsének áttelepülé- 
se. További két gépesített hadosztály 
térségbe vezénylésével áprilisra a 
szovjet erők befejezték a nagyvárosok 
elfoglalását és a helyőrségek kialakí
tását. A parancsnokság ekkorra már a 
hadsereget támogató repülőerőkön túl 
száznál több helikopterrel, mintegy 
300 harckocsival és 600 páncélozott 
szállító harcjárművel rendelkezett.

Mivel bebizonyosodott, hogy a há
borúba közvetlenül, legalábbis rövid 
távon, más ország nem avatkozik be, 
átcsoportosították az erőket. így a 40. 
hadsereg és a hadosztályközvetlenek 
nagy részét (a nehéztüzérséget, a ra- 
kétatüzér-dandárt és -osztályokat, a 
légvédelmi dandárt és -osztályokat) 
hazavezényelték, és helyettük a geril
la-hadviselésben eredményesebben
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alkalmazható gépesített és helikopte
res erőket küldtek a hadszíntérre. Vál
toztattak az állomány etnikai összeté
telén is. A türkmén, üzbég és tadzsik 
nemzetiségű, valamint az afgán kato
nák (esetenként a gerillák) között etni
kai alapon szimpátia alakult ki, ezért a 
szomszédos déli tagköztársaságokból 
behívott sorkatonákat elsősorban 
orosz nemzetiségűekkel váltották fel. 
A sorállomány részére az afganisztáni 
szolgálat ideje 18 hónap volt (össze
hasonlításul Vietnamban az amerikai 
sorozott katonák 12 hónapig voltak a 
hadszíntéren). A váltó sorállományt 
Ashabadban (Turkesztáni Katonai 
Körzet) készítették fel az afganisztáni 
harc sajátosságaira. A szovjetek rend
kívüli körülmények között találták ma
gukat. Nem készültek fel rá, így nehe
zen birkóztak meg a nagyon kitartó, 
kegyetlen hegyi gerilla-hadviseléssel, 
és a hatalmas anyagi és emberáldo
zatok ellenére defenzívába szorultak. 
Jelenlétüket a falvak ezreire kiterjesz
teni nem tudták, óriási gondot jelentett 
a sok ezer kilométernyi úthálózat, vagy 
a fontosabb objektumok folyamatos 
biztosítása, ellenőrzése. A Magisztrál 
hadműveletben a 40. hadsereg állo
mányából részt vettek a 108. és 201. 
gépesített lövészhadosztályok egysé
gei, a 103. légideszant-hadosztály, az 
56. önálló rohamdeszantdandár és a 
345. önálló ejtőernyős ezred. Ezt a zó
nát a dzsadran törzs harcosai ellen
őrizték. „A végrehajtott hadművelet 
legfontosabb eredményei -  írta
В. V. Gromov tábornok - ,  hogy sikerült 
áttörni a több hónapos katonai és gaz
dasági blokádot Hoszt körül. Ezzel egy 
időben sikerült tönkretennünk a 
»hetek szövetségének« terveit, me
lyekben szerepelt Hoszt Afganisztán
ból történő kiválása és a területén fel
állítandó önálló iszlám állam létreho
zása.”

Tizenötezer embert vesztettek a 
harcokban (egy 1995-ös adat szerint 
26 660 volt a halottak száma), a sebe
sültek száma harminchétezerre tehe
tő. Az utolsó szovjet katona 1989. feb
ruár 15-én hagyta el az országot. Mi
vel időközben a Szovjetunió összeom
lott, a hazatérő veteránok már nem ta
lálták meg azt az országot, amely 
harcba küldte őket. Az átalakulás so
rán senki sem törődött a háború fiatal 
veteránjaival, az utódállamokban más 
és más volt a háború megítélése. Af
ganisztán a veteránok frusztráltságá
ban, kiábrándultságában is a vietnami 
háború szovjet párjának tekinthető.

Az ország földrajzi elhelyezkedésé
ből kifolyólag állandó háborúskodások 
színterévé vált, a központi hatalom 
képtelen volt kiépülni és megerősödni,

az egyes régiókat különböző törzsi 
csoportok vezetői irányították és irá
nyítják napjainkban is. A hegyvidék ki
tűnő terepet biztosít a gerilla-hadvise
léshez, amelyet a britek és a szovje
tek után napjainkban a koalíciós erők 
is megtapasztalnak. A háborúban 
részt vevő, önkéntes alapon szerve
ződő mudzsahed erők létszáma válto
zó, 1982-től 70-100 ezer körülire volt 
tehető. Kisebb, 80-100 fős gyors raj
taütéseket végrehajtó alegységekbe 
szervezték őket. Feltöltésük az ön
kéntesekből folyamatosan történt. Ki
képzésük, felkészítésük pakisztáni 
bázisokon folyt. Fegyverzetük egy ré
szét titokban az Egyesült Államok 
szállította, míg a vezetők -  köztük 
Oszama bin Laden -  kiképzését a CIA 
ügynökei végezték. A vidék nagy ré
szét a gerillák (pakisztáni és amerikai 
támogatással harcoló mudzsahedek), 
a nagyobb városokat és a helyőrsé
gek közelében lévő területeket a 
szovjet csapatok uralták. A polgári la
kosok milliói menekültek a szomszé
dos Pakisztánba és Iránba. Afganisz
tánt szörnyű veszteség érte a háború 
alatt, több mint egymillió ember vesz
tette életét a harcokban. A lakosság 
ellenséges érzülete, a járhatatlan, vad 
terep aláásta szovjet katonák elszánt
ságát, amit Afganisztánba történő ve
zénylésük előtt a honi területen lévő 
felkészítő táborokban próbáltak belé
jük plántálni. Rájöttek, hogy egy büsz
ke, harcos, önfeláldozó nép ellen kell 
küzdeniük.

A HARCÁSZAT

A harcászat kezdetben nem különbö
zött a tömeghadsereg támadásra vo
natkozó elveitől. Előrevonás, harcko
csikkal az élen menetből indított tá
madás, tűztámogatás kiváltása repü
lőgépek, helikopterek és tüzérségi 
eszközök igénybevételével, a kijelölt 
körletben az ellenség megsemmisíté
se. A szovjetek feltételezték, hogy a 
nagy tűzerővel rendelkező csapatok 
elől a felkelők a kialakult pánikban el
menekülnek, esetleg elhagyják az or
szágot. A felkelők viszont másként 
gondolkoztak, a tűz elől valóban visz- 
szavonultak a számukra kedvező te
repszakaszokra, természetes akadá
lyokba (üregekbe, barlangokba), de 
rövid idő után visszatértek, és rajta
ütéssel folytatták a harcot. A kezdeti 
harcok során alkalmazott szovjet 
harcmodor kevés sikert eredménye
zett. Az eltévedt, útról letért alegysé
gek gyakorlatilag megsemmisültek, 
amikor pánik tört ki a katonák között, 
akik addig lőttek, amíg a lőszerük el

nem fogyott. Ezt követően a mud
zsahed erők lemészárolták őket (ezt a 
taktikát jelenleg a NATO-erők ellen is 
sikerrel alkalmazzák). Az ilyen és 
hasonló fiaskók arra késztették a 
szovjet vezetést, hogy a kis alegység
harcászatot helyezzék előtérbe. Ez 
akkoriban újdonságnak számított, mi
vel 1979-ben a szovjet harcászati 
szabályzatokban az alkalmi harci kö
telékek fogalma és alkalmazása, amit 
először éppen az afganisztáni háború
ban kezdtek alkalmazni, még nem 
szerepelt. A kedvezőtlen kezdeti ta
pasztalatok alapján a szovjetek áttér
tek az erők decentralizált alkalmazá
sára, harccsoportok létrehozására, 
ami azt jelentette, ha a feladat indo
kolttá tette, felderítő, tüzér-, műszaki 
és helikopteres erőket is kaphattak 
megerősítésül. Új harcászati kötelé
keket alakítottak ki: a légiroham-köte- 
lék, páncéltörő csoportok, vegyes 
összetételű páncélos kötelékek (4-5 
harckocsi, BMP-1, BTR-60 páncélo
zott szállító harcjármű), illetve a heli
kopteres erőkkel megerősített gépesített 
zászlóalj. Több oka lehet (elsősorban a 
járhatatlan terep és a csak ideiglenes, 
csupán az alegység szállítására kapott 
megerősítés), hogy a filmen például 
miért nem alkalmaztak páncélozott 
eszközöket az ominózus utolsó harc- 
bavetés során. (Az afganisztáni ta
pasztalatok alapján hozták létre Ma
gyarországon a 90-es évek elején a 
88. légi mozgékonyságú zászlóaljat.) 
A gerillaharchoz igazodva a szovjet 
katonai vezetés megpróbált az euró
pai hadszíntérre tervezett tradicionális 
harcászat helyett jobb megoldást ke
resni. Precíziós fegyvereket, új akná
kat vetettek be, a harc követelményei 
alapján rugalmasan alakították ki a 
harcrendet. Túl későn ismerték fel, 
hogy a lövészcsapatoknak a gyakori 
aknatámadás miatt a harcjárművüket 
el kell hagyniuk, és deszantként a kül
ső felületen kell helyet foglalniuk. 
A katonák, de a tisztek sem szívesen 
hagyták el a páncélozott jármű bizton
ságát. A csapatok zöme, különösen a 
speciális erők, a légi deszant, vala
mint a hegyivadász-csapatok hősie
sen harcolták végig a háborút. Ezek 
az erők viszonylag korán megtanultak 
a harcjárműből kiszállva harcolni. 
Nyugati elemzések sokszor hivatkoz
nak a szovjet sorkatonák, tisztesek és 
tiszthelyettesek tapasztalatlanságára, 
de a gerillák véleménye szerint kikép
zettségük és elszántságuk, különösen 
az orosz nemzetiségűeké, viszonylag 
magas volt. A gerillák foglyokkal való 
bánásmódja nagymértékben motiválta 
a szovjet katonákat az „inkább meg
halni, mint fogságba esni” filozófia irá-
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nyába, mert a mudzsahed erők a fog
lyokat kíméletlenül és sokszor brutáli
san meggyilkolták.

A magas hegyi terepen alacsony 
harcászati értékű harckocsik szerepét 
egyre inkább a harci helikopterek vet
ték át, ami jól érzékelhető a filmben is. 
A műszaki csapatok munkájára folya
matosan nagy volt az igény, a szovjet 
kontingensnek sohasem volt a feladat 
teljesítéséhez elegendő ereje. Igaz, 
kezdetben a szovjetek alulértékelték 
az ellenséges erők erejét, létszámát. 
Igen sok katonát, alegységet vezé
nyeltek objektum-, repülőtér- vagy 
konvojbiztosításra, s ez a harcoló erők 
létszámát jelentősen csökkentette. Az 
alacsony színvonalú tábori egészség
ügyi-higiéniai feltételek miatt az egy
ségek állományának harmada-negye- 
de valamilyen fertőző betegség miatt 
állandóan harcképtelen volt. A töme
ges tűz elvét hangsúlyozó elgondolá
sok alapján a szovjet katonák a NATO- 
normákat jelentősen meghaladó lő
szerrel indultak harcba. Járműről száll
va gyakran magukkal vitték raj- és 
szakaszfegyvereiket is. A 12,7 mm-es 
géppuska 34 kg, az AGS-17 automa
ta gránátvető 30,4 kg súlyú. Ezeket a 
fegyvereket és a lőszert hurcolva a 
szovjet gyalogság a magashegyi tere
pen manőverben képtelen volt ver
senyre kelni a könnyű fegyverzetű-fel
szerelésű mudzsahed erőkkel. Az 
anyagtervezők az átlagosnál 
(120 kg/katona/nap) alacsonyabb 
anyagigénnyel számoltak. Az óriási 
mennyiségű ellátmányt gépkocsival 
szállították délre. Az afgán főváros tér
ségében kialakított szovjet központi lo
gisztikai létesítményeket az anyaor
szággal a Termez-Khairaton-Pol-e 
Khumri-Salang-alagút-Kabul/Bagram 
közötti, mintegy 450 km hosszú útvo
nal kötötte össze. Alternatív útvona
lakkal a kezdetleges afgán útviszo
nyok miatt nem lehetett számolni.

Kezdetben a gépkocsivezetők tarta
lékosok közül kerültek ki, akiket ké
sőbb sorállományú katonákkal váltot
tak fel. Az úton a konvojra ezer ve
szély leselkedett. A konvojok a 
mudzsahed erők kiemelt célpontjai 
voltak, a szovjetek ezen az útvonalon 
tízezernél több gépjárművet veszítet
tek. Harckocsi elleni és improvizált ak
nák alkalmazásával, lesállásból végre
hajtott támadással, sziklagörgeteggel, 
tűzzel, hidak felrobbantásával a felke
lők az utat rövidebb-hosszabb időre 
igen sokszor használhatatlanná tették. 
Télen a havazás, a csúszós utak még 
tovább fokozták a nehézségeket. A 
szovjet BTR-60 páncélozott szállító 
járműveknél, illetve BMP-1 lövész
páncélosoknál a géppuska/ágyú csö

vének emelkedési szöge fölfelé maxi
málisan csak 30 fok volt, ami a magas
hegyi terepen felülről támadó ellensé
ges erők elleni eredményes tüzelés
hez általában kevésnek bizonyult. A vi
etnami és az afganisztáni háborúban 
sok a közös vonás. Mindkét esetben a 
helyszínen volt kénytelen erőit átszer
vezni és átképezni a támadó nagyha
talom (az USA, illetve a Szovjetunió).

A HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK

Afganisztánban számos -  addig a 
Szovjetunión kívül más szövetséges 
országban még nem rendszeresített -  
új fegyvert vetettek be. Ezek zöme a 
szárazföldi haderő arzenáljához tarto
zott. A lepkeaknát afganisztáni alkal
mazásra fejlesztették ki. Új fegyver
ként jelent meg a 81 mm-es Vasziljuk 
automata aknavető, az AGS-17-es 
automata gránátvető, a csökkentett 
kaliberű AK-74-es gépkarabély és az 
RPG-16-os és RPG-18-as kézi pán
céltörő fegyver. A háború során rend
szeresítették a BMP-2-es lövészpán
célost, amely mozgékonyság és tűz
erő tekintetében jobbnak bizonyult a 
BMP-1-esnél. Alapeszköz volt a 
BTR-60 PSZH, a T-55-ös és a T-72- 
es harckocsi. A T-64-es harckocsit 
korlátozottan alkalmazták. Szórványo
san ugyan, de használták a 240 mm- 
es 2Sz4 Tyulpan (Tulipán) önjáró ak
navetőt is. A szovjet katonai vezetés a 
háborúban jelentős mennyiségű me
rev és forgószárnyas repülőeszközt 
vetett be. A közismert Mi-8 és Mi-17 
szállítóhelikopterek mellett alkalmaz
tak elavult Mi-4 és korlátozott szám
ban M i-6 típusú helikoptereket is. 
Előbbieket a tüzérségi tűz vezetésére 
és helyesbítésére használták. A típust 
a Mi-24 helikopterekkel együtt is be
vetették, ilyenkor a M i-4 feladata a tá
madás területe fölötti járőrözés, vala
mint infracsapdák kilövése volt. A 
nagyméretű Mi-6 gépeket elsősorban 
az erők átcsoportosítására használták, 
amelyre a helikopter kapacitása (70 
felfegyverzett katona) alapján igen al
kalmasnak bizonyult. A Mi-24 harci 
helikopterekkel értékes, új harci ta
pasztalatokra tettek szert. MiG-21, 
-23 harci repülőgépeket, Szu-17, -24, 
-25  vadászbombázókat, Tu-22M3 
bombázókat, Tu-16 közepes bombá
zókat vetettek be.

A felkelők felszerelése egyszerű 
eszközökből állt. Külső segítség nélkül 
nem tudtak volna eredményesen har
colni a megszállók ellen. Mivel az or
szágban fegyver- és hadianyaggyár
tás nem folyt, a háború kezdetén alkal
mazott elavult és barkácsolt eszközök,

valamint a zsákmányolt fegyverek a 
korszerű eszközökkel felszerelt ellen
fél ellen kevésnek bizonyultak volna. 
Pakisztán jelentős szerepet vállalt a 
segítségben. Kínától az USA, illetve 
az akciót bonyolító CIA gépkarabélyo
kat, kézi páncéltörő gránátvetőket, 
gyalogsági és harckocsiaknákat, vala
mint lőszert szerzett be, a megvásárolt 
eszközöket a pakisztáni hírszerzés to
vábbította a felkelőknek. A szállítások 
arányaira jellemző, hogy 1983-ban az 
átadott kínai hadianyag több tízezer 
tonnát tett ki. Szaúd-Arábia jelentős 
pénzügyi keretet biztosított a mudzsa- 
hedeknek, amelyből finanszírozni le
hetett a fegyvervásárlások jelentős ré
szét. Egyiptom a háború elején első
sorban SA-7 Sztrela kézi légvédelmi 
eszközöket adott a felkelőknek. A CIA 
a városi szabotázsakciók végrehajtá
sához korszerű C-4 plasztik robbanó
anyagot biztosított. Úgyancsak ebből 
a forrásból mesterlövészpuskák, pán
céltörő rakéták és más eszközök ke
rültek az ellenállók fegyvertárába. 
1986-ban az amerikai kormány dönté
se alapján elkezdődött a passzív infra
vörös önirányítású FIM-96A Stinger 
kézi légvédelmi rakéták átadása. A 
Stinger rakéta igen bevált, 270 szovjet 
repülőgépet és helikoptert semmisítet
tek meg vele.

A szovjet hadsereg afganisztáni ta
pasztalatai minden tekintetben intő 
példaként szolgálnak minden hadse
regnek, amely ebben az országban 
bármilyen katonai tevékenységre ké
szül. Tanulság az is, hogy a világhá
borúra és mérsékelt égövi viszonyok
ra tervezett fegyverek egzotikus kör
nyezetben félelmetesek ugyan, de tel
jesítményük jelentősen csökken. A 
legfontosabb különbség a hajtóművek 
és motorok túlmelegedése, a fékek, 
gumik, lánctalpak rövid élettartama, a 
meghajtás gyengülése, az infraesz- 
közök, műszerek rövid élettartama. A 
jelenleg használt mikroelektronika ke
vésbé érzékeny a hőmérsékleti hatá
sokra, mint a korabeli szovjet techni
ka, de ha mégis meghibásodik, az 
akár az egész jármű elvesztéséhez 
vezethet.

Idén az afganisztáni háború kitörésé
nek (1979. december 25.) harmincadik 
és befejezésének (1989. február 15.) 
huszadik évfordulójára emlékezünk. 
Ebből az alkalomból a sok háborús 
film között Magyarországon is vetítés
re kerülhetne a „Kilencedik század”. 
Köszönetét mondok az Orosz Föderá
ció katonaiattasé-helyettesének, aki 
lehetővé tette számomra a film megte
kintését, és Takács Gergelynek segít
ségéért. ■
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Tanulmányok

Babos László A faludzsai hadművelet II. rész

A TÁMADÁS

Még a fő csapás kezdete előtt, november 7-én este a ten
gerészgyalogosok és az iraki hadsereg alakulatai megtá
madták a Faludzsai Általános Kórházat, illetve a folyón át
ívelő két hidat a várostól nyugatra, az Eufráteszen túl talál
ható félszigeten. A két híd közül az egyik a Ramadiba ve
zető úton vitt át, a másik pedig a kórházhoz vezetett. A cél 
az volt, hogy az ellenség ne tudja használni a hidakat és a 
kórházat. A kórház elleni támadásnál számítottak rá, hogy 
civil áldozatok is lesznek, de katonai előnyei miatt az eset
leges negatív sajtóvisszhang ellenére is vállalni kellett. Meg 
kellett akadályozni, hogy az ellenség akár mint visszavonu
lási útvonalat, akár mint bázist igénybe vegye a kórház te
rületét. A kijelölt erők az akciót 19 órakor kezdték, s gyor
san végrehajtották. A kórházat az iraki 36. kommandózász
lóalj foglalta el, míg a délebbre található két hidat a tenge
részgyalogság 3. könnyű páncélos felderítő-zászlóalja biz
tosította.

A tüzérségi és légi előkészítés november 8-án, kb. 12 
órával a szárazföldi támadás előtt vette kezdetét.14 A tüzér
ségi előkészítés alatt a szárazföldi csapatok elfoglalták in
dulási állásaikat a város északi oldalán. Hat támadási folyo
sót alakítottak ki keresztül a városon, észak-déli irányban. 
A támadást az RCT-1 sávjában november 8-án 19 órakor 
a 3. tengerészgyalogos-zászlóalj kezdte (5. ezred). Elfog
laltak egy bérházat a város északnyugati sarkán, mely ma
gasságával uralta a környező területet. Ez jó kilátást és tü
zelési lehetőséget nyújtott a csapatok számára, lehetővé 
téve, hogy felülről tartsák szemmel a támadási zónát. A ten
gerészgyalogosok felvették pozíciójukat a tetőn, és össze
csaptak az ellenséggel, amely lent az utcán foglalt lőállást.

Ezalatt a 2. lovas zászlóalj elindult dél felé, a 3. tenge
részgyalogos-zászlóalj (1. ezred) támogatásával. A két 
egység közös erővel elfoglalta a vasútállomást, és több 
szakaszon birtokba vették a városba vezető vágányokat. 
Ezután a vasúti töltésen és a körülötte fekvő aknamezőn a 
7/2-esek műszaki katonái rést nyitottak, illetve felrobbantot
ták a töltést, hogy a tankok és a Bradleyk át tudjanak kelni 
rajta, s folytatni tudják támadásukat. A lovasságot a vasúti 
töltésen keresztül követte a tengerészgyalogság.

9. ábra. Falludzsa látképe a harc első napján

Miután a szövetséges erők elfoglalták a hidakat, a kórhá
zat és a rendező pályaudvart, a következő célpontok a vá
ros Jolán és Askari kerületei voltak. Mind az RCT-1, mind 
az RCT-7 támadását a páncélosok vezették.

Az RCT-1 (az 1/3. és az 5/3. tengerészgyalogos-zászlóal
jak és a 7/2. lovas zászlóalj) feladata volt Jolán területének el
foglalása. A lovasság és az 1. tengerészgyalogos-ezred zász
lóalja alkotta az éket. A páncélosok behatoltak a városba, mö
göttük az 1/3. zászlóalj haladt, hogy megtisztítsa a területet, 
az 5/3. zászlóalj pedig északnyugatról követte őket.

Az amerikai erők várakozásának megfelelően „Jolán” te
rületén rendkívül ádáz harc alakult ki. A felderítésnek még 
a támadás előtt sikerült felmérnie az iraki erőket, s megtud
ták, hogy a körzetben nagyszámú keményvonalas gerilla 
tartozik a védelemhez. De minden ellenállás dacára no
vember 9-én 10 órára a harckocsik már több mint három ki
lométer mélyre nyomultak a városba, miközben szétrom
boltak számos akadályt. Az ellenség állásainak egy részét 
felszámolták, más részét csak „megpuhították”, ezek sem
legesítése a tengerészgyalogosokra várt.

Ezután a 2. lovas zászlóalj, mely eddig az RCT-1 támadá
sát vezette, biztosító állást vett fel, a tengerészgyalogság ре-

s. ábra. Egy helybeli lakos kikérdezése Falludzsa városban 10. ábra. Gránátbecsapódás utcai harcban
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11. ábra. A 35-ös aknavetők hatása

dig hozzálátott, hogy épületről épületre megtisztítsa a terüle
tet. Aterv szerint a lovasság páncélosait kellett segítségül hív
niuk, ha bajba kerültek. A zászlóalj a harckocsik 120 mm-es 
ágyúját vagy 50 mm-es géppuskáját alkalmazta, mindkettőt 
pusztító hatással. A harc azonban olyan intenzív volt, hogy a
2. zászlóalj nem tudott minden segítségkérést teljesíteni. így 
a tengerészgyalogosoknak sok esetben támogatás nélkül kel
lett harcolniuk, s ilyenkor az ellenségnek megnőtt az esélye, 
hogy nagyobb veszteséget okozzon a támadóknak.

Askari bevételére az RCT-7-et jelölték ki (2/2. gyalogos
zászlóalj, 3/1. és 8/1. tengerészgyalogos-zászlóalj). A megin
dulási vonalat az RCT-7 is november 8-án 19 órakor lépte 
át. Az előrenyomulást a tüzérség füstgránátokkal segítette. A 
három zászlóalj a támadás kezdete után kevesebb mint há
rom órával hatolt be a városba. November 9-én az amerikai 
erők, elsősorban a 2. gyalogoszászlóalj a kora reggeli órák
ra mintegy 700 méter mélyen állt Askari területén. A zászló
alj feladata volt az RCT-7 keleti szárnyának biztosítása, 
amint a tengerészgyalogos-egységek (3/1. és 8/1.) dél felé 
nyomulnak. Miután teljesítették első feladatukat, a gépesített 
gyalogosok hasonló páncélostámogató feladatot láttak el, 
mint a 2. lovas zászlóalj az RCT-1 szektorában.

A hadsereg páncélosainak előretörése káoszt okozott az 
ellenség soraiban. A terv szerint érkező tengerészgyalo
gosok kisöpörték az iraki ellenállókat. Az egyik raj rakétát 
lőtt ki az ellenséges támpont épületének falába, s amint a

12. ábra. A kórház melletti hidak légifelvétele

füst eloszlott, egy másik raj a fedezékből előugorva betört a 
házba, megtisztította azt, miközben a többiek mögöttük biz
tosítottak. Az ellenség állásait méterről méterre, lépésről lé
pésre szisztematikusan haladva foglalták el.

A város két körzetének megszállásánál azonban sokkal 
fontosabb volt az amerikai erők számára, hogy a 10-es fő
út mindkét végét ellenőrzésük alatt tartsák. A hidak és az út 
ellenőrzése azt jelentette, hogy senki nem hagyhatta el a 
várost, vagy juthatott be oda az amerikaiak tudta nélkül, s 
így még szorosabbra tudták fogni a kialakított gyűrűt.

A 2. gyalogos zászlóalj november 9-én érte el a hadműve
let első célját, a „Fran” vonalat, s készen állt, hogy nyugat fe
lé indulva egyesüljön a városközponthoz észak felől közele
dő tengerészgyalogosokkal. November 10-re a gépesített 
egység biztosította a 10-es főút keleti végét. A főút birtoklá
sa azzal az előnnyel járt, hogy tovább növelte az amerikai 
erők ellátásának és megerősítésének lehetőségeit.

November 10-e folyamán a szövetséges erők elfoglalták 
az AI Tawfiq, a Hydra és a Muhammadia mecseteket. Ezek 
eddig biztos menedékként szolgáltak a felkelők számára. 
Mindhárom mecsetet parancsnoki központnak, ellátó és lő
szerraktárnak, illetve IED- (Improvised Explosive Device -  
improvizált robbanóeszközök) készítő üzemnek hasz
nálták,15 ugyanakkor, számítva az amerikai és az iraki erők 
támadására, meg is erődítették őket. A Muhammadia me
csetet politikai okokból az Iraki Biztonsági Erők ostromolták 
meg, s a tengerészgyalogság 8/1/В százada támogatta 
őket. Az amerikai és iraki erők itt vívták a hadművelet egyik 
legnagyobb ütközetét, mely 16 órán át tartott.16 A nap végé
re a koalíciós erők jelentése szerint csapataik ellenőrizték a 
város területének több mint 70%-át. Az amerikai erők átlép
ték a 10-es főút vonalát („Fran”), s a város déli szektorában 
nyomultak előre a „Jena” vonal irányába.

November 11-én az amerikai csapatok átadták a Jolán 
kerület feletti ellenőrzést az iraki hadseregnek. A város 
északi felét nagyrészt a szövetségesek biztosították. Az 
amerikai veszteség ekkor már 18 halott és legalább 164 se
besült volt. A felkelők a város elleni főcsapást Faludzsa dé
li, délkeleti oldala ellen várták, így erőik jelentős része itt 
összpontosult. Az északi oldalon, a város teljes szélessé
gében megindított támadás hatására az ellenség itteni ma
radványai az amerikai hadvezetés várakozásának megfele
lően szintén a város déli felébe húzódtak. így november 11- 
ére a felkelők száma a déli szektorban tovább nőtt.

A város déli felében az amerikaiak ugyanazt a taktikát al
kalmazták, mint az északiban. A hadsereg páncélosalaku
latai alkották az éket, s őket követték a tengerészgyalogo
sok. Az RCT-1 Resala, Nazal és Jebail kerületeken haladt 
keresztül, míg az RCT-7 dél és nyugat felé az ipari terüle
teken át tört kelet felé. Hiába tömörült a felkelők nagy része 
a város déli felében, ez nem lassította az amerikai előre
nyomulást. A hivatalos jelentés szerint november 13-ára 
csapataik ellenőrizték a város nagy részét. Ettől függetlenül 
a következő néhány nap kemény harccal telt, amíg a tiszto
gató műveletek során a tengerészgyalogosok házról házra 
megkeresték és elpusztították az ellenséget.

A házakban és mecsetekben több ezer AK-47-est, 
RPG-t találtak, aknavetőkkel és IED-okkal együtt. A csapa
tok haladását rejtett csapdák lassították. A katonák általá
ban csak azután hatoltak be egy épületbe, miután a tankok 
rést ütöttek az objektum falán, vagy a specialisták berob
bantották az ajtót. Rábukkantak egy alagúthálózatra is, 
mely egy föld alatti bunkerrendszert alkotott, amit novem
ber 15-én, a reggeli órákban megtámadtak.

Az amerikai erők november 15-én érték el a város déli 
végét, a „Jena” vonalat, ezután megfordultak, és észak fe
lé haladva elkezdték újra átfésülni az épületeket. A hadse-
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13. ábra. Tengerészgyalogosok egy tüzelő Bradleyvel

reg és a tengerészgyalogság zászlóaljai most századokra, 
szakaszokra és rajokra bontva kezdték keresni a még rej
tőzködő felkelőket és a fegyverraktárakat.

A Faludzsa elleni támadás alatt a légierő folyamatosan 
közvetlen légi támogatást nyújtott a csapatoknak, s az el
lenséges erőket, támpontjaikat, épületeiket a város egész 
területén támadták. A város körül felállított tüzéregységek 
szintén folyamatosan lőtték az ellenség állásait. Csak a 12. 
tengerészgyalogos-ezred 1. tüzérosztályának C ütege 
mintegy 1500 gránátot lőtt ki a hadművelet alatt. Az ostrom 
során is sikeresen alkalmazták az önjáró Paladinókat, me
lyek kisegítették a tengerészgyalogság korlátozottan alkal
mazható vontatott tarackjait.

November 16-án a szövetséges erők tájékoztatása sze
rint a várost biztosították csapataik. A nagyobb harcok vé
get értek, s bár a tisztogató műveletek még néhány hétig el
tartottak, a település ismét a kormány és az amerikai erők 
ellenőrzése alá került.

V eszteségek, eredmények

November 15-re 38 amerikai katona vesztette életét (ebből 
három fő nem harc közben halt meg), míg az új iraki erők
nek 6 halottjuk volt. Az amerikai sebesültek száma legkeve
sebb 275 fő volt.

14. ábra. A Line fázis vonala Jennánál

15. ábra. Tengerészgyalogosok állásai

A november 16-i jelentés szerint a szövetséges csapatok el
foglalták Faludzsát, bár még voltak körzetek, ahol elszórt el
lenállást fejtettek ki a védők. Az ellenség felkutatását és a te
rület biztosítását végző csapatok tovább folytatták tevékenysé
güket a városban és környékén. így november 20-ra az ame
rikai veszteség tovább nőtt: 51 halott és 425 súlyosabb sebe
sült, míg az iraki kormányerők összesen már 8 halottat és 43 
sebesültet vesztettek. Eszerint a hadműveletben bevetett szö
vetséges erők 3-3,5%-os veszteséget szenvedtek. Azonban, 
ha a harcokban ténylegesen részt vevő hat amerikai zászlóal
jat vizsgáljuk, a kép már nem ennyire kedvező. A teljes ameri
kai veszteség (476 fő) a támadásban részt vevő csapatoknak 
kb. 8%-a volt, ami alacsony szám ugyan, de nem jelentéktelen 
a két hétig sem tartó hadművelet során. Még meglepőbb a se
besült, de a szolgálatba visszatérő katonák száma, ami kb. 
45% volt. November 12-én például John F. Satter altábornagy 
tájékoztatása szerint a harcokban addig 170 katonájuk sebe
sült meg súlyosabban, míg másik 490 tengerészgyalogos és 
katona bár megsebesült, képes volt felvenni a szolgálatot. 
A tábornok jelentése és az általános iraki tapasztalatok alap
ján az amerikai sebesültek száma több lehetett mint 1200 fő, 
ami a rohamban részt vevő erők 20%-a.17

A felkelők veszteségét 1200 halottra becsülték, ami csak 
a halottak számát tekintve, óvatos becslés szerint is leg
alább 30%. Az elesetteken felül még mintegy 1000 felkelőt 
élve fogtak el a szövetséges erők.

16. ábra. Precíziós légitámadás becsapódása
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17. ábra. Előnyomulás szoros kötelékben

Figyelembe véve a harc körülményeit (beépített városi te
rület), az ellenség veszteségeit és a hadművelet eredmé
nyét (a város gyors elfoglalását), az amerikai veszteség 
még magasabb létszámmal számolva is elfogadható szin
ten maradt. Nem úgy az iraki. Ha az iraki háború szempont
jából vizsgáljuk a Faludzsánál történteket, a város elleni tá
madások közül a Vigilant Resolve hadművelet a gyenge 
erők és az egyéb korlátozó tényezők miatt mind stratégiai
lag, mind politikailag rossz hatással volt az amerikaiak iraki 
politikájára nézve.18

Az „Operation Dawn” megítélése azonban már nem eny- 
nyire egyszerű. Az amerikai erők egyik célja az volt, hogy 
demonstrálják a felkelőknek, a modern haditechnikával és 
harcászattal szemben a városok védelmének, a területvé
delemnek nincs esélye a sikerre. A hadművelet során az 
amerikai katonák harcászati és technikai fölénye gyorsan 
meghozta az eredményt. A város bevétele után az amerikai 
erőket ért támadások száma visszaesett,'9 s az irakiak jó 
ideig nem próbálkoztak nagyobb terület „felszabadításá
val”. A támadás tehát ilyen szempontból teljes sikert hozott. 
Ugyanakkor a felkelők tanultak a kudarcból, s Faludzsa ha
tására taktikájukat megváltoztatták. így a város ostroma a 
háborúnak csak egy ütközete lett, s a konfliktus a mai na
pig nem ért véget.

ÖSSZEGZÉS

A város ostroma beleillik a 2003-as Iraki Szabadság had
művelet és a 2006-os libanoni háború sorába. A modern, 
nehézfegyverekkel felszerelt hadseregek ellen a könnyű
fegyverzetű csapatok területvédelmének még a városok 
esetében sem volt reális esélye a sikerre. Ez nem azt jelen
ti, hogy a támadók nem szenvedtek veszteségeket, időn
ként akár súlyosakat is, hanem azt, hogy a könnyűfegyve
rekkel felszerelt védők veszteségei a többszörösét tették ki 
a támadók veszteségének, s hogy területüket, bázisaikat 
hosszabb ideig képtelenek voltak megvédeni.

Az események tükrében felmerül a kérdés, hogy mire 
számítanak, milyen háborúra készülnek a világ azon had
seregei, melyek kivonják, kivonták nehézfegyvereiket, fel
számolták tüzér-, páncélos- és gépesített egységeiket.

A gyengébb félnek csupán két lehetősége volt a sikerre: az 
egyik a gerilla-hadviselés, akár városi környezetben is, a ve
le járó pusztítással, civil áldozatokkal együtt. A másik pedig a 
médiában folyatott hadviselés, az ellenséges hátország 
megtévesztése a valós helyzetről, veszteségekről, és ezáltal 
a háború támogatottságának csökkentése, ami a politikai és 
a katonai vezetés elbizonytalanodását eredményezi, s így

18. ábra. A Race Jolán Park fedőnevű terület megszállva

közvetve a harctéri sikereket felülírja, a katonai fölényt politi
kai eszközökkel semlegesíti. Ez utóbbit az arabok sikeresen 
alkalmazták mind Faludzsánál,20 mind Libanonban.

Felhasznált irodalom
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Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, 
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Hamden, Toby: 70 insurgents killed in mosque battle 
http://www.telegraph.co.uk
Iraqi Insurgency Groups http://www.globalsecurity.org 
Keiler, Jonathan F.: Who won the battle of Fallujah? 
http://military.com
Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT). U. S.
Marine Corps. Department Of The Navy, Headquarters
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http://smallwarsjournal.com
Operation Vigilant Resolve
http://www.globalsecurity.org
Operatin al-Fajr (Dawn)/ Phantom Fury
http://www.globalsecurity.org
U. S. Casualties in Iraq http://www.globalsecurity.org
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Képek, térképek forrása

Matthews, Matt. M.: Operation AL FAJR: A Study in Army 
and Marine Corps Joint Operations. Combat Studies 
Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas.
Battle for Fallujah. http://www.talkingproud.us

14 November 8-án a repülőcsapatok 24 harci bevetést hajtottak végre 
a város területén.

15 A mecseteket az amerikai légierő és tüzérség nem támadhatta, hiszen 
a „barbárt támadás eredményét rögtön bemutatta volna a média.

16 Keiler, Jonathan R: i. m.
17 Keiler, Jonathan R: i. m.
18 Uo.
19 U. S. Casualties in Iraq http://www.globalsecurity.org
20 Elsősorban a 2004. áprilisi támadás után.
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Dr. Bartha Tibor Lézeres látáskorlátozó eszközök 
-  dazzlerek II. rész

A PHaSR

Az amerikai légierő 2005 végén nyilvá
nosságra hozta egyik legújabb fejlesz
tési eredményét, a hordozható kivitelű 
kézi lézerfegyvert, amelyet PHaSR- 
nek (Personnel Halting and Stimulation 
Response) neveztek el.

A fegyver -  pontosabban annak még 
csak a prototípusa - ,  amelynek ígéretes 
jövőt jósolnak, a fejlesztők szerint újsze
rűnek tekinthető az egy személy által 
hordozható és működtethető kézi lézer- 
fegyverek kategóriájában. Az amerikai
ak által a fegyver angol megnevezésé
ben használt megállító és stimuláló (in
gerlő) jelzők utalnak arra, hogy a nem 
halálos fegyverek egyik legújabb tagjá
val állunk szemben. Ezt támasztják alá 
a fegyver rendeltetésére és harcászati
technikai adataira vonatkozóan eddig 
napvilágot látott információk is.

Az információk szerint a fegyver ál
tal kibocsátott lézersugár erős, „vakító” 
érzést kelt, ideiglenesen korlátozva lá
tásában a célszemélyt. A fejlesztők ál
tal adott információ szerint a kialakuló 
kápráztató hatás nagyban hasonlítha
tó ahhoz, amit azt követően tapaszta
lunk, amikor belenézünk a tűző napba. 
A leírtak alapján tehát megállapítható, 
hogy ismét a dazzlerek egy újabb vál
tozatával állunk szemben.

A 2005 végi, valami nagyon újszerűt 
sejtető információk eléggé visszafogot
tak, tudatosan szűkszavúak voltak, ami 
végül is egy új fejlesztés esetében teljes 
mértékben érthető. Az adatok alapján a 
bejelentést inkább csak figyelemfelkel
tésnek tekinthetjük, mintsem egy kifor
rott, végleges technikai megoldás be
mutatójának. A fegyverrel kapcsolatban 
azóta -  főleg az elektronikus sajtóban -  
megjelent anyagok továbbra sem kielé
gítők sem műszaki, sem alkalmazói 
szempontból, mégis talán elegendőnek 
tekinthetők annak megállapítására, tu
lajdonképpen mivel is állunk szemben, 
és valójában mennyire újszerű is ez a 
fegyver a korábbiakhoz képest, illetve 
hogy újszerűsége miben rejlik.

A PHaSR fejlesztése az amerikai lé
gierő kutatólaboratóriuma irányított 
energiájú eszközök fejlesztésével fog
lalkozó igazgatóságának (Air Force 
Research Laboratory Directed Energy

Directorate) Új-Mexikóban található 
Kirtland légibázisán folyt.

A közreadott információk szerint a 
PHaSR kis teljesítményű lézersugarat 
használ a kívánt hatás eléréséhez. A 
Harris-típusú állvánnyal ellátott fegy
vertömege kb. 9 kg, amely hozzávető
legesen megfelel egy behevederezett 
7,62 mm-es M60 géppuska tömegé
nek. Maga a fegyver alakja és mérete 
is egy géppuskához hasonlít.

A fegyver által kibocsátott lézerfény 
intenzitása „komoly” zavart idéz elő a lá
tásban. Tapasztalatok szerint a PHaSR- 
rel megcélzott személy nem vagy szinte 
nem lát semmit. A látásban bekövetke
ző zavar diszorientációt okoz, amely 
elég hosszú idejű ahhoz, hogy megtör
je, megfékezze az ellenséges és/vagy 
támadó jellegű akciót, a célszemélyt 
eredeti szándékától eltérítse, illetve ele
gendő időt biztosítson arra, hogy a meg
felelő ellenintézkedéseket meg lehes
sen tenni. A fejlesztők hangsúlyozták a 
fegyver reverzibilis hatását, azaz hogy a 
lézersugárnak nincs hosszantartó utó
hatása, és nem okoz maradandó szem- 
károsodást. A hatás néhány másodper
cen belül elmúlik azt követően, hogy a

4. ábra. A PHaSR prototípusa 2005-ben

célszemély kikerül a sugárból. Hogy a 
hatás hány másodpercig tart -  öt vagy 
ötven - ,  az nem ismert.

A PHaSR-t elsősorban a biztonsági 
erők számára tömegfelügyelet és terület- 
védelmi feladatok ellátására fejlesztették 
ki. Kiemelték hatékony alkalmazhatósá
gát ellenőrző és mozgó ellenőrző ponto
kon, amikor az ellenséges szándékkal 
közelítő vagy ellenőrzés nélkül áthaladni 
akaró (pl. robbanóanyaggal megrakott) 
jármű vezetőjét kell „vakítani”.

A 2005 szeptemberére elkészített két 
prototípust a haditechnikai ellenőrző 
vizsgálatokat követően, októberben a 
légierő kutatólaboratóriumának Texas
ban található, Brooks City Base-i vizs
gálóállomására szállították további, a 
fegyver hatásosságának és az emberi 
szervezetre -  elsősorban az emberi 
szemre -  gyakorolt hatásának pontos 
megállapítására. A 2005-2006-ban le
zajlott vizsgálatok azt igazolták, hogy a 
fegyver biztonságos, az emberi szemre 
veszélyt nem jelent. Ezt követően az 
egyik prototípust a Nem Halálos Fegy
verek Fejlesztési Igazgatóságának 
(Joint Non-Lethal Weapons Directorate 
-  JNLWD), a másikat a Nemzeti Igaz-
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5. ábra. A PHaSR 2006-os prototípus-változata

ságügyi Minisztérium Kutatási, Fejlesz
tési és Vizsgáló Intézetének (National 
Institute of Justice -  NIJ) adták át továb
bi kutatásokra. Ez a két szervezet volt 
az, amely teljes mértékben finanszíroz
ta a fejlesztési projektet. A JNLWD kép
viselte a katonai oldalt, míg az NIJ a pol
gári, rendfenntartási oldalt.

A fejlesztésnél a szakembereknek ki
emelt figyelmet kellett fordítaniuk az 
ilyen típusú eszközök egyik korábbi, 
alapvető problémájának kiküszöbölésé
re. Nevezetesen arra, hogy az alkalma
zott lézersugár túl nagy teljesítményű
nek, túl erősnek bizonyult rövid távolsá
gon, és ezáltal maradandó szemkáro
sodást tudott okozni, míg nagyobb tá
volságon bár szembiztosnak, de hatás
talannak bizonyult. Nem szabad ugyan
is figyelmen kívül hagyni azt a tényt 
sem, hogy még a kis teljesítményű léze
rek is képesek szemsérülést okozni, ha 
azokat kis távolságon és viszonylag 
hosszú behatási idővel üzemeltetik13. E 
problémák nagy valószínűséggel fenn- 
állhattak a PHaSR fejlesztése során is, 
mivel a prototípus elsőnek elkészített 
két darabjával szinte párhuzamosan 
megkezdődött további három szembiz
tos, lézeres távolságmérővel integrált 
fegyver kialakítása is. Ezekből 2006- 
ban kettőt az NIJ és egyet pedig a 
JNLWD kapott meg további vizsgálatra. 
A fejlesztők a lézeres távolságmérő in
tegrálásában látták a fenti probléma ki
küszöbölésének lehetőségét.

A lézeres távolságmérővel ellátott vál
tozat ugyanis a cél távolságának pontos 
megállapítását követően képes auto
matikusan beállítani a fegyver által kibo
csátott lézer optimális -  azaz a maximá
lis, de még biztonságos -  teljesítmé
nyét. Ez azt jelenti, hogy a hatótávolsá
gon belül mindenhol érvényesül az ide
iglenes vakító, kápráztató hatás, de a ki
bocsátott lézer teljesítménye nem okoz 
maradandó szemkárosodást. Ebben a

megoldásban mindenképpen rálelhe
tünk a fegyver egyik újszerűségére a 
korábbi változatokhoz képest.

A már említett, 2005-ben nyilvános
ságra hozott információk „szegényes” 
voltát jól jellemzi, hogy a légierő nem 
közölt semmit az alkalmazott lézer tí
pusára, teljesítményére, a fegyver ható- 
távolságára, de még az áramforrására 
vonatkozóan sem. Csupán sejtetni en
gedték, hogy a fegyver hatótávolsága 
a jelenleg használt kézi lőfegyverek 
hatótávolságán belül várható. A köz
zétett egyetlen képből kiderül, hogy a 
fegyver teljesen önálló működtetését 
biztosító áramforrás a fegyveren belül 
került elhelyezésre.

A 2006-os adatok szerint a fegyver
nél két különböző hullámhosszúságon 
működő, kis teljesítményű, diódapum
pált lézersugarat használnak. Az egyik 
lézer a látható tartományban működik, 
és a célszemély „vakítására”, kápráz- 
tatására szolgál (ez a dazzler), míg a 
másik, amelynek hullámhosszúsága a 
közép infravörös tartományba esik, a 
célszemély „visszaszorítására, táma
dó szándékától való eltérítésre” szol
gál. Minden bizonnyal ebben lehet a 
fegyver másik újszerűsége. Jogosan 
merülhet fel ugyanis a kérdés, hogy mi 
másért lenne szükséges ekkora be
foglaló méretű eszközt készíteni, ami
kor a kápráztató hatást kisebb nagysá
gú eszközökkel is -  pl. CHP-vel -  el 
tudták már érni. Nagy a valószínűsége 
tehát, hogy a PHaSR-nél nem a látha
tó tartományban működő, a célsze
mély „vakítására” , kápráztatására 
szolgáló lézeren van igazán a hang
súly, mintsem inkább a közép infravö
rös tartományban működő lézeren. 
Valószínűleg ez jelentheti a fegyver 
másik újszerűségét. Az, hogy a „visz- 
szaszorításon, a támadó szándéktól 
való eltérítésen” mit kell érteni, még 
tisztázásra szorul. A hiányos informá

ciók miatt további találgatásokba egy
előre nem célszerű bocsátkozni.

Hogy mennyire lesz vagy lehet sike
res a PHaSR fejlesztése, és mennyire 
váltja be a hozzáfűzött reményeket a 
gyakorlatban, arra csak a jövő adja 
meg a választ.

J ogi aspektusok

Ha nincs a fejlesztők szándékában, 
hogy tudatosan nemzetközi egyez
ményt sértsenek -  márpedig ezt joggal 
tételezhetjük fel akkor a rendszerbe 
állítás előtt meg kell oldaniuk minden 
olyan problémát, amely azt eredmé
nyezné, hogy az új fegyver megsérti a 
„Mértéktelen sérülést okozónak vagy 
megkülönböztetés nélkül hatónak te
kinthető egyes hagyományos fegyve
rek alkalmazásának betiltásáról, illető
leg korlátozásáról” szóló, Genfben 
1980. október 10-én aláírt egyezmény 
IV. kiegészítését.14

A IV. kiegészítés I. cikkelye kimond
ja: „Tilos a részbeni vagy kizárólagos 
harci rendeltetésű, a szabad szemre, 
azaz a védőeszközök nélküli szemre 
vagy a látást javító (optikai) eszközö
kön keresztül a szemre ható, tartós 
vakságot okozó, ilyen céllal kifejlesz
tett lézerfegyverek használata.”

A lézerek alkalmazása esetén tehát 
tilos a szemben álló fél látását oly mér
tékben károsítani, amely már nem ke
zelhető -  azaz maradandó vakságot 
okoz. Ez akár igen kis -  pl. 0,01 W 
alatti -  teljesítmény esetén is megtör
ténhet, ha a lézersugár a szem lencsé
jére kerül, ahonnan összefókuszálva 
kiégeti a retinát. Ez a közeli infravörös 
tartományban azért is fokozottan ve
szélyes, mert magát a sugarat nem 
látjuk, a károsodást csak akkor észlel
jük, amikor már visszafordíthatatlan 
roncsolást okozott. Emberek megvakí- 
tásának pedig nemcsak jogi, hanem 
igen komoly szociális következményei 
is lehetnek, ami egyben morális terhet 
is ró az elkövetőkre.

A jegyzőkönyv IV. cikkelye szerint a 
„tartós vakság” a látás olyan visszafor
díthatatlan és gyógyíthatatlan elvesz
tését jelenti, amely súlyos rokkantsá
got eredményez a gyógyulás kilátása 
nélkül. A súlyos rokkantság a mindkét 
szem használatával mért látási éles
ség 20/200 Snellennél alacsonyabb 
értékének felel meg.

A kiegészítés tehát nem tiltja az 
olyan lézereszközök használatát, 
amelyek átmeneti látászavart, ideigle
nes vakságot okoznak. Lényegében 
ez a „nem tiltás” legalizálja a dazzler tí
pusú eszközök kifejlesztését, gyártá
sát és használatát.
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Bár az USA nem írta alá ezt a nem
zetközi egyezményt (sem), ugyanak
kor ígértet tett, hogy tiszteletben tartja 
a protokollban foglaltakat, vagyis hogy 
irányított energiájú fegyverekkel szán
dékosan nem okoz maradandó látás
károsodást, vakságot.

M it mondanak az ellenzők?

Már megvilágítottuk, hogy a PHaSR je
lenlegi állapotában inkább tekinthető 
egy működőképes modellnek, prototí
pusnak, mintsem egy véglegesen kifor
rott technológiai megoldásnak. 2005- 
ben maguk a fejlesztők is elismerték, 
hogy még legalább három-öt év szük
séges ahhoz, hogy a konstrukcióval a 
csapatpróba valóban megkezdhető le
gyen. A PHaSR e kiforrottság szem
pontjából korai állapota ellenére máris 
napvilágot láttak olyan vélemények, 
amelyek igen komoly kételyeket fogal
maznak meg elsősorban a fegyver ka
tonai alkalmazhatóságát tekintve. Leg
alábbis egyes olyan funkciók tekinteté
ben, amire a tervezők eredetileg a fegy
vert szánták, és amire tervezték.

Megismerve az ellenzők álláspont
ját, megállapítható, hogy azok egy ré
sze a fegyverrel kapcsolatos alapvető 
információhiányból vagy éppen 
dezinformációból, másik része pedig a 
dazzlerekkel kapcsolatos nem kellő 
mértékű ismeretekből fakad. Ez 
ugyanakkor rámutat a -  titkokat és ér
dekeket nem sértő, de a támogatott
ság eléréséhez alapvetően szükséges 
-  korrekt tájékoztatás szükségességé
re. Mert amíg a felmerülő kérdések és 
kételyek nem kerülnek megnyugtató 
módon tisztázásra, addig nem várható 
megfelelő mértékű támogatás sem.

Lássunk néhány kérdést, amelyet a 
kétkedők megfogalmaztak, és amire 
joggal várnak választ. Ilyen például, 
hogy milyen hatással vannak a kibo
csátott lézerre a különböző környezeti 
tényezők, mint pl. eső, por, köd, füst és 
hó stb. Milyen könnyen lehet a lézersu
garat eltéríteni, szétszórni vagy reflek
tálni? Mennyire lehet a hatást csökken
teni pl. polarizált üveggel vagy 
lézerbiztos szemüveggel (amely már 
régóta ismert)? Milyen a sugár diver
genciája, azaz mennyire tartja meg 
alakját (geometriáját) a hatótávolságán 
belül? Ha túl nagy a divergencia, akkor 
esetleg olyan célszemély(ek)re is ha
tással lehet, aki(k)nek ideiglenes vakí- 
tása nem cél, vagy nem célszerű. Mek
kora a fegyver hatótávolsága? Milyen 
hosszan tart a kápráztató hatás?

Komoly támadások érik, és alapjá
ban kérdőjelezik meg a PHaSR-t és ál
talában a dazzlereket a tekintetben,

hogy van-e egyáltalán ilyen típusú esz
közöknek helye olyan „első vonalas” 
műveleti területeken, mint pl. Irak vagy 
Afganisztán. Főleg a fejlesztők által oly 
kiemelten hangsúlyozott ellenőrző vagy 
mozgó ellenőrző pontokon. Ezeket a 
műveleti területeket megjárt és gyakor
lati tapasztalatokat szerzett katonák ha
tározottan állítják, hogy ha valakit eze
ken a műveleti területeken cselekvés- 
képtelenné kell tenni, akkor a keltett ha
tásnak azonnalinak (mint a szívroham) 
és teljes mértékűnek (mint egy szágul
dó vonattal való találkozás) kell lennie. 
Megítélésük szerint a TASER kilőhető 
elektródás elektromos sokkoló például 
képes erre, de „belenézni a napba”, 
mint ahogyan a légierő tagjai leírják a 
PHaSR-t, az egyáltalán nem.

Valahogy bekerült a köztudatba az a 
„féligazság” is, hogy a PHaSR egy 
„ponthatású” fegyver, ami további ké
telyeket vet fel az ellenzők részéről. 
Abban az esetben ugyanis, ha pontha
tásról beszélünk, akkor joggal feltéte
lezhetjük, hogy a lézersugár divergen
ciája igen kicsi, és a lézerfény foltja 
100 méteren csupán néhány (pl. 3-5) 
centiméter. Ha ez így, ebben a formá
ban igaz lenne, akkor igazat kellene 
adni azoknak, akik azt állítják, hogy 
egy maximum 5 cm-es körrel 100 mé
terről vagy még távolabbról igen ko
moly teljesítmény eltalálni a cél sze
mét. Főleg, ha a cél még mozog is (pl. 
ha egy járművezető fejére kell céloz
ni), és azt ráadásul folyamatosan kö
vetni kell. Ez szinte megoldhatatlan 
feladatnak látszik.

Nem kifejezetten a PHaSR, mint in
kább általában a dazzlerek divergenci
ájával kapcsolatban célszerű rámutat
ni napjaink egyik tendenciájára. Nagy 
valószínűséggel jelen esetben is ha
sonlóval állunk szemben. A 
dazzlereknél a fókusztávolság változ
tathatósága érdekében optikai lencsé
ket használnak. Ezáltal válik lehetővé 
a fényfolt változtatása és megfelelő 
mértékű beállítása a céltávolság és az 
alkalmazott üzemmódnak megfelelő
en. Acél keresésére és megjelölésére 
egy kis teljesítményű, defókuszált su
garat használnak, amely viszonylag

nagy fényfoltot eredményez. Normál 
működésnél, azaz a kápráztatásnál vi
szont a sugarat már fókuszálják, ami
nek következtében a fényfolt nagysá
ga (a sugár divergenciája) csökken, és 
egyben növekszik a teljesítménysűrű
sége egészen a kívánt, optimális ha
tárértékig. A fényfolt területének való
ban nem szabad túlságosan kicsinek 
lenni, mert az valóban megnehezítené 
a célszemély szemének megcélzását. 
Általában úgy állítják be, hogy a fény
folt nagysága legalább tízszerese le
gyen, mint az emberi fej. A fényfolt te
rületének csupán kis része, néhány 
százaléka használható hatékonyan. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyobb 
teljesítményű lézert kell alkalmazni, 
ami viszont csökkenti a szembiztonsá
got, egyben nehezebb és drágább 
eszközt eredményez. Hozzá kell tenni, 
hogy a fényfolt manapság már nem 
minden esetben kör alakú. Újabban lé
teznek már olyan megoldások is, ame
lyeknél geometriája ellipszis vagy sza
lag-, illetve sávszerű. Ezeknél a meg
oldásoknál az optikai elemek célszerű 
megválasztásával vagy elmozdításá
val, elforgatásával állítható be a kívánt 
geometria. A beállítás függvényében a 
fényfolt szélessége akár többszöröse 
is lehet a magasságának.

Mindaddig, amíg nem kerül meg
nyugtató módon tisztázásra a fegyver
rel való célzás mikéntje, addig tovább
ra is megmarad a köztudatban a két
kedők azon véleménye, miszerint 
„még ha a PHaSR hatása tekintetében 
azonnali, azaz szívroham gyorsaságú 
és teljes mértékű is, azaz egy vonat 
rombolóerejével ér fel, mire jó, ha nem 
lehet vele eltalálni (értsd: megcélozni) 
egy gyanúsan közeledő gépjármű ve
zetőjének a szemét”?

Ha az ellenzők nem is utasítják el az 
eszköz alkalmazhatóságát a tervezők 
által javasolt valamennyi felhasználási 
területen, azt viszont határozottan állít
ják, hogy e fegyverek az „első vonal
ban” levő ellenőrző pontokon az is
mertetett célra teljességgel alkalmatla
nok. Érdemes elgondolkodni egy kicsit 
azoknak a katonáknak -  nemcsak a 
dazzlerek, hanem általánosan a nem

H elyesbítés

A Haditechnika 2008/6. szám 18. oldalán műszaki okból egy bekezdés megrövidült dr. Bartha Tibor 
Lézeres látáskorlátozó eszközök -  dazzlerek I. rész című cikkében. A teljes szöveg az alábbi:
Az opcionálisan vörös vagy zöld fényt kibocsátó, 250 mW teljesítményű, félvezető lézerrel működő 
SABER-203 hatótávolsága eléri a 300 métert -  egyes források szerint viszont esetenként csak 
az 50 métert. A nappal és éjszaka egyaránt alkalmazható eszközt az amerikai tengerészgyalogosok 
1995-ben Szomáliában már bevetették a United Shield művelet során. Az eszköz két fő részből áll. 
A lézerdiódát mint sugárzót magában foglaló kemény műanyag vagy fémkapszulából, valamint 
a gránátvető aljára felcsatolható vezérlő- és tápegységből. (A szerkesztő)

2009/1 HADITECHNIKA «- 15



Tanulmányok

6. ábra. Sávszerű fényfoltot alkalmazó 
dazzler

halálos fegyverek megítélésével kap
csolatos -  álláspontján, akik nemrég 
tértek vissza Irakból. A katonák elmon
dása szerint ők nem kápráztató fényt 
használtak egy ismeretlen szándékú, 
gyanúsan közeledő jármű lelassításá
ra vagy megállítására, hanem géppus
kát. Függetlenül attól, hogy a lehető
ségük megvolt rá, hiszen a dazzlerek 
ott voltak náluk. A csoport egyik tagja 
így nyilatkozott: „a jó kis .50-es gyor
san megtanítja még a »tudatlant« is 
(tudatlan -  aki valamilyen oknál fogva 
nem látja vagy nem tudja értelmezni a 
jelzőtáblákat vagy feliratokat), hogy 
időben álljon meg, még azelőtt, hogy 
valójában beérne a halálos zónába. 
Egy figyelmeztető sorozatot általában 
senki sem vesz tréfának”. Az ellenzők 
egyedüli pozitívuma, amit felhoznak a 
PHaSR mellett az, hogy politikailag 
korrekt. Mert elismerik, ha egy 0.50- 
essel tüzet nyitnak, ott nincs tolerancia 
-  „ott ha lősz, akkor biztos lehetsz 
benne, hogy pusztítani is fogsz”.

Ez a példa is rámutat arra, hogy a 
nem halálos fegyverek megítélése 
napjainkban még mindig eléggé ellent
mondásos, és ez jól nyomon követhe
tő a dazzlerek esetében is. Bár néhá-

J egyzetek

13 A lézerek emberi szervezetre gyakorolt 
hatását meghatározó legfontosabb ténye
zők: a behatási idő, a teljesítmény, a lé
zer hullámhossza és intenzitása, az im
pulzus hossza, valamint az abszorpció 
fajtája.

14 Jegyzőkönyv a vakító lézerfegyverekről 
(IV. Jegyzőkönyv) -  1995. október 13., 
Bécs. Más néven: a bécsi protokoll.

15 Jól mutatja a megítélést, hogy ezek a ka
tonák a dazzled nem a nem halálos fegy
verek, hanem a figyelmeztető eszközök 
kategóriájába sorolják.

nyan elismerik előnyüket egyes nem 
háborús katonai műveletekben, mint 
pl. békefenntartó műveletekben, hu
manitárius műveletekben, de olyan 
háborús területen, mint Irak vagy Af
ganisztán már egyáltalán nem tartják 
alkalmas eszköznek. Az itt szolgálatot 
teljesítő katonák döntően a hagyomá
nyos, halálos fegyvereikben bíznak, 
ami valahol érthető is. Minden más 
megoldástól idegenkednek, amit talán 
a következő példa is jól szemléltet. Je
lenleg Irakban az amerikai ellenőrző 
pontokra beosztott katonákat korláto
zott számban olyan CHP dazzlerekkel 
látták el, amelyek az M-4-es fegyvere
ikre vagy a pontosabb célzás érdeké
ben esetenként állványra szerelhetők 
fel. Annak ellenére, hogy ezek az esz
közök az elvégzett vizsgálatok szerint 
teljesítettek minden előírt harcászati
technikai követelményt, az ellenző ka
tonák szerint nem töltik be funkcióju
kat, ideiglenes vakításra alkalmatla
nok, csupán a cél megjelölésére hasz
nálhatók fel. Elmondásuk szerint ők is 
csak erre használják.15 Másrészről vi
szont napvilágot láttak olyan hírek is, 
hogy Anbar tartományban azok a ka
tonák, akik nem használták az esz
közt, 50 ártatlan embert öltek meg, és 
kb. 140-et megsebesítettek, míg azok
nál, akik használták az eszközt, csök
kenő tendenciát mutatott az ilyen ese
tek száma.

A PHaSR-t ellenzők érvei között is 
megtalálható az a sajnálatos tévhit, 
amit általánosságban a nem halálos 
fegyverek ellen gyakran felhoznak, mi
szerint az ilyen nem halálos fegyverek 
bár mérsékelhetik, csökkenthetik a fe
nyegetettség érzését a lakosság, a 
külső szemlélők esetében, a kezelők, 
a katonák fenyegetettsége viszont va
lójában fokozódik. Ez az álláspont jól 
rámutat a nem halálos fegyverekkel 
kapcsolatos alapvető felfogásbeli 
problémára. A nem halálos fegyverek
kel kapcsolatban nagyon sokan -  el
sősorban a katonák -  még mindig úgy 
gondolják, hogy azokat a hagyomá
nyos, halálos fegyverek helyett fejlesz
tik ki. Márpedig nem erről van szó. A 
nem halálos fegyverek alternatív meg
oldást jelentenek, nem a halálos fegy
verek helyett, hanem azok mellett kell 
alkalmazni!

Szomorú tapasztalatok vannak arra 
vonatkozóan, hogy nem minden eset
ben a halálos fegyver a „jó” fegyver. 
Még talán ma is élhetne az a 27 éves 
győri egyetemista, akit 2003-ban azért 
lőttek le a Bagdadtól 124 kilométerre 
levő Ramadi ellenőrző pontnál az 
amerikai ellenőrök, mert gépjárműjé
vel nagyobb sebességgel közeledett a 
közúti ellenőrző ponthoz. Lehet, hogy

egy „kápráztatás” elegendőnek bizo
nyult volna, mielőtt a halálos lövéseket 
leadták.

A cikk elkészítésében nyújtott szakmai 
segítségéért és lektori munkájáért kö- 
szönetemet fejezem ki dr. Czitrovszky 
Aladárnak, a fizikai tudományok dok
torának, a Magyar Tudományos Aka
démia Szilárdtest Fizikai és Optikai 
Kutató Intézete Lézeralkalmazási Osz
tály vezetőjének.
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Tanulmányok

Kis J. Ervin Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi 
eszközei 1973-ban IV. rész

A JOM KIPPURI ARAB-IZRAELI HÁBORÚ

Jóm kippur nem egy földrajzi elnevezés, hanem egy zsidó 
ünnep neve. 1973-ban ennek az ünnepnek az első napján, 
október 6-án tört ki a soron következő arab-izraeli háború, 
amelyet így erről neveztek el.

Az izraeli légierő ebben a háborúban a légi fölény ki
vívása érdekében a legkülönfélébb módszereket alkal
mazta. Feldolgozta az 1967-es háború tapasztalatait, 
hasznosította azokat, és meghatározták a fejlesztés fő 
irányait. Például a repülőgépek részére megbízható fe
dezékeket építettek ki, amelyek az 1000 kg súlyú re
peszbombák találatait is kibírták. A repülőterek légvé
delmét kis- és közepes hatótávolságú légvédelmi raké
takomplexumokkal, valamint légvédelmi tüzéreszközök
kel valósították meg.

Ez a tény új harcászati fogást követelt a légierő repü
lőtéren történő megsemmisítésére. Az 1973-as háború
ban az izraeli katonai vezetés továbbra is ragaszkodott 
az előző háborúban sikeresen alkalmazott harcászati fo
gásokhoz. Nem vette figyelembe, hogy az arab országok 
korszerű légvédelmi rendszert építettek ki, amelyek har
ci lehetőségeit alábecsülték. Az izraeli légierő tömeges 
légi csapásokat akart mérni az arab országok repülőterei 
ellen, de az arab légvédelmi rendszert nem tudta áttörni, 
és súlyos veszteséget szenvedett. Az arab repülőterek
ről a kifutók rombolásával akarta megakadályozni a fel
szállásokat. Ezt a módot később „aknásításnak” nevez
ték, mivel pillanatgyújtós vagy különböző késleltetésű 
betonromboló bombákat alkalmaztak. Izrael számára ez 
sem hozta meg a sikert. A kifutópályákon keletkezett 
rongálásokat a korszerű, műgyanta alapú javítóanyagok
kal 9-10 óra alatt helyreállították. Ennek eredményeként 
az izraeli légierő számára az a kedvezőtlen helyzet jött 
létre, hogy a csapásmérésre nagyszámú repülőgépből 
álló kötelékeket kellett létrehozni; ezek nagy vesztesé

get szenvedtek a légvédelemtől, de az arab országok re
pülőterei tovább funkcionáltak, és róluk a légierő tevé
kenysége alig csökkent.

Ezen körülmények között Izrael -  mielőtt lemondott vol
na a repülőterek elleni csapásmérésről -  megtévesztő, 
„előcsalogató” módszert próbált alkalmazni: a csoportok 
csapást imitálva kényszerítették a repülőgépek gyors fel
szállási előkészítését, a csapásmérő csoportok pedig 
igyekeztek azokat még a földön nyílt helyzetben meglep
ni. Ezzel a meglehetősen bonyolult harcászati fogással 
nagyon rövid idő alatt kellett eredményt elérni a légvéde
lemmel oltalmazott repülőtereken. Végül is Izrael számá
ra világossá vált, hogy a csapások mérésére felhasznált 
erőfeszítések nincsenek arányban az elért eredmények
kel, ezért az izraeli légierő az 1973-as háborúban a légi
erő földön történő megsemmisítéséről lemondott, és a lé
gi fölény kivívásának más módját választotta, amelyet 
alapvetően a szárazföldi csapatok hajtottak végre, gya
logsági és harckocsikötelékekkel rést nyitottak az arab 
légvédelmi rendszeren.

A légierő sohasem mondhat le az ellenség repülőtereinek 
pusztításáról. így ezután elterjedt az a nézet, amely szerint 
a hatékony védelmi intézkedések megtétele következtében 
az utóbbi idők korlátozott háborúiban a repülőterek pusztí
tása a korábban alkalmazott módszerekkel nem elég hatá
sos. Ezért új csapásmérő eszközök kifejlesztésével, harcá
szati fogások kidolgozásával a csapások korábbi eredmé
nyessége visszaállítható.

Ennek megfelelően az Egyesült Államok és Nagy-Britan- 
nia között megegyezés jött létre a JP-233 típusú 
szórókonténeres eszköz közös gyártására -  repülőterek 
rombolásához. A JP-233 típusú szórókonténert a Tornado 
IDS, F-15 és F—111 típusú repülőgépeken rendszeresítet
ték. Ezután került kifejlesztésre az akkori Nyugat-Németor- 
szágban az MW-1 típusú szórókonténer, melyet a Tornado 
ID3 és az F—4 Phantom típusú repülőgépekre is rendszere

sítettek. Az Egyesült Államok
ban a GBU modulrendszerű 
bombafajtákat fejlesztették ki, 
melyet az F-4 Phantom, az 
F-111, az F-I5, az F-16 és az 
F/A-18 típusú repülőgépekhez 
rendszeresítettek.

A fenti fegyverek alkalmazá
sánál jelentős hátrányt jelen
tett, hogy a hagyományos 
megsemmisítő eszköz (irányí
tatlan) kiszórásakor a hordozó 
repülőgépeknek a támadás so
rán el kellett haladnia a cél fö
lött, így a repülőterek légvédel
mének állandó erősödése mel
lett nem volt garantálható a 
hordozó sértetlensége. Ez a 
probléma előtérbe hozta an
nak a szükségességét, hogy a 
repülőterek rombolásához a 
pusztítóeszközt rakétafegyve- 
rekkel kell célba juttatni.

11. ábra. Légi harc MiG-21 és egy Nesher vadászgép között
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Tanulmányok

Lelövés ideje Izraeli hajózó neve 
(lajstromszám)

Alegység Repülőgép típusa Lelövés módja Lelőtt rg. típusa Ország

1970. 01. 04. A. Amir Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 01. 04. A. Amir Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 01. 08. 0 . Marom Mirage IIICJ 52 MiG-21 Szíria
1970. 01. 08. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 01. 08. O. Marom 101. szd. Mirage IIICJ 52 MiG-21 Szíria
1970. 01. 14. A. Shalmon Mirage IIICJ MiG-17 Szíria
1970. 01. 14. O. Hofman Mirage IIICJ MiG-17
1970. 02. 04. R. Ronen Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 08. E. Hankin 201 .szd. F-4E AIM-9D MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 08. A. Sela F-4E AIM-9D MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 08. E. Carmi Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970 02. 08. A. Amir Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 02. 08. A. Shaloset Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 02. 09. A. Keldes Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 12. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 26. A. Amir Mirage IIICJ 58 MiG-21PF Egyiptom
1970. 02. 26. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 02. 26. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 06. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 06. F-4E MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 06. F-4E MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 16. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 25. G. Aven 101. szd. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 25. G. Aven 101. szd. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 25. M. Sharon Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 25. О. Marom 101. szd. Mirage IIICJ Shafrir Mk.2 MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. G. Aven 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. G. Aven 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. A. Shalmon Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. O. Marom Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. I. Baharav Mirage IIICJ AIM-9D MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. I. Baharav Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. M. Hertz Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 03. 27. A. Snir Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 04. 02. A. Snir Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 04. 02. A. Amir Mirage IIICJ 58 MiG-21 PF Egyiptom
1970. 04. 25. S. Hetz F-4E II—28 Egyiptom
1970. 04. 25. A. Amir 119. szd. Mirage IIICJ 58 II—28 Egyiptom
1970. 05. 12. A. Snir Mirage IIICJ MiG-17 Szíria
1970. 05. 12. E. Dotan A-4 MiG-17 Szíria
1970. 05. 12. E. Dotan A-4 MiG-17 Szíria
1970. 05. 14. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 05.14. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 05. 15. Y. Koren Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 05. 15. Mirage IIICJ MiG-17 Egyiptom
1970. 05. 15. Mirage IIICJ MiG-17 Egyiptom
1970. 05. 16. Mirage IIICJ MiG-17 Egyiptom
1970. 05. 16. Mirage IIICJ MiG-17 Egyiptom
1970. 06. 03. D. Harish Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 06. 03. D. Harish Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 06. 03. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 06. 25. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 06. 26. Y. Koren Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 06. 26. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1970. 06. 26. Y. Koren Mirage IIICJ MiG-17 Szíria
1970. 06. 26. Y. Koren Mirage IIICJ MiG-17 Szíria
1970. 06. 30. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 06. 30. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1970. 07. 10. I. Baharav 101. szd. Mirage IIICJ AIM-9D MiG-21 Egyiptom
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1970. 07. 10. I. Baharav 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 07. 10. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ AIM-9D MiG-21 Egyiptom
1970. 07. 10. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 07. 10. M. Hertz 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Egyiptom
1970. 07. 27. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ 30 mm MiG-17 Egyiptom
1970. 07. 27. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ AIM-9D MiG-17 Egyiptom
1970. 07. 30. A. Snir 101. szd. Mirage IIICJ Shafrir Mk.2 MiG-21 MF Szovjetunió
1970. 07. 30. A. Shalmon 119. szd. Mirage IIICJ 78 30 mm MiG-21 MF Szovjetunió
1970. 07. 30. Y. Spector 101. szd. Mirage IIICJ 52 30 mm MiG-21 MF Szovjetunió
1970. 07. 30. A. Sela/R. Reshef 69. szd. F-4E 183 AIM-9D MiG-21 MF Szovjetunió
1970. 07. 30. A. Ben-Nun 69. szd. F-4E AIM-7E MiG-21 MF Szovjetunió
1970 D. Harish Mirage IIICJ Su-7 Egyiptom
1970 D. Harish Mirage IIICJ Su-7 Egyiptom
1970 E. Peled F-4E MiG-21 Szíria
1971 E. Peled F-4E MiG-21 Egyiptom
1972-1973 Y. Heheman Mirage IIICJ Szíria
1972. 06. 13. B. Peled Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 06. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 06. 13. A. Bnaya F-4E MiG-21 Egyiptom
1972. 08. 01. Y. Heheman Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 08. 01. Y. Heheman Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 08. 01. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 08. 01. Mirage IIICJ MiG-21 Egyiptom
1972. 09. 09. 201. szd. F-4E Su-7 Szíria
1972. 09. 09. F-4E Su-7 Szíria
1972. 09. 09. A. Ben-Nun F-4E Su-7 Szíria
1972. 09. 09. I. Gonen Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 09. 09. A. Lanir Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11.21. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11.21. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11.21. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11. 21. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11. 21. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1972. 11.21. A. Gurion 201. szd. F-4E 20 mm MiG-21 Szíria
1972. 11.21. 201. szd. F-4E AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 01.08. Nesher MiG-21 Szíria
1973. 01.08. Nesher MiG-21 Szíria
1973. 01. 08. 119. szd. RF-4E AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 01.08. 119. szd. RF-4E AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 02. 21. F-4E B727 Líbia
1973 09. 13. Y. Spector 107. szd. F-4E AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Y. Spector 107. szd. F-4E 20 mm MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. S. Egozi 107. szd. F-4E MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. O. Afek 107. szd. F-4E MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. R. Koren 107. szd. F-4E MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. A. Arad 107. szd. F-4E MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. M. Hertz 107. szd. F-4E MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. A. Shalmon Mirage IIICJ AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. I. Baharav Mirage IIICJ AIM-9D MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. A. Bar Mirage IIICJ 30 mm MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. A. Bar Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. Mirage IIICJ MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. 113. szd. Nesher MiG-21 Szíria
1973. 09. 13. 113. szd. Nesher MiG-21 Szíria

(Air Combat Information Group)

1. táblázat. Az izraeli légierő és légvédelem által 1970-1973 között lelőtt repülőgépek (folytatás az előző lapszámból)
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E fejlesztések figyelembevételével beláthatjuk, hogy a 
repülőgépek földön történő megsemmisítése és a repülő
terek harcképtelenné tétele a légi fölény kivívásának 
egyik alapvető módja volt és marad az elkövetkező idő
szakban is.

Október 8-14. között az izraeli repülőgépek több mint 
100 csapást mértek az arab repülőterekre. A támadáso
kat a repülőtereket oltalmazó légvédelmi rakétaosztá
lyok és tüzérütegek egyidejű lefogásával hajtották végre. 
Repülőterenként általában 18-26 F-4 Phantom, Mirage 
és ritkábban Skyhawk típusú repülőgépből álló csopor
tok tevékenykedtek. Azokban a csoportokban, amelyek 
ismételt csapásokat mértek a repülőterekre, 6-8  db re
pülőgép volt.

A repülőterekre történő csapásmérésekhez általában 
több -  színlelő-elterelő-légvédelmi eszközt lefogó, csapás
mérő és oltalmazó -  repülőgépcsoportot hoztak létre. A 
megtévesztő csoport maximális sebességgel, magasság 
és irányszög szerinti légvédelmi rakéta elleni manőverek al
kalmazásával kijutva a légvédelmi rakétakomplexumok ál
lásaihoz csapásmérést imitált a repülőtér körzetében tele
pült légvédelmi eszközökre. Kis magasságban a sebesség 
mintegy 1200 km/óra, közepes magasságon 1800-2000 
km/óra volt.

A légvédelmi eszközt lefogó csoport a rádiólokátorok 
felderítési zónáját elérve passzív zavarást hozott létre, és 
csapást mért a rádiólokátorok, a légvédelmi rakétakomp
lexumok és a légvédelmi tüzérség harcrendjére. A csa
pásmérő csoport kijutott a repülőtérhez, támadást inté
zett a fel- és leszállópályára, a hangárokra, a fedezékek
ben és a szabadban lévő repülőgépekre. Az oltalmazó 
csoport készenlétben az arab vadászrepülő-erő várható 
támadásainak visszaverésére, a repülőtér körzetében őr- 
járatozott.

Miután a főcsoport csapást mért a repülőtérre, a szín
lelő csoport rögzítette a csapás eredményeit, vagy ismé
telt csapást mért arra. Minden csoport tevékenységét a 
Boeing 377 Stratocruiser repülőgépről létrehozott aktív 
zavarás biztosította, amely saját területről tevékenyke
dett.

A repülőgépek a lehető legkisebb magasságban, 
géppároszlop harcrendben jutottak ki a repülőterekhez. 
A vadászbombázó repülőgépek a cél előtt 3 -4  km-re 
mintegy 40-50°-os szögben hirtelen a magasba emel
kedtek, és bombákat dobtak le. Egyes esetekben (ami
kor a repülőtér körzetében nem voltak légvédelmi raké
takomplexumok) a bombavetés mintegy 45°-os zuhanás
ból történt. A bombavetés után az izraeli repülőgép-ve
zetők bekapcsolták utánégetőiket, a lehető legkisebb 
magasságra süllyedtek, és hatásos légvédelem elleni 
manővert végrehajtva, maximális sebességgel távoztak 
a céltól.

A repülőterek fel- és leszállópályáira, a repülőgépek fe
dezékeire betonromboló bombákkal, a szabadban lévő re
pülőgépekre és a kiszolgáló gépjárművekre, valamint a 
személyi állomány fedezékeire repesz- és kazettás bom
bákkal mértek csapásokat. Feljegyezték, hogy néhány 
340 kg-os bomba telitalálata átütötte a repülőgép-fedezék 
50 cm vastag betonját, és megsemmisítette a repülőgépe
ket. Néhány ajtó nélküli fedezékben levő repülőgép jelen
tős sérüléseket szenvedett a repesz- és a kazettás bom
bák repeszeitől. A repülőtéri berendezések és technika 
használhatatlanná tételére a biztosító csoportból F-4 
Phantom és Mirage III típusú repülőgépeket alkalmaztak, 
amelyek azokban az esetekben, amikor nem voltak a le
vegőben arab vadászrepülőgépek, irányítható és nem irá
nyítható rakétákkal mértek csapásokat. Például október 8-

án az egyik támadás után, amelyet egy Mirage III repülő
gép hajtott végre egy nyílt bejáratú és védőfal nélküli fe
dezékre, felrobbant egy MiG-21 repülőgép mellett tárolt 
lőszer. A felrobbanó Sz-5K típusú rakéták repeszei sérü
léseket okoztak a szomszédos fedezékekben lévő repülő
gépekben is.

A kazettás bombák konténereit 150 m magasan oldot
ták ki. A kis, gömb alakú bombák egy része már a becsa
pódás pillanatában felrobbant, a többi pedig szétgurult a 
földön, és nagy veszélyt jelentett a lövészárkokban tar
tózkodó személyi állományra több napon keresztül is. A 
közlekedés nyitott járművekkel olyan veszélyes volt, 
hogy a repülőgépek személyzete páncélozott járműveken 
közlekedett.

Az izraeliek úgy választották meg a repülőterekre mért 
csapások idejét, hogy a repülőgépeket a fedezékeken kí
vül találják leszállás után vagy felszállás előtt. Minden tá
madáskor átlagosan 1-4 légibomba csapódott be a fel- és 
leszállópályákra, amelyek ennek eredményeként 4-12 
órára használhatatlanná váltak. A késleltetett gyújtású 
bombák megnövelték a repülőtér helyreállításához szük
séges időt. A repülést azonban a tartalék füves repülőte
rekről, a közelben lévő utakról és autósztrádákról folytat
hatták. A fel- és leszállópályákon lévő bombatölcséreket 
pedig gyorsan kötő cementtel töltötték meg. A repülőtere
ken állandóan volt műszaki alakulat, amely felkutatta és 
hatástalanította a fel nem robbant és a késleltetett gyújtá
sú bombákat.

Az izraeliek folyamatos tevékenysége az arab repülőte
rek ellen azonban nem hozta meg a kívánt hatást. Az 
egyiptomi légierő a földön nem szenvedett veszteséget, mi
vel kevesebb csapás érte. Ezenkívül az Egyiptomi Arab 
Köztársaság repülőtereit jobban ellátták repülőgép-fedezé
kekkel. A szíriai légierőnek a repülőtereken elszenvedett 
vesztesége 21 db repülőgép és helikopter volt.

Az izraeli légierő Szíria és Egyiptom légvédelmi rendsze
rének gyengítésére elsősorban a honi légvédelem 
„elvakítása” céljából a rádiótechnikai és a légvédelmi raké
tacsapatok fegyverzetében lévő rádiólokációs állomásokat 
semmisítette meg, ezután mért csapást a légvédelmi raké
takomplexumokra, a légvédelmi tüzérség tüzelőállásaira, a 
repülőterekre. A rádiótechnikai századok ellen az izraeliek 
általában 2-4 db repülőgépet vetettek be. A rádiótechnikai 
alegységek ködfüggöny létesítésével védekeztek, így külö
nösen az első időszakokban a csapások mintegy 70%-a 
nem érte el a célját.

A légvédelmi rakétakomplexumokhoz tartozó földi rá
diólokációs állomások megsemmisítésére Izrael légiereje 
AGM-45 Shrike és AGM-78 Standard ARM típusú rádió- 
lokátor elleni rakétákat alkalmazott, majd a negyedik sza
kaszban Maverick típusú, televízióirányítású levegő-föld 
rakétákat is repesz- és kazettás bombákkal. (Az AGM-78 
Standard ARM különösen nagy repeszhatású harci rés
szel rendelkezik, amelynek jellemző sajátossága, hogy a 
mintegy 22 000 db, előre kialakított repesz kúp alakban, 
40-50°-os szögben, nagy sebességgel repül szét. A földi 
rádiólokátor-állomás jellemzőit egy speciális, memóriával 
ellátott elektronikus berendezésbe táplálják be. Ez az 
elektronikus berendezés még abban az esetben is ráve
zeti a rakétát a rádiólokátorra, ha azt közben kikapcsol
ják, vagy műantenna üzemmódra kapcsolják át.) Gyakor
latilag az AGM-78 Standard ARM típusú irányítható raké
ták összes indítása (egyes adatok szerint 40 indítás) si
keres volt. Az AGM-45 Shrike típusú rakétákból 210 db- 
ot indítottak, és mindössze egy SA-2 típusú légvédelmi 
rakétakomplexumot tettek teljesen harcképtelenné, a töb
bit csak részlegesen, mivel itt a sok repesztalálat miatt a
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12. ábra. Szír MiG-23 MF vadászgép, amely dezertált Izraelbe. Itt berepülés alatt áll, 
kettős felségjelzéssel

kezelők kénytelenek vol
tak a hibák elhárításáig 
kikapcsolni a komplexu
mok rádiólokátorait.

A légvédelmi rakéta
osztályok (ütegek) 8-15 
km távolságra települtek 
egymástól, ez biztosítot
ta a 3-4-szeres átfedést 
bármely irányból. így az 
izraeli légierőnek e rend
szer szemből történő át
törése nem sikerült, 
ezért kénytelen volt ál
landóan változtatni harc
tevékenységét. A légvé
delmi eszközök elleni 
manőver és harcászati 
fogások új módjaként az 
izraeli vadászbombázó 
repülőgépek általában a 
kis magasságot és a te
repdomborzatot kihasz
nálva arra törekedtek, 
hogy rejtve jussanak el a 
csapás objektumához, 
és a cél felett minimális 
ideig tartózkodva az el
ső rárepülésből hajtsák 
végre a támadást. így 
október 8-án az El-Kantara körzetében lévő átkelőhelyre 
és az ott gyülekező csapatokra mért csapásban az izra
eliek 10-20 m magasságot alkalmaztak, ami kizárta rá
diólokációs felderítésük lehetőségét. A repülőgépek há
rom csoportban tevékenykedtek. Acél körzetébe először 
2 db F-4 Phantom típusú biztosító repülőgéppár jutott ki, 
amely csapásokat mért az átkelőhely körzetében levő 
rádiólokátor-állomásokra, a légvédelmi rakétakomplexu
mok és a légvédelmi tüzérség tűzelőállásaira. Majd 5 -6  
perc múlva 10-20 m magasan az átkelőhely körzetébe 
ért 4 db F-4 típusú repülőgépekből álló csapásmérő cso
port, amely a cél előtt 2 -3  km-rel hirtelen 600-800 m 
magasba emelkedett („ugrás”), és csapást mért az átke
lőhelyre. A második rárepülésben csapásokat mértek az 
összetömörült csapatokra és technikára. A biztosítócso
port és a csapásmérő csoport tevékenységét egy Mirage 
III repülőgéppár oltalmazta, amely az átkelőhely körzeté
ben őrjáratozott.

Különösen a Golán-fennsík és a libanoni—szíriai határ 
körzetében lévő hegygerinc biztosított igen hatásos, ter
mészetes védelmet az izraeli repülőgépeknek, és szinte 
lehetetlenné tették a rádiólokációs felderítést. Az egyipto
mi fronton általában a Földközi-tenger irányából támad
tak, délen pedig a Szuhni-völgyet használták ki. A kis ma
gasságú repülés sajátosságai meghatározták az izraeli 
repülőgép-kötelékek harcrendjének felépítését is. A köte
lékbe tartozó repülőgépek számuktól függetlenül általá
ban „repülőgéppár-oszlopban” repültek. A géppárok kö
zötti távolság 1-2 km volt.

Az arab fél kis magasságú légi céljainak felderítésé
ben fontos szerepet játszottak a vizuális figyelőőrsök, 
amelyek az érintkezési vonal mentén települtek. A figye
lőőrsről érkezett információra, amely a központi harcál
láspont tervtábláján jelent meg, készültségbe helyezték 
a szektorba eső összes légvédelmi eszközt. A figyelőőr
sök a légi célok figyelésén túlmenően adatokat továbbí
tottak a lelőtt repülőgépről, azok földet érési helyeiről, a

légvédelmi rakéták indításáról, a légi mozgékonyságé al
egységek kirakásáról is.

A kis magasságon tevékenykedő izraeli légi célok vissza
verése során a honi légvédelem SA-3 és egyéb típusú ra
kétáinak leghatásosabb rávezetési módszere a televíziós 
rávezetési mód („Karát-2” adapterrel) és a hárompontos 
módszerrel történő rávezetés volt. Október 11-én a szíriai 
fronton a televíziós rávezetési módszert alkalmazva (a vi
zuális figyelőőrsökről kapott elsődleges információ segítsé
gével) egy SA-3 típusú légvédelmi rakétakomplexum 6 db 
F-4 Phantom típusú izraeli repülőgépet lőtt le. Ez erős pszi
chikai hatást gyakorolt a kis magasságban repülő izraeli pi
lótákra.

Az 1973-as arab-izraeli háborúban a legnagyobb 
eredményeket az izraeli légierő földközeli magasságú 
tevékenysége és az állandó intenzív rádióelektronikai 
zavarások együttes alkalmazása biztosította. Az átkelő
helyek megsemmisítésére AGM-62 Walleye típusú irá
nyítható bombákat vetettek be nagy hatékonysággal. A 
földi célok ellen az izraeli légierő vízszintes repülésből, 
emelkedésből, harcfordulóból, hirtelen emelkedés után 
zuhanásból (a célrárepülés irányszögéből) végrehajtott 
támadási módokat alkalmazott. Azután hogy a harctevé
kenységben amerikai repülőgép-vezetők is részt vettek, 
megfigyelhetőek voltak a vietnami háborúban kidolgozott 
harcászati fogások: elterelő csoport alkalmazásával csa
pás a légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira 
(egy vagy több irányból), különböző irányokból a csoport 
valamennyi repülőgépével egymás utáni körkörös táma
dás a légvédelmi rakétakomplexum objektumai ellen, ki
térés a légvédelmi rakéták elől a megengedhető maxi
mális túlterheléssel, vagy például a rakéta indításának 
észlelése után fémmel bevont üvegszálból készült pasz- 
szív zavaró eszközök kilövése.

Amikor az F-4 Phantom típusú repülőgépek csak lég
védelmi tüzérséggel oltalmazott repülőterekre mértek 
csapásokat, az izraeli légierő korábban nem használt új
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13. ábra. A repülőgép-bevetésének aránya 1973. október 6. és 24. között

harcászati eljárást alkalmazott. A repülőgép 20-30 m 
magasságban jutott ki a repülőtér körzetébe, ezután hir
telen mintegy 450-500 m magasra emelkedett, és az ob
jektum irányába vízszintesen kezdett repülni. Ezt köve
tően a repülőgép-vezető 2 -3  másodperc múlva ellenté
tes bedöntésekbe (mintegy 100-110°-ba) helyezte a re
pülőgépét. A bedöntésekkor az irányváltoztatások jelen
téktelenek voltak, és nem haladták meg a 10°-ot. A repü
lőgép-vezető rögzítette a repülőgép helyzetét; a forduló
ban felrántotta a repülőgép orrát, és kioldotta a bombá
kat (a bombavetés pontossága teljesen kielégítő volt). A 
manőver előnye az volt, hogy a repülőgép-vezető a ráre- 
pülésben összekapcsolta a légvédelem elleni manővert 
a cél támadásával.

A légvédelmi erők és eszközök megtévesztő irányokba 
való összpontosítása céljából az izraeli légierő gyakran al
kalmazta a színlelt tevékenységek legkülönbözőbb módja
it. Volt, amikor az elterelő és csapásmérő csoportok egy 
irányból tevékenykedtek. Néha a támadást színlelő F-4 
Phantom típusú repülőgép-kötelékek, miután végrehajtot
ták az elterelő manővert és biztosították az első csapásmé

rést, maguk is rárepültek a célokra, és ismételt csapást 
mértek.

Már ezek során is több irányból tevékenykedtek. Például 
október 10-én, amikor egy F-4 Phantom-kötelék a damasz
kuszi irányban imitálta a légvédelmi rendszer áttörését, ez
zel egyidejűleg egy másik, 12 db repülőgépből álló csoport 
a lehető legkisebb magasságon a déli „légifolyosón” repül
ve kijutott az egyik szíriai repülőtérhez, és váratlan csapást 
mért arra.

Az izraeliek hatékonyan alkalmazták a pilóta nélküli re
pülőeszközöket (PNR) is az arab légvédelem ellen. A 
PNR-eket megtévesztő célként használták, hogy elvonják 
a pilóta vezette repülőgépekről a légvédelem tüzét. Ké
sőbb a PNR-ek a légvédelem megjelölésére szolgáltak, 
és elektronikus felderítési adatokat gyűjtöttek Libanonban 
és Szíriában. Az 1982. évi háborúban az izraeliek az UAV- 
kel folyamatosan figyelték a repülőterek tevékenységét, 
és az információk birtokában alternatív támadási terveket 
dolgoztak ki.

(Folytatjuk)

Szakkönyv eladó
Néhány éve az oroszok kiadtak a T-64-esről egy reprezentatív könyvet, amelynél érezhetően gondoltak a makettezőkre. 
A jármű műszaki leírása, a történeti áttekintés orosz nyelvű, de összesen mintegy 200 nézetrajzot, részletrajzot, fekete
fehér fényképet közöltek - ezeknél viszont van angol nyelvű kísérőszöveg. Kivétel a hátul lévő 4 színes oldal, ahol 
leginkább színes festési rajzok (oldalnézetek) találhatók. A grafikus neve alapján ezeket egy nyugati kiadótól vehették át, 
talán ezért hagyták itt el az angolt.

A Haditechnika egyik vidéki szerzője 12 ezer Ft-ért (az összeg tartalmazza az utánvétes postaköltséget) eladná a 
birtokában lévő példányt. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Telefon: 06-37/347-558, Péter Zsolt. E-mail: pzs60@yahoo.com
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Aranyi László Szárnyak és fohászok

A SIKLÓERNYŐ

A siklószárny nem az egyedüli techno
lógiai elképzelést jelentette a balliszti
kus pályán visszatérő űreszközök le
szállítására. A siklószárnnyal végzett 
kísérletek során a program néhány kri
tikusa másik alternatív megközelítési 
módot javasolt, mégpedig a siklóernyő 
alkalmazását. A siklóernyő lényegében 
egy négyszögletes alakú ejtőernyő, ám 
oly módon kezelhető, hogy egy adott 
irányba repüljön. Összehasonlítva a 
siklószárnnyal a siklóernyő nagyobb 
sebességgel képes aláereszkedni, 
gyorsabban tud közelíteni a célhoz, 
ezért további fékhatást kellett alkal
mazni, például fékezőrakétákat, hiszen 
nagyobb volt a földet érési sebesség.

Az asztronauták azonban nem 
örültek a siklóernyős megoldásnak, 
mivel olyan rendszerre kellett bízni 
az életüket, melynek tökéletesen kell 
működnie. Ha a fékezőrakéták ku
darcot vallanak, nincs tartalék. A 
NASA ezért visszautasította a 
Gemini űrhajó esetében a siklóer
nyős megoldást. Az ügynökség 
azonban nem mondott le a kísérletek 
végzéséről, egy Gemini modellpél- 
dánnyal, az El Kabong 1 hivatkozási 
névvel ellátott szerkezettel 1965 nya
rán tovább folytatták azokat. A mo
dellt repülőgépről dobták ki, fel volt 
szerelve siklóernyővel és fékezőra
kétákkal is, ez utóbbiak 0,4 s-mal 
gyújtottak be a földet érés előtt, 
nagyjából 4 m magasságban.

26. ábra. A tartalék vészejtőernyő teszte
lése, melyet arra fejlesztettek ki, ha a sik
lószárny kudarcot vallana, ne essen kár 
az űrhajómakettban. Ennek a rendszer
nek a kifejlesztése késleltette a sikló
szárnnyal végzett kísérleteket. -  NASA

Az alapkoncepció hasonlatos volt 
a NASA korábbi emelőtestjeihez, 
mint például a HL-10, az M2-F3 és 
a légierő X-24A gépe. Az emelőtes
teknek azonban az alacsony sebes
ségtartományban meglehetősen

27. ábra. Művészi ábrázolás a siklótal
pakkal és siklószárnnyal felszerelt 
Gemini űrhajó leszállásáról

25. ábra. Felszerelik a felfújható szárnyat a Parasevre 1963-ban a NASA Repülési 
Kutatóközpontjában. A háttérben felismerhető az M2-F2 emelőtest. -  NASA
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28. ábra. Az egyik siklószárnyas kísérlet végén magának a szárnynak 
a vizsgálata...

rossz az irányíthatóságuk, ezért 
ahelyett hogy hagyományos repülő
gép módjára szálltak volna le velük, 
a tervek szerint siklóernyőt bontot
tak volna, így az alatta függő eszköz 
kisebb sebességen is stabilan visel
kedett volna. A személyzetet vissza
szállító jármű azonban az űrállomás 
számára szolgált volna mentőcsó
nakként. Amikor pedig az űrállomás 
túllépte a költségvetési kereteket, az 
űrhajót törölték a megvalósítandó 
tervek közül.

29. ábra. ...és az űrhajómodellé -  NASA

M úzeumi madarak

Amikor a siklószárnytervezetet törölték, 
a megmaradt eszközöket „naftalinba” 
tették, vagy átalakították a Gemini- 
program számára. A Parasev-1A-t 
megőrizték, és jelenleg a Smitshonian 
Nemzeti Légi és Űrmúzeum kiállításán 
látható az Udvarházy István Központ
ban, a Washingtoni Dulles Nemzetközi 
Repülőtér közelében. A Parasev a mú
zeum hatalmas hangárjának mennye
zetéről lóg alá.

A Gemini vontatott kísérleti járműve 
(TTV-1) szintén kiállítási tárgyként te
kinthető meg ugyanebben a létesít
ményben, ám csak kissé néz ki töréke
nyebbnek, mint a Parasev. A 
Gemini-7 űrhajó mellett pihen, ez 
használt volna első ízben siklószár
nyat. A második vontatott kísérleti jár
mű az edinburghi Királyi Múzeumban 
látható, Skóciában.

A legkülönösebb sorsra a megmaradt 
eszközök közül talán a program egyik 
modellgépe, az El Kabong 1 néven is
mert szerkezet jutott. Jelenleg Kalama- 
zooban látható a Repülési Múzeum ki
állításán, Michigan államban. Az El 
Kabong 1 egyike volt azon teljes mére
tű kísérleti járműveknek, melyet futó
művel szereltek fel, repülőgépről vé
geztek vele ejtéses kísérleteket, próbál
va a siklószárny kinyitását. Használták 
1965-ben is, siklóernyővel felszerelve a 
leszállás végső fázisában alkalmazan
dó fékezőrakéták kipróbálására. A kí
sérleti berendezés a meglehetősen 
szokatlan nevet az 1960-as évek egyik 
rajzfilmjéről kapta, az El Kabongról.

Stewart Bailey, az Air Zoo Múzeum 
egyik tisztségviselője szerint a Gemini 
űrhajó makettje korábban a már nem 
működő Michigani Űr- és Tudományos 
Központban volt Jacksonban, 
Michigan államban. Jackson több 
asztronautának is otthonául szolgált, 
Jim McDivittnek és AI Wordennek, és 
itt született Bob Freitag kapitány, a 
NASA egyik helyettes vezetője is. A 
múzeum a Közösségi Főiskola udva
rán kapott helyet, ahol McDivitt is ké
pesítést szerzett.
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30. ábra. Az El Kabong 1 modellűrhajó földet érése után az egyik ejtési kísértetet 
követően, valószínűleg Texasban. Nem lehetünk biztosak benne, hogy valóban 
az El Kabong 1-ről van szó. -  NASA

„Az El Kabong 2001 decemberében 
érkezett az Air Zoo Múzeumba, miután 
Jacksonban őrizték hosszú időn át” -  
emlékezett vissza Bailey. A tárgy hiva
talosan valójában a Smitshonian Nem
zeti Repülési és Űrmúzeum tulajdona, 
Bailey véleménye szerint valamikor 
1977-ben kerülhetett Jacksonba, ami
kor a múzeum számos további tárgyat 
kapott a Smitshoniantól. „Éveken ke
resztül a szabad ég alatt állt, ameddig 
állapota lehetővé tette, végül egy rak

tárépületben helyezték el Jackson kül
városában.”

Az El Kabong rendkívül rossz álla
potban volt már az 1990-es évek vé
gén, számos, a restauráció alatt ké
szült fotó alátámasztja ezt. A fém telje
sen átrozsdásodott jó pár helyen, és a 
festék lepattogzott vagy elhalvá
nyodott.

A Smitshonian szerette volna visz- 
szakapni a tárgyat az űrközponttól, mi
vel az nem szerepelt a nyilvánosság

32. ábra. Ed White és James McDivitt 
pózol a Gemini űrhajómodell társaságá
ban egy sajtókonferencián 1964-ben. 
Őket jelölték ki a Gemini első berepülé
sére, egy Titán IV hordozórakéta 
csücsán elhelyezve. A fotó akkoriban 
készült, amikor még a tervek szerint 
siklószárny segítségével tértek volna 
vissza. -  NASA

számára látogatható kiállításon. Ehe
lyett azonban a múzeum megszakítot
ta a tárgyalásokat, így akadályozva 
meg, hogy a modellgép elkerüljön 
Jacksonból, majd nekiláttak a restau
rálásnak. „A restaurációs munka meg
lehetősen költséges volt, 2002-2004-

31. ábra. Technikusok dolgoznak a Gemini űrhajó modelljén. -  NASA
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végrehajtott vízre szállási kísérlet
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34. ábra. A felújított El Kabong 1 kísér
leti berendezés az Air Zoo Múzeumban 
Kalamazooban, Michigan államban. -  
Dwayne A. Day

35. ábra. Siklóernyőt fejlesztettek ki az 
X-38-as -  a világűrben soha nem járt -  
űrhajóhoz 2001-ben. Bár a rendszer tö
kéletesen működött, mégsem alkalmaz
ták -  takarékosságra hivatkozva. 
Hasonló rendszert fejlesztettek ki a 
Gemini űrhajó számára is, de azt sem 
használták, mert fékező rakétákra is 
szükség lett volna. -  NASA

36. ábra. A Gemini vontatásos kísérleteknél használt változata, azok közül is az 1- 
es jelű, mely jelenleg a Smitshonian Nemzeti Repülési és Űrhajózási Müzeumban 
található, az Udvarházy István Központban Virginiában. -  Dwayne A. Day

ig tartott, a tárgy ezután az Air Zoo új 
kiállítási épületébe került 2004 októbe
rében” -  tette hozzá Bailey.

Az eszközt a csupasz fémszerkeze
tig visszabontották, és ellátták korró
zióvédelemmel. A lyukakat betömték, 
az egyéb sérüléseket kijavították, 
majd lefestették fényes fehér és na
rancssárga színeket alkalmazva, pon
tosan olyanra, miként az 1960-as 
években kinézett. Jelenleg az Air Zoo 
kiállításán látható tehát -  együtt szá
mos repülőgéppel - ,  többek közt egy 
F-14 Tomcattel, egy F-18 Flornettel 
és egy AH-1 Kobra helikopterrel.

37. ábra. Előkészületek a Gemini űrhajó 
nitrogéngázzal feltöltött siklószárnyá- 
vai elvégzendő ejtéses kísérletre 
a Repülési Kutatóközpontban 1963 
vége felé. -  NASA

KÉNYES TECHNOLÓGIA

A világűrből való visszatérés a földi at
moszférába mindig is kihívást jelentett 
az űrhajótervezők számára. A sikló
szárny eleinte ígéretes technológiai 
megoldásnak tűnt annak a feladatnak 
a megoldására, hogy az űrhajót egy 
bizonyos területre hozzák vissza, és 
az lágy leereszkedést hajtson végre a 
szárazföldre. A technológia azonban 
sohasem váltotta be a hozzá fűzött re
ményeket, a fejlesztésére fordított 
hosszú idő és számos erőfeszítés elle
nére sem, melyek révén a NASA szak
emberei igyekeztek azt tökéletesíteni. 
Még ha a Gemini siklószárnyas terve
zetét jobban is menedzselték volna, az 
azóta eltelt négy évtized megerősítet
te, a siklószárnyas elképzelés egysze
rűen nem kellően megbízható nagy 
költségvetésű küldetések végrehajtá
sára, ahol emberi életek forognak 
kockán.

Felhasznált irodalom

Dwayne A. Day: A Wing and a 
Prayer. Spaceflight, 2007. augusz
tus-szeptember. http://www.nasa.gov 
kitehistory.com 
www.aviation-news.co.uk 
http://www.dfrc.nasa.gov 
history.nasa.gov 
home.san.rr.com 
http://www.aeroflight.co.uk
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A „Béke Követe” 
iráni hordozórakéta

Hivatalos teheráni bejelentés 
szerint augusztus 17-én egy 
hazai fejlesztésű hordozóra

kétával sikeresen alacsony Föld kö
rüli pályára állítottak egy próbamű
holdat. A hírek szerinti „üres mű
hold” mégis azt bizonyítja, hogy az 
ázsiai ország készen áll a teljesen 
hazai fejlesztésű technológia hasz
nálatára. Reza Tagizadeh, a teherá
ni űrhivatal vezetője megerősítette, 
hogy a Safir (Nagykövet) rakéta in
dítása megfelelően zajlott le, az 
Omid (Remény) műhold kijutott a 
Föld körüli pályára, tehát a Safir-e 
Omid -  a „Béke Nagykövete” -  kí
sérlet sikeresnek bizonyult. A hang
súly az „önerőből” végrehajtott kí
sérleten van, hiszen Iránnak már 
van műholdja, de ezt orosz hordozó- 
rakétával bocsátották fel 2005-ben. 
Az eseményen megjelent Ahmedi- 
nedzsád elnök, és az iráni televízió 
is sugározta az éjszakai indítást. 
Augusztus 19-én a bizonygatások 
ellenére amerikai hírszerzési forrá
sok azt közölték, hogy a start siker
telen volt, a rakéta nem jutott túl 
messzire a földfelszíntől. Valószínű
leg ez az értékelés állhat közelebb a 
valósághoz.

Kételyek és aggodalmak

Egy űrkutatási szakembernek számító 
izraeli parlamenti képviselő szerint nem 
jelent különösebb veszélyt az iráni hor
dozórakéta. „Iránnak még nagy utat kell 
megtennie a műholdak pályára állítása 
terén, és szándékosan eltúlozza űr- és 
repüléstechnológiai sikereit, hogy elret
tentse Izraelt és az USA-t nukleáris léte
sítményeinek megtámadásától” -  mond
ta Jichák Ben professzor. Ennek ellené
re a nyugati hatalmak meglehetősen 
nyugtalanul figyelik az iráni nukleáris fej
lesztéseket, s ez az aggodalom a nem 
teljes sikerű rakétaindítás kapcsán is to
vább nőhet. A műholdindításra használ
ható rakétatechnika birtoklása azt is je
lentheti, hogy Irán -  elvileg -  a Föld bár
mely pontját elérheti ballisztikus fegyve
reivel. A katonai felhasználás szándékát 
mindenesetre tagadják, ám ez a nukleá
ris technológiához való viszonyához ha
sonlóan igencsak kérdéses.

A perzsa ország 2010-ig négy műhol
dat akar Föld körüli pályára állítani, kizá
rólag polgári célú űrprogramjában, 
amelyben a földrengések nyomon köve
tését és a távközlés fejlesztését szabták 
meg célul. Gordon Johndroe, az ameri
kai Fehér Fláz szóvivője azonban sietett

1. ábra. A Safir hordozórakéta második fokozatának főbb részei (MIT)

Schuminszky
Nándor
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3. ábra. Sahab-3 rakéta felállítása az in
dításhoz

4. ábra. Safir rakéta a starthelyen 
a szerelőtoronnyal

5. ábra. A szerelőtorony felső része

kijelenteni, hogy az iráni rakétafejleszté
sek és kísérletek nyugtalanítóak.

A HORDOZÓRAKÉTA ÉS A MŰHOLD

Magáról a hordozórakétáról, illetve ra
kományáról meglehetősen keveset le
het tudni. A műhold egy kb. 20 kg tö
megű űreszköz, az első szputnyikhoz 
hasonlóan csak egy rádióadóval van 
felszerelve a pályaadatok Földre való 
továbbítása céljából.

A hordozórakéta magassága 19 m, át
mérője 1,2 m, starttömege 181. 107 -os 
hajlásszögű pályára max. 60 kg-os űr
eszközt juttathat 255 000 kN tolóerővel. 
Ali Samharni iráni védelmi miniszter ere
detileg a Sahab-4 típust kívánta az első 
műhold hordozórakétájaként felhasznál
ni, de végül a Sahab-3 típusra alapozva 
alakították ki a Safirt. Amerikai felderíté
si források 2004 novemberében arról 
számoltak be, hogy a Sahab-3-ast kb. 
15%-kal megnövelték, nyilvánvalóan 
egy iráni műhold felbocsátása céljából. 
Ez az 1960-as évekbeli francia Diamant 
rakétánál alkalmazott felső fokozat kiala
kításával volt egyenértékű, egy nagyobb 
méretű orrkúppal. Ezzel a típussal már 
lehetővé vált a tervezett 60 kg-os űresz
köz felbocsátása, később pedig elérhet
ték volna a 170 kg-os hasznos terhet is.

Tíz éve kering a világhálón a Sahab-3 
változatairól készült nem hivatalos rajz, 
ahol a megnövelt magasságú rakéta az 
írisz nevet kapta.

Ez az elképzelés csak akkor érthető, 
ha az irániak a folyékony hidrogén-oxi

gén hajtóanyagú felső fokozatot kíván
ták létrehozni, mint a kínaiak 1984-ben 
a CZ-3 rakétájukhoz. Spekulatív úton a 
következő két lehetőség jöhet szóba: 

Ahmadinedzsád elnök 2008. au
gusztus 17-ei látogatása az iráni űr-

6. ábra. Az iráni televízió is közvetítette a startot
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A még megválaszolatlan kérdésekre 
a meglehetősen elzárkózó iráni rend
szer miatt még a következő műholdin
dításoknál sem bizonyosan kaphatunk 
válaszokat.

Felhasznált irodalom

Massachusetts Institute of 
Technology, Program in Science, 
Technology and Society 
Science, Technology and Global 
Security Working Group 
http://web.mit.edu

1. Tárolható, folyékony hajtóanyagú I. és II. fokozat, szilárd töltetű végfokozat

9. ábra. A Sahab-3 rakéta változatai

2. Tárolható, folyékony hajtóanyagú I. fokozat, Lox/LH2 végfokozat

8. ábra. Safir rakéta a starthelyen -  iráni zászlóval

7. ábra. Safir rakéta a starthelyen. Való
színűleg egy korábbi rakéta van a ké
pen, hiszen hiányzik az „Omid” felirat

központban némi bepillantást enged 
az iráni rakétafejlesztési programba. 
Annyi bizonyosan megállapítható, 
hogy Irán nem a Scud-technológiát tol- 
dozgatta-foldozgatta, hanem legalább 
három, saját innovációval állt elő.

1. A második fokozat klaszterhajtó- 
műveihez egyetlen turbópumpát alkal
maznak. A statikus tesztnél még csak 
2, a tényleges repülésnél már 4 hajtó
mű volt a 2. fokozaton.

2. Úgy tűnik, hogy hidraulikus eme
lőt használtak a hajtóművekhez a toló
erőirány ellenőrzésére, mert feltehető
leg a korábbi teszteknél használt vál
tozatnál ez sikertelennek bizonyult.

3. Valószínűleg új hajtóműveket fej
lesztettek ki, mert értelmetlen lenne, 
ha a Scud régi aszimmetrikus dimetil- 
hidrazin hajtóanyagához tették volna 
meg mindezt, egyúttal a nagyobb toló
erőt is biztosítva.

Fokozat Teljes tömeg (kg) Üres tömeg (kg) Faji. impulzus 
vákuumban (s)

Delta-V (m/s)

1 15 000 1350 250 3770
2 2000 200 255 3528
3 300 50 200 2102
Hasznos
teher

80 9400

Fokozat Teljes tömeg (kg) Üres tömeg (kg) Faji. impulzus 
vákuumban (s)

Delta-V (m/s)

1 15 000 1350 250 3760
2 2000 200 425 5774
Hasznos
teher

400 9534
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Szabó László Pál Az altiszti állománycsoport
története I. rész

A kezdetektől az első világháború végéig

A különböző korokban az „altiszt”, 
„tiszthelyettes”, „zászlós” elneve
zés mást és mást jelentett. Az al

tiszti kategória változásainak ismerteté
sét a hadtörténeti irodalom -  néhány ki
vételtől eltekintve -  mellőzi, vagy terje
delmi okokból néhány sorban elintézi, 
pedig tanulságos, sőt érdekes. A zász
lósok, alhadnagyok nem mindig tartoz
tak az altiszti hierarchiába, de az ő vál
tozásaikat is nyomon követjük.

Altisztek

Az altiszti állománycsoport az állandó 
hadseregek létrejöttének korában, a 
XVII. században alakult ki Európában. A 
századerősségű alegységek állomány
táblájának elején a Habsburg-uralom 
alatti Magyarországon a főtisztek és al
tisztek álltak. A főtisztek közé tartozott a 
százados, a hadnagy (ha ketten is voltak 
egy században, akkor a főhadnagy és 
az alhadnagy), valamint a század zász
lójának biztonságáért felelős zászlós, 
akit a lovasságnál kornétásnak nevez
tek. Hosszú időn keresztül lényegében 
csak két altiszti rendfokozati szint léte
zett, a káplár és a strázsamester, mai 
szóhasználattal a tizedes és az őrmes
ter. Egyik a mai rajnak megfelelő káplár- 
ság (tizedalja) vezetője volt, a másik pe
dig a századparancsnok segítőjeként a 
század adminisztrációját intézte. Fontos 
feladata volt a század őrszolgálatának 
megszervezése, amiről magyar elneve
zését is kapta. Az altisztek közé sorolták 
még a századok és ezredek szintjén al
kalmazott különböző mesterembereket, 
szálláscsinálókat (fuhr), a sebészeket 
(borbélyokat), a dobosokat, kürtösöket, 
trombitásokat is. Az utóbbiak elsősorban 
nem zenészek voltak, hanem a paran
csokat közvetítették kürtjelekkel. Az ez
red legtekintélyesebb altisztje az őrmes
teri rangú foglár volt, aki nemcsak az el
ítéltek megfenyítésével, hanem a kato
nák által elkövetett bűncselekmények ki
derítésével is foglalkozott.

Az őrvezetők soha nem tartoztak az 
altisztek közé, korábbi elnevezésük 
(szabados) arra utalt, hogy a piszkos 
és megerőltető munkák alól fel voltak

mentve, ehelyett az őrséget vezették 
fel vagy járőröket vezettek. (A lovas
ságnál és a vadászcsapatoknál meg
nevezésük ezért az első világháború 
végéig járőrvezető volt.) Régen az őr
nagyok hivatalos elnevezése „főstrá- 
zsamester” („főőrmester”) volt, ami ar
ra utalt, hogy ezredszinten az őrmes
terhez hasonló feladatkört láttak el. 
Angol nyelvterületen a sergeant-major 
(nagyobb őrmester) elnevezésű rend
fokozat eleinte szintén a mai őrnagy
oknak megfelelő tiszteket illette meg, 
és csak később vált Nagy-Britanniá- 
ban előbb rendfokozattá, majd beosz
tássá, Amerikában pedig a beosztásra 
is utaló magas altiszti rendfokozattá.

A rátermett és bátor altisztek előtt a 
számtalan háború miatt a legmaga
sabb rendfokozatok is nyitva álltak, 
Hertelendy Gábor például közhuszár
ként kezdte 17 éves korában, 34 éve
sen még csak káplár (tizedes), 49 éve
sen százados, de 80 éves korában al
tábornagyként ment nyugdíjba. Ez ma 
is szép karriernek tekinthető, de való
színűleg már sokallnánk a várakozási 
időket... Még a szabadságharc folya
mán is sok, volt császári őrmesterből 
lett tiszt a honvédseregben. Az 1860- 
as években azonban nagy reformokon 
ment keresztül a hadsereg, tiszti ran
got egyre inkább már csak a hadap
ródiskolát vagy akadémiát végzettek 
kaphattak, és az akkoriban bevezetett 
tartalékos tisztek számára is előírták a 
„kellő tudományos végzettséget”, va
gyis a középiskola befejezését.

Az 1867-es kiegyezés után bekö- 
szöntöttek a nagyobb háborúk nélküli 
„boldog békeidők”. A katonákat már 
nem toborozták vagy „kötéllel fogták” 
évtizedes szolgálatra, hanem besoroz
ták. A kiválasztott sorkatonákat néhány 
hónapos altiszti iskolára küldték, a szol
gálatban bevált altiszteket pedig lesze
relésükkor megpróbálták rábeszélni a 
továbbszolgálatra. Ez nem ment köny- 
nyen, mert sokuk számára nem volt 
vonzó a szolgálat, bármennyire kívána
tos lett volna is a magasabb altiszti be
osztásokat tapasztalt és így a hadsereg 
szempontjából értékesebbnek tekintett 
továbbszolgálókkal betölteni. Pedig a

hadvezetőség mindent megtett a 
továbbszolgálat iránti érdeklődés felkel
tésére, 1912-ben pl. a Rendeleti Köz
löny hírül adta, hogy a továbbszolgáló 
altisztek január 1-jétől a vacsorakon- 
zerv fogyasztása alól „korlátozás nélkül 
felmentetnek”.

Milyen életpálya-kilátásai voltak egy 
továbbszolgáló altisztnek, aki rendsze
rint szakaszvezetőként került ebbe a 
kategóriába? (A szakaszvezetői rendfo
kozatot csak 1856-ban rendszeresítet
ték, addig a szakasz legidősebb tizede
se, a „szakaszkáplár” volt a szakaszpa
rancsnok helyettese, ez azonban csak 
beosztás volt, nem rendfokozat.) Az őr
mesteri rendfokozat elérése után az al
tisztek nagy részének már nem volt elő
lépési lehetősége, mivel magasabb al
tiszti rendfokozatok még nem léteztek, 
tisztek pedig már nem lehettek. Az iro
dai, számviteli munkában jártas, ill. a 
valamilyen, pl. fegyvermesteri szakmát 
a hadseregben elsajátított altisztek to
vább léphettek a rangosztályba nem 
sorolt havidíjasok, a kezelőtisztek vagy 
honvéd tisztviselők csoportjába, ahol a 
nyugdíjjogosultságot is megszerezhet
ték. A kezelőtiszteket és katonai tisztvi
selőket azonban, bár ők is a tiszteké
hez hasonló egyenruhát és rendfokoza
ti jelzéseket viseltek, mégsem tekintet
ték „igazi” tisztnek, ami abban is meg
nyilvánult, hogy katonaállományú tiszt
nek soha nem lehettek elöljárói.

Rangosztályba nem sorolt 
havidíjasok

Az ezredeknél és intézeteknél tizede- 
si, szakaszvezetői vagy őrmesteri 
rendfokozatot viselő különféle mester
emberek, pl. patkolómesterek, fegy
vermesterek is tevékenykedtek, akik 
számára a rangosztályba nem sorolt 
(RNS) havidíjasok állománycsoportja 
jelentette az előlépési lehetőséget. 
Rangosztályba sorolt havidíjasnak a 
katonaállományú és nem katonaállo
mányú tiszteket, kezelőtiszteket, tiszt
jelölteket, orvosokat, lelkészeket és 
tisztviselőket nevezték, akik a rang
osztályuknak (fizetési osztályuknak)
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megfelelő havidíjat kaptak. Őrmester
rel bezárólag a legénységi állomány- 
csoport a korabeli szóhasználattal él
ve nem havidíjat „húzott”, hanem zsol- 
dot „élvezett”, de csak addig, amíg az 
akkori nyakatekert és magyartalan hi
vatalos nyelv szerint „valamilyen mó
don fogyatékba nem jutott” , azaz el 
nem hunyt vagy le nem szerelt. Az 
RNS-havidíjasok a rangosztállyal ren
delkezők és a legénység között he
lyezkedtek el a hierarchiában.

Az RNS-havidíjasok közül egyesek
nek az altisztekhez hasonlóan rang
osztályozó számuk volt, és őrmesteri 
vagy az őrmesternél eggyel maga
sabb rendfokozatot viseltek. (Ha RNS- 
havidíjasról volt szó, a szabályzatok 
és rendeletek általában ezekre az „al
tiszti kitüntetést” viselő emberekre 
gondoltak.) Mások sem rendfokozati 
jelzést nem viseltek, sem rangosztá
lyozó számuk nem volt (akárcsak a 
honvédeknek és őrvezetőknek), mégis 
az őrmesterinél magasabb fizetést 
„húztak”, és a tisztekéhez hasonló ru
hadarabokat és felszerelést hordtak. 
Ezeket lényegében egyenruhás polgá
ri alkalmazottnak lehetett tekinteni, kü
lönféle intézményekben dolgoztak, pl. 
ruhatári műmesterként vagy teremőr
ként. A rangosztályba nem sorolt havi
díjasok kinevezését a honvédelmi mi
niszter, illetve a közös hadügyminisz
ter magának tartotta fenn. Erre azért 
volt szükség, mert ők már nyugdíjra 
voltak jogosultak, és ezeknek a szá
mát takarékossági okokból az állam 
alacsony szinten akarta tartani.

Az RNS-havidíjasok között néme
lyek komoly szakképzettséggel rendel
keztek. A lovasság és a lóvontatású 
tüzérség korában az egy kis bakugrás
sal a mai gépkocsiszerelőkhöz hason
lítható patkolókovácsok előbb öt hóna
pos tanfolyamon vettek részt, majd há
rom féléven át patkolómesteri tanfo
lyamot végeztek a honvédség költsé
gére az állatorvosi főiskolán. Bonctani 
és élettani ismeretektől kezdve az el
méleti és gyakorlati patkolástanig szá
mos tantárgyat tanultak, és a főiskola 
rektorát vagy helyettesét is magában 
foglaló bizottság előtt kellett vizsgát 
tenniük. A lovakat illetően az állator
vosokéval vetekedő ismeretekre tett 
szert, akik akkoriban szintén nem le
hettek tisztek, hanem csak katonai 
tisztviselők, maximum őrnagyinak 
megfelelő rangosztályban. A patkoló- 
mesterek altisztek voltak, és csak a 
legjobbakat nevezte ki a miniszter 
RNS-havidíjas főpatkolómesterré.

Azért foglalkoztunk annyit ezzel a 
kategóriával, mert ez volt a nyugdíjra 
jogosult, hivatásos tiszthelyettesek 
előfutára.

T örzsaltisztek

Az első világháborút megelőzően egy- 
re-másra adott hírt a Katonai Közlöny 
más országokról (pl. Olaszország), 
ahol a továbbszolgáló altisztek jobb el
bánást, nyugdíjat kértek a felettes ha
tóságoktól. Ez így volt az Osztrák-Ma
gyar Monarchiában is, ezért 1905-ben 
pályázatot írtak ki az „altiszti kérdés” 
megoldásáról szóló cikkekre, mert a 
kívánatosnál egyre kevesebben jelent
keztek továbbszolgálatra. A díjnyertes 
cikk leszögezte, hogy legjobb volna a 
bevált soraltiszteket (erőszakkal) 
benntartani a hadseregben, erre azon
ban a „különböző okok tömkelegé” mi
att nincs lehetőség, a továbbszolgálat 
vonzóbbá tételéhez a leszerelés után 
földet vagy nyugdíjat lehetne adni, er
re azonban az államnak nincs meg a 
kellő anyagi fedezete. (A cikk egyik 
társszerzője a fiatal vezérkari tiszt, 
Stromfeld Aurél volt, aki 1919-ben a 
Vörös Hadsereg vezérkari főnökeként 
került be a történelembe).

A császári és királyi haditengeré
szetben a haderőnem technikai jelle
géből adódóan még fontosabb volt a 
szakképzett, tapasztalt emberek 
megtartása, ezért pl. az őrmesterinek 
megfelelő csoporton belül három 
rendfokozat is létezett előlépési lehe
tőségként (alhajómester, hajómester, 
főhajómester). 1902-ben létrehozták 
a haditengerészet törzsaltiszti állo
mánycsoportját (törzsaltiszti rangú 
hajómesterek és főhajómesterek, ké
sőbb törzshajómesterek és főtörzs- 
hajómesterek rendfokozati megneve
zéssel), akik egyben rangosztályba 
sorolt havidíjasok, tehát nyugdíjra jo
gosultak is lettek. Tudvalevő, hogy 
akkoriban csak az állami állások jár
tak nyugdíjjal, de ott sem mindegyik. 
A lakosság körében ezért igen nagy 
becsülete volt a nyugdíjas állásnak. 
Csak kevés, megrokkant katona ke
rülhetett be az „invalidusmenházak- 
ba”, ami szintén az öregségi ellátás 
egyik formája volt.

T örzsőrmesterek

A hadsereg kicsit váratott magára, de 
„Ő császári és apostoli királyi felsége 
(I. Ferenc József) 1913. évi október hó 
9-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
egy újabb magasabb osztályú csapat
altiszti állás rendszeresítését elrendel
ni méltóztatott” -  adta hírül a Rendele
ti Közlöny a törzsaltisztek rendszeresí
tését. Elnevezésük a gyalog- és lovas
csapatoknál törzsőrmester, a honvéd 
tüzérségnél főtűzmester, a közös tü
zérségnél törzstűzmester, a vadász

csapatoknál törzsfővadász lett (Az elit 
vadászzászlóaljaknál az egyszerűség 
és áttekinthetőség kedvéért az őrmes
tert fővadásznak, a tizedest alva- 
dásznak, a közlegényeket pedig va
dásznak (!) hívták).

Az osztrák-magyar haderő egyik 
ágát alkotó Magyar Királyi Honvéd
ségnél ezt megelőzően is voltak törzs- 
őrmesterek (a közös hadseregben és 
a honvédségnek megfelelő osztrák 
Landwehrben azonban nem!). Ezek
nek semmi közük nem volt a törzsal
tisztekhez, a honvédségnél korábban 
járásőrmester volt a nevük, és a hadki
egészítés terén láttak el adminisztratív 
feladatokat RNS-havidíjasi besorolás
ban. Ezért a félreértések elkerülése 
végett a szintén RNS-havidíjas törzs- 
számvivőkkel egyetemben nyilvántar
tó őrmesterré és főszámvivővé nevez
ték át őket a törzsaltiszti kategória be
vezetésekor.

Mindazonáltal a törzsaltiszti állo
mánycsoportba kezdetben nem sokan 
kerülhettek be, 1913. december 1-jé- 
vel a császári és királyi közös hadse
regnél összesen 259 főt neveztek ki 
(12 magyar, 7 galíciai és több más ez
rednél „alkalmasok hiányában” nem 
neveztek ki törzsaltiszteket).

A későbbi indoklás szerint a törzsal
tiszti kategóriát előlépési lehetőség
ként hozták létre „derék altisztek jutal
mazására”. Hangsúlyozták azonban, 
hogy a törzsaltiszt ugyan a legmaga
sabb rangú RNS-havidíjasokkal azo
nos rangosztályozó számú (2), sőt 
rangban eléjük is sorol, viszont a hadi
tengerészeti törzsaltisztekkel ellentét
ben nem RNS-havidíjas, és így nem is 
nyugdíjjogosult. Erre még mindig nem 
volt pénz, ezért folyamodott a kormány 
a fenti zavarba ejtő megoldáshoz, 
hogy ha már nem adhattak a törzsal
tiszteknek nyugdíjat, legalább rangban 
az RNS-havidíjasok fölé emelték őket. 
Ugyanezen okból alkalmazták a cím
zetes rendfokozatokat, ami azt jelen
tette, hogy ha egy szakaszvezetőt elő
léptettek címzetes őrmesternek, attól 
fogva őrmesteri egyenruhában járha
tott, de továbbra is csak szakaszveze
tői zsoldot „élvezett”.

A magasabb altiszteknek és RNS- 
havidíjasoknak megengedték, hogy 
tiszti kardot, fehér bőrkesztyűt és más 
tiszti ruhadarabokat hordjanak, amivel 
nemcsak a legénység, hanem a höl
gyek előtt is emelték a tekintélyüket. A 
továbbszolgálók tekintélyét először a 
gallérra varrt posztógránáttal (a már 
megszüntetett gránátosok elit katoná
nak számítottak), majd a bal zubbony- 
ujj alján hordott, a továbbszolgálatban 
eltöltött évekre utaló fordított V alakú 
paszományokkal kívánták növelni.
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Rangosztályba sorolt havidíjasok
Rangosztály Katonaállomány A csoport Nem katonaállomány B, C, D, E, F csoportok
I—XI. Tábornagytól hadnagyig a katonaállományú tisztek В -  lelkészek

(tábornokok, törzstisztek, főtisztek) C -  hadbírák 
D -  orvosok
E -  csapatszámvivők és kezelőtisztek 
F -  katonai tisztviselők (pl. állatorvosok)

XII. Tisztjelöltek (1909-től) -  zászlós, hadapród Tisztviselőjelöltek (1909-től)
Legénység és rangosztályba nem sorolt havidíjasok

Rangosztályozó Legénység A csoport (katonaállomány) RNS-havidíjasok G csoport 
(RNS-szám havidíjasok)

(1) Hadapród-tiszthelyettes (1909-ig) 
Tiszthelyettes (1915-től)

nincs

(2) Törzsaltisztek (1913-tól) -  honvéd törzsőrmester
-  törzsőrmester (1913-tól nyilvántartó őrmester)
-  főtűzmester (honvéd tüzérség) -törzsfoglár (1913-tól főfoglár) stb.
-  törzstűzmester (közös tüzérség) (a törzsaltisztek rangban mindig
-  törzsfővadász (vadászcsapatok) megelőzik az RNS-havidíjasokat)

(3) Őrmesterek és hasonló állásúak
-  Őrmester, tűzmester, fővadász, tábori távírász
-  1. oszt. számvivő altiszt, számvivő őrmester
-  Ezreddobos, ezredtrombitás, zászlóaljkürtös
-  1. oszt. puskaműves (később fegyvermester)
-  gyógykovács őrmesteri rendfokozattal
-  1. oszt. műszaki tüzérségi mester

-  1-4. osztályú különféle műmesterek

(4) Szakaszvezetők és hasonló állásúak
-  szakaszvezető („cugszfírer”)
-  törzsvezető (1913-tól beosztás lett)
-  vezető („fírer”) -  2. oszt. számvivő altiszt
-  osztály- /zászlóaljtrombitás
-  ezrednyerges, -kovács, -bognár, lakatos
-  gyógykovács (később patkolómester)
-  2. oszt. puskaműves (fegyvermester)

nincs

(5) Tizedesek és hasonló állásúak
-  tizedes („káplár”), alvadász
-  lövegirányzó, 3. oszt. puskaműves
-  zászlóaljkürtös/dobos
-  század/ütegtrombitás, századszíjgyártó

nincs

nincs Őrvezetők -  őrvezető („frájter”), irányzó (tüzérség) 
-járőrvezető (vadász, lovasságnál csak 1895-től) 
-  zászlóalj/századdobos, századkürtös

nincs

nincs Közlegénység -  katonai földrajzi intézeti
-  honvéd (csak a honvédségnél), huszár 1-2. oszt. műmester és segéd
-  gyalogos, vadász (közös hadsereg) -  hadseregszolga, ajtónálló, teremőr
-  főtüzér, altüzér, szertüzér, hajtótüzér (rendfokozati jelzést ugyan nem viseltek,
-  századkürtös, századtrombitás de fizetésük az őrmesterekénél is
-  és még több tucat elnevezés magasabb lehetett)

1. táblázat. Az Osztrák-Magyar Monarchia rendfokozati rendszere

Az irigy sorállomány azonban ennek 
ellenére azokat a továbbszolgálókat, 
akiket nem szeretett, gyakran csak a 
„zupás” jelzővel illette, ahol a „zupa” a 
kincstári levest jelentette.

Régebben sokkal többet adtak a 
formára, ezért ma már nevetségesnek

hat, hogy a „legénységi állományú 
egyéneket” (ide tartoztak az altisztek 
is) rendeletileg eltiltották az arisztok
ratikusnak tartott monokli viselésétől, 
sőt még tisztek és tisztjelöltek is csak 
ezredparancsnoki engedéllyel visel
hették.

T iszthelyettesek és zászlósok

Hamarosan kitört az első világháború, 
és a törzsaltiszti előléptetések jogát a 
csapatparancsnokokra ruházták. Ele
inte két századra csak egy törzsaltisz
tet lehetett kinevezni, de csakis harco-
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ló alakulatoknál. Az RNS-havidíjasok 
és a törzsaltisztek közötti elenyésző 
különbségeket a korabeli tisztek sem 
érezték át, és az ezredparancsnokok a 
törzsaltisztek mellett elkezdtek RNS- 
havidíjasokat is kinevezni. Báró Hazai 
Samu honvédelmi miniszter többször 
is dörgedelmesen felhívta a figyelmü
ket a Rendeleti Közlönyben, hogy eh
hez nincs joguk, mert ezeket továbbra 
is a miniszter nevezi ki (a nyugdíj!).

A tomboló háborúban hihetetlen vesz
teséget szenvedett szakaszparancsnoki 
állomány altisztekkel történő pótlására 
német mintára az altiszti állománycso
portban bevezették a tiszthelyettesi 
rendfokozatot -  ez sem volt RNS- 
havidíjas! A császári német hadsereg
ben volt még hasonló szerepű „had
nagyőrmester” (Feldwebelleutnant) is, 
aki a gallérján őrmesteri, a váll-lapján 
hadnagyi rangjelzést viselt -  szerencsé
re ezt már nem vette át a Monarchia, 
volt már a nélkül is elég nagy zűrzavar.

Korábban csak tisztek vagy az 1867- 
ben rendszeresített, 1-es rangosztályo
zó számú, altiszti állományú hadapród- 
tiszthelyettesek lehettek szakaszpa
rancsnokok, más altisztek nem. A had- 
apród-tiszthelyettest 1909-ben zászlós
sá nevezték át, és egyúttal az altisztiből 
az akkor létrehozott tisztjelölti kategóri
ába sorolták, havidíjas lett, és felettesei 
részéről is megillette az „úr5’ megszólí
tás. (A korábbi tiszti rangú zászlós már 
régen eltűnt a hierarchiából, előbb má
sodik osztályú alhadnagynak nevezték, 
majd hamarosan ez is megszűnt). Ettől 
kezdve 1915-ig nem volt 1-es rangosz
tályozó számú altiszt a hadseregben. A 
hadapród-tiszthelyettes (illetve zászlós) 
azonban nem a sorállományból szár
mazott, hanem a katonai középiskolá
ban (hadapródiskolában) végzett nö
vendékek és tartalékos tiszti tanfolya
mot sikeresen végzett, úgynevezett 
„önkéntesi karpaszomány viselésére 
jogosult egyévi önkéntesek” kapták ezt 
a rendfokozatot. Az új rendszerű tiszt

helyettes az RNS-havidíjasok és törzs- 
őrmesterek elé sorolt. Ettől kezdve a 
törzsaltiszteket és a tiszthelyetteseket 
összefoglaló néven magasabb állású, a 
többieket pedig alacsonyabb állású al
tiszteknek nevezték.

Föltehetnénk a nyilvánvalónak tűnő 
kérdést: miért nem nevezték ki az erre 
alkalmas altiszteket zászlóssá vagy 
hadnaggyá? A válasz egyszerű, ré
szint nem akartak még több havidíjast, 
részint pedig az akkori társadalmi vi
szonyok mellett elképzelhetetlenné 
vált, hogy egy altisztet katonaállomá
nyú tisztté nevezzenek ki. Ez annyira 
nyilvánvaló volt akkor, hogy szóba 
sem jöhetett.

Végezetül az 1. táblázatban vázlato
san összefoglaljuk az Osztrák-Magyar 
Monarchiában a mindenkori Szolgálati 
Szabályzat I. részének 1. mellékleté
ben felsorolt, de rendeletileg gyakran 
módosított rendfokozatokat. Szinte le
hetetlen teljességre törekvő táblázatot 
összeállítani az ugyanolyan rangú, de 
eltérő megnevezésű rendfokozatok 
mai szemmel elképzelhetetlenül nagy 
száma, valamint gyakori átnevezése 
és ide-oda sorolgatása miatt. Ezért a 
táblázat csak tájékoztató jellegű, és el
sősorban az altiszti, illetve altiszti jelle
gű (RNS) rendfokozatokra koncentrál
tunk, de itt sem törekedhettünk teljes
ségre. A zárójeles rangosztályozó szá
mok a korabeli szabályzat meghatáro
zásával élve a „katonaállományú al
tisztek és a rangosztályba nem soroló, 
altiszti kitüntetést (rendfokozati jelzést) 
viselő havidíjasok között a feljebbvaló 
és alattos viszonyát állapítják meg”.

R endfokozati jelzések

1848-ban vezették be a galléron hor
dott rendfokozati jelzéseket. Az őrve
zető 1, a tizedes 2, az őrmester 3 
posztóból készült vízszintes „gallérvo
nást” hordott. 1849-ben a gallérvoná

sok fehér posztócsillagokra változtak. 
1856-ban, a 3 csillagos szakaszveze
tői rendfokozat rendszeresítésekor az 
őrmester egy 13 mm széles sárga se
lyempaszományt kapott a csillagjai 
alá. A posztócsillagok 1901-től cellulo
id („csont”) csillagokra változtak.

A rangosztályba nem sorolt havidí
jasok az őrmesteréhez hasonló rang
jelzést viseltek, de a paszomány 
20 mm széles volt, és középen 2 
mm-es meggyvörös, ill. fekete csík 
osztotta ketté. Később rangjelzésük 
ugyanolyan lett, mint az őrmesteré, 
de sárga selyempaszomány helyett 
ezüstpaszománnyal. Celluloidcsilla
guk 1914-ben hímzett selyemcsillag
ra változott.

Az 1867-ben bevezetett hadapród- 
tiszthelyettes (1909-től zászlós) egy 
ezüstlapokkal fedett préselt fémcsilla
got hordott a 13 mm széles aranypa
szományán.

A hadapród (1909 előtt hadapródőr- 
mester) olyan aranypaszománykát vi
selt, mint a zászlós, rendfokozati jelvé
nye pedig megegyezett az őrmesteré
vel, de a sárga selyempaszományt 
úgy varrták fel az arany alá, hogy csak 
félig látsszon ki. A hadapródok 1914- 
ben fehér hímzett selyemcsillagokat 
kaptak a celluloid helyett.

Az 1913-ban bevezetett törzsaltisz
tek rendfokozati jelzése eredetileg kö
zépen 2 mm-es fekete csíkkal ketté
osztott 13 mm széles sárga selyem
paszomány volt, amely felett egy 
6 mm széles aranypaszományka is 
futott. Mindehhez 3 celluloidcsillagot 
viseltek. 1914-ben egy 13 mm-es 
ezüst- és egy 6 mm-es ezüstpaszo
mányt kaptak, fölötte 3 hímzett fehér 
selyemcsillaggal.

Az 1915-ben rendszeresített tiszthe
lyettesek jelzése olyan volt, mint a 
törzsaltiszteké, de a 3 csillag helyett 
egy sárgaréz zászlósi csillagot viseltek.

(Folytatjuk)

Mit találunk a makettinfón?
Az utóbbi években a makettinfo.hu a hazai makettezők kedvenc honlapjává, legfontosabb találkozóhelyévé vált. Hála a 
világhálónak és a mindinkább terjedő, s egyre kifinomultabb digitális fényképezőgépeknek, az országban szétszórtan élő 
hobbitársak segítséget vagy véleményezést kérve itt mutatják be készülő munkáikat egymásnak, itt vitatkoznak, cserélnek 
eszmét a haditechnika-történet, hadtörténelem számukra kedves részletkérdéseiről. írnak róla, hogy milyen érdekes 
kiadványok kerültek a kezükbe, s időben felrakják a közeljövőben várható makettező rendezvények reklámját.

Amennyiben van számítógépünk és internetkapcsolatunk, továbbá érdekel a haditechnika és a makettezés, akkor 
érdemes rendszeresen szétnézni itt. „Kicsinyített változatban” láthatunk HOOD csatacirkálót, német BR 52-es 
hadimozdonyt, L-29 Delfin iskolagépet, Jak-3-ast, F-15-öst, Ural 375-ös parancsnoki járművet, sőt még civil utcai 
népautót, Opel Corsát is.
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z s iB m ° n ő G á b ° r  A BURMA gőzös elvesztése 
az orosz-japán háború idején

A TÖRTÉNELMI KÖRNYEZET

Japán a Meidzsi-reformoknak kö
szönhetően а XX. század elejére alig 
néhány évtized alatt jelentősen meg
erősödött. Matthew C. Perry „fekete 
hajói” 1853-ban a nagy nyitást hozták 
Japán számára. Az USA-val kötött 
1854-es kanagavai szerződés alap
ján az amerikai hajók előtt megnyitot
tak két kikötőt, majd a megállapodást 
további országokra is kiterjesztették. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1869- 
ben kötött szerződést Japánnal. Az 
első japán gőzös a kicsiny, 400 ton
nás EMPEROR jacht volt, amelyet 
1858-ban Lord Egin ajándékozott a 
sógunnak Viktória királynő nevében. 
A korábban elzárkózó Japánban Ten
gerészeti Főiskolát (Naval College) 
nyitottak. A tisztképzés némi módosí
tással a brit rendszer másolata volt. 
1869-ben a modernizálódás útjára lé
pett ország megrendelte az első kor
szerű páncélos cirkálóját, a 
KOTETSU-t. A kereskedelmi tengeré
szet terén pedig a meghatározó lé
pésre 1885-ben került sor, mikor a 
Yuben Kisen Mitsubishi Kaisha és a 
Kyodo Unyu Kaisha cég egybeol
vasztásával létrehozták a tekintélyes 
hajózási társaság, a Nippon Yusen 
Kaisha alapját. A hajókon a tisztikar 
és a gépészek zöme még nem japán 
volt, a haditengerészet fejlesztésé
ben is főképpen külföldiek, mindenek
előtt angolok szerepeltek. A kínai-ja
pán háború idején lezajlott jalui csatá
ban, 1894. szeptember 17-én ugyan
akkor már a modern japán fémtestű 
flottája lőtte a kínai fahajókat. 1901- 
ben pedig szolgálatba állították az 
angol Vickers Sons and Maxim hajó
gyárban (Barrow-in-Furness) épített 
MIKASA sorhajót. A hajó pár év múl
va Togo admirális zászlóshajójaként 
Csuzimánál írt történelmet. Győzel
mét emlékhajóként napjainkban is 
hirdeti.

Amikor Japán 1904. február 8-9. 
éjszakáján megtámadta a Port 
Arthurban állomásozó orosz flottát, 
talán még senki sem mert volna ja 
pán győzelmet jósolni. Áprilisban az 
orosz távol-keleti flotta parancsno
ka, Makarov tengernagy a PETRO- 
PAVLOSZK nevű zászlóshajójával

japán aknára futott, és életét vesz
tette. Május elején a Jalu folyónál 
aratott japán szárazföldi győzelem 
után az oroszok elveszítették 
Dalnyij (Talien) kereskedelmi kikötő
jét is. Június elején Porth Arthurt 
(ma Lüsun) a japánok körbezárták. 
Ä támadásokra sem a szárazföldön 
(Liaojang, Mukden), sem a tengeren 
nem sikerült az oroszoknak sikeres 
választ adni. 1905. május 27-28-án 
Csuzima szigeténél a Togo vezette 
japán flotta komoly vereséget mért 
az orosz flottára. A Porth Arthur fe l
mentésére Rozsgyesztvenszkij al- 
tengernagy vezetésével Libavából 
(a lettországi Liepaja kikötőjéből) el
indult flotta kudarcáról az egész vi
lág értesült.

A háború történetében nem mellé
kes, hogy az oroszok korábban a ve
reséget elkerülendő próbálták meg
szerezni a megfelelő katonai után
pótlást. Egy komoly ellátó bázis ki
alakítására minden lehetőségük 
megvolt, kezükben a Távol-Kelet 
egyik legnagyobb hadi és kereske
delmi kikötőjével, Vlagyivosztokkal. 
Az orosz hajók felfűtéséhez szüksé
ges szén ideszállításával többek kö
zött éppen a fiumei Oriente Magyar 
Tengerhajózási Részvénytársaságot 
is megbízták. Rozsgyesztvenszkij 
flottája 1904. október 14-én futott ki 
Libavából, a következő hónapban in
dult útnak a Távol-Kelet felé az 
Oriente BURMA nevű gőzöse is 
mintegy 4000 tonna szénnel megra
kodva.

Az O riente M agyar T engerhajózási 
R észvénytársaság

A Monarchia tengerpartján néhány 
tengerész, köztük a komoly tőkésnek 
számító Luigi Ossoinack és a vitorlás
tulajdonos Antonio F. Luppis kapitány 
1891-ben megvásároltak egy teher- 
gőzöst, amellyel ORIENT néven sza
badhajózási tevékenységet kezdtek. 
Az időzítés kiváló volt, hiszen alig két 
évvel később, 1893-ban a magyar 
parlament elfogadta a „tengeri sza
bad hajózást űző magyar kereskedel
mi hajóknak állami segélyben és ked
vezményekben való részesítéséről”

szóló törvényt. A hajótulajdonosi tár
sulás 1893-ban „Oriente” Magyar 
Tengerhajózási Részvénytársasággá 
alakult át, működése során élvezve a 
magyar állam szubvencióját is. Az 
Oriente célja elsősorban a Távol-Ke
letre irányuló forgalom lebonyolítása 
volt, kihasználva, hogy az ezeken a 
vonalakon aktív trieszti Osztrák Lloyd 
(két évtized erejéig, 1891-ig 
Osztrák-Magyar Lloyd) nem különö
sebben vette figyelembe a fiumei ma
gyar igényeket. Az Oriente az 1896. 
évi ezredévi kiállításon már bemutat
ta tevékenységét. Akkor három hajó
val rendelkeztek (ORIENT, BURMA, 
SIAM), melyeknek a kismintáit is be
mutatták a nagyközönség előtt. A 
részvénytársaság fokozatosan növel
te flottáját, az ORIENT gőzös megvá
sárlása után tíz évvel, 1901-ben már 
öt gőzösből álló hajóparkkal büszkél
kedhettek. Köztük a 4630 tonna hord- 
képességű BURMA és a 4680 tonna 
hordképességű SIAM gőzösökkel. E 
két hajó néhány évvel később az 
orosz-japán háború történetének ré
szévé vált, és tulajdonképpen annak 
magyar veszteségét alkották. Alábbi 
írásunkban a BURMA gőzös útját, 
majd az elfogásának és elkobzásá
nak körülményeit mutatjuk be.

A B U R M A  útja

Az Oriente társaság az első világhábo
rú előtti legnagyobb veszteségét 1905 
januárjában könyvelhette el, mikor el
veszítette két hajóját, a BURMA-t és a 
SIAM-ot. A cári orosz kormánynak bér
be adott két hajó angol szenet szállí
tott Vlagyivosztokba, az orosz tenge
részeti támaszpontra, ám a japán ha
ditengerészet egységei megállították 
és elfogták őket. Az elfogott BURMA 
ügyét a Yokosukai Legfelsőbb Hadi- 
zsákmány-bíróság vizsgálta. Az 
Oriente Magyar Tengerhajózási Rész
vénytársaság keresetet nyújtott be. A 
cég képviselője Akiyama Genzo ügy
véd volt. Előbb azonban nézzük az 
előzményeket, részben a bírósági ira
tok alapján.

A hajó 1904 novemberében az 
Oriente és a londoni Mann George 
Со. között létrejött hajóbérleti szerző-
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désben foglaltak alapján indult útjára. 
Célja az oroszországi Vlagyivosztok 
volt. A gőzös Cardiffban kb. 4000 t- 
nyi antracitot vett fel. A kikötőt no
vember 19-én hagyta el. Az út során 
a hajó kapitánya N. Valentin volt, aki 
mellett a hajó első tisztje az ugyan
csak tapasztaltnak számító, évek óta 
a társaság alkalmazásában álló 
Giuseppe Paicurich volt. A charter 
partyban és a hajóraklevélben Hong
kong, Shanghaj, illetve Kiaochau úti 
célokat jelölték meg.

Fontos megjegyeznünk, hogy a 
charter partynak, avagy hajóbérlési 
szerződésnek nem volt igazán jól 
körülírható, egységes, nemzetközi
leg is elfogadott szabályozása, ami 
a hajó sorsát illetően sem mellékes. 
Az ilyen szerződésekben az esetle
gesen vitatható, kényes kérdések 
ügyében a felek igyekeztek megálla
podni, de ez nyilvánvaló módon -  a 
pontos szabályozás hiányában -  
mindig kétes, többféleképpen értel
mezhető maradhatott. Ráadásul je 
len esetben háborús környezetben 
kellett a hajóknak az utat teljesíteni. 
Ebből adódóan a hajóraklevélben a 
címzettet például „utasítástól füg
gődként jegyezték fel, de az útvo
nallal kapcsolatosan is számos 
olyan intézkedés történt, ami a hajó 
elfogása után jogi problémákat ve
tett fel.

A BURMA november 19-én indult 
el Cardiffból, gyomrában az orosz 
hadihajók felfűtésére szánt szénnel. 
A hajó 1905. január 9-én ért Hong
kongba, ahol további úti célként 
Kiaochaut nevezték meg. A BURMA 
azonban a kiléptető dokumentum át
vétele után Hokkaido felé fordult. 
Megkísérelte az átkelést a Soya- 
szoroson, de az úszó jég miatt dé
lebbre kellett fordulnia, és a 
Tsugaru-szoroson keresztül próbált 
eljutni Vlagyivosztok kikötőjébe. Ja
nuár 25-én 21 óra után a 30. sz. ja
pán császári torpedóhajó Hokkaido 
sziget közelében a gőzöst elfogta. 
Az akciót innentől fogva komoly jogi 
csatározások követték.

A fiumei cég azzal érvelt, hogy a 
hajót bérbe adták, így a charter 
partytól eltérő kikötő felkeresése, 
vagyis a vlagyivosztoki úti cél a bér
lő felelőssége. Ráadásul annak el
lenére, hogy V lagyivosztok egy
szerre volt kereskedelmi és hadiki
kötő is, a szállított szén kereskedel
mi árunak minősíthető, amennyiben 
nem lehet igazolni, hogy hadi célok
ra kívánták igénybe venni. Azonban 
az orosz-japán háború után az 
orosz kormány Vlagyivosztokban 
hozta létre egyik katonai ellátó bázi
sát, miközben a kikötői kereskedel
mi forgalmat szinte teljesen beszün
tették. így Japánban a BURMA ra
kományát egyértelműen háborús 
dugárunak minősítették.

Nem mellékes, hogy a Hongkong
ból való kihajózás után a hajónapló
ban már Vlagyivosztokot tüntették fel. 
Ám ebből a japán fél azt a következ
tetést vonta le, hogy az addigi doku
mentumokat hamis adatokkal állítot
ták ki. Vagyis a BURMA gőzöst az 
adatok meghamisításával, hadi 
csempészáru szállításával egyaránt 
vádolták. Akiyama Genzo a cég vé
delmében kérte, hogy a hajót enged
jék szabadon, mivel a hadi csem
pészárunak minősített rakománnyal 
együtt a gőzös nem kobozható el. Ér
velése szerint a japán hadizsákmá
nyolásról szóló törvényből kiindulva a 
szén ugyan hadiárunak minősült, de 
Vlagyivosztokba mint kereskedelmi 
kikötőbe a hajó jogszerűen szállítha
tott volna szenet. Az is elhangzott, 
hogy a hajóval kapcsolatos iratok ku
szasága csupán a bonyolult ügyinté
zés leegyszerűsítését szolgálta. Rá
adásul Hongkong elhagyása után a 
hajónaplóban már szerepelt Vlagyi
vosztok neve. A hajó elkobzása elleni 
érvként alapjaiban próbálták megkér
dőjelezni azt a tényt, miszerint a hajó 
tulajdonosa egyáltalán tudott az út 
pontos részleteiről. Azonban minden 
próbálkozás ellenére nem sikerült cá
folni azt az ellenvéleményt, hogy a 
gőzös úti célja már a cardiffi kihajó
zás előtt biztos volt. Az, hogy a hong

kongi kiléptető 
dokumentumon 
Kiaochou szere
pelt, miközben a 
hajó Vlagyivosz
tok felé fordult, 
egyértelmű „bűn
jel” volt. Különös
képpen, hogy 
Vlagyivosztok 
mint katonai lo
gisztikai központ 
vett részt a hábo
rúban, miközben

A BURMA adatai

Építés éve: 1893
Építés helye: (Nagy-Britannia) West-Hartlepool
Legnagyobb hossz: 99 m
Legnagyobb szélesség: 12,6 m
Tonnatartalom teljes 
és tiszta súly szerint: 3071/1974
Hordképesség: 4630 t
Lóerő: 240/1200
Menetsebesség: 10 csomó

a kereskedelem szinte teljesen szü
netelt. A csalással háborús csem
pészáru szállítását vállaló BURMA 
gőzöst rakományával együtt elkoboz- 
hatónak minősítették.

A BURMA japán tulajdonba ment 
át, és ESAN MARU néven járta a vi
zeket. A hajó 1935-ben kapott újabb 
nevet, akkor kínai tulajdonba került, 
és LEE SHUN-ként szerepelt. Anyaki
kötője az a Tientsin lett, ahol a kínai 
boxerlázadást követően egykor oszt
rák-magyar settlement, vagyis keres
kedelmi telep működött. A hajót 1955- 
ben törölték a Lloyd’s Register of 
Shippingből. Az egykori fiumei tulaj
donos, az Oriente Rt. BURMA névvel 
csak 1912-ben állított forgalomba 
újabb hajót. A tekintélyes méretű, 
7450 t hordképességű BURMA II. 
ugyanabban a hajógyárban készült 
el, ahol az ekkor már ESAN MARU 
néven működő „társa”. Megjegyezzük 
még a hajók utóéletéről, hogy míg a 
BURMA japán, majd kínai, addig -  az 
első világháborút követően -  a 
BURMA II. olasz tulajdonban folytatta 
munkáját.

Felhasznált irodalom

Dr. Bak József -  dr. Csonkaréti Károly 
-  Lévay Gábor -  Sárhidai Gyula: 
Hadihajók típuskönyv. Budapest, 1984. 
Háborús hadizsákmány-bírósági 
vizsgálati jegyzőkönyvek Meiji 37-38. 
évében. Kiadás éve: Meidzsi 39. 6. 
hó. Kiadta: Legfelsőbb Hadizsák- 
mány-bíróság elszámoló bizottsága.
A vonatkozó fejezetek Tóth Gergely 
Mátyás fordításában.
Henry Dyer: Dai Nippon -  The Britain 
of the East, A Study in National 
Evolution. London, 1904.
Kádár F. Iván: Két magyar hajó törté
nete 1905-ből. In Magyar Hajózás, 
internetes tartalom: www.mahart.hu 
Kemény Ödön: A tengeri kereskede
lem. Fiume, 1906.
Magyar Királyi Tengerészeti Évköny
vek 1902-1907.
Mairin Mitchell: The Maritime History 
of Russia 848-1948. London, 1949. 
Mihail Heller: Orosz történelem I. 
Budapest, 1996.
Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán. 
Pantheon Kiadás, 1936.
N. Castelli -  E. Gellner: Aramatori 
liberi. Trieste, 1991.
Oroszország és a Szovjetunió XX. 
századi képes történeti kronológiája 
1900-1991. (Szerk.: Krausz Tamás, 
Szilágyi Ákos) Budapest, 1992. 
Solymásy Endre: Az 1896,-i országos 
kiállítás katalógusa -  10. csoport, 
Tengerészet. Budapest, 1896.

2009/1 HADITECHNIKA 35



A HM FLÜ TI által 2008. július 1. és 2008. december 31. 
között tanúsított szervezetek
Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
98/045/2008 AQAP 2120 LBK-GLOVES Kft. 7/12/2011
98/044/2008 AQAP 2110 HM ARZENÁL ZRt. 7/23/2011
98/046/2008 AQAP 2120 Future sec. Zrt. 7/30/2011
98-047,048/2008 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 M+Z 2000 Kft. 9/15/2011
98-049/2008 AQAP 2120 Kijevi 410 Üzem 9/30/2011
98-052/2008 AQAP 2120 LENGYEL Kft. 9/30/2011
98-058,059/2008 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 МАХАМ 10/31/2011
98-057/2008 AQAP 2120 AEROTECH ZRt. 11/3/2011
98-055/2008 AQAP 2120 Docugroup Kft. 11/3/2011
98-070/2008 AQAP 2120 PAJZS 07 ZRt. 11/3/2011
98-069/2008 AQAP 2120 PAJZS B.Ü. ZRt. 11/3/2011
98-060,061/2008 AQAP 2120 SZEKURITÁS Kft. 11/3/2011
98-066,067/2008 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 ARNITEL ZRt. 11/10/2011
98-064,065/2008 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110, 

AQAP 2210 ALK. Log. Labor 11/11/2011
98-078/2008 AQAP 2110, AQAP 160 SYNERGON NyRt. 11/13/2011
98-068/2008 AQAP 2120 T.O.M. 2001 ZRt. 11/13/2011
98-071/2008 AQAP 2120 АТС Kft. 11/14/2011
98-072/2008 AQAP 2120 COMBAT Kft. 11/14/2011
98-073/2008 AQAP 2110 METAL COM Zrt. 11/19/2011
98-074/2008 AQAP 2120 MÁV Kft. 11/25/2011
98/005/2008 AQAP 2120 BIZALOM ZRt. 11/28/2011
98-075/2008 AQAP 2110, AQAP 2210 ALBACOMP Rl Kft. 12/5/2011
98-079/2008 AQAP 2120 Magyar Aszfalt 12/12/2011
98-080/2008 AQAP 2120 UVA-BER Kft. 12/12/2011
98-081/2008 AQAP 2120 GOLDEX Kft. 12/16/2011
98-083/2008 AQAP 2120 VÍV ZRt. 12/18/2011
98-086/2008 AQAP 2120 EUROTRONIK ZRt. 12/19/2011
98-082/2008 AQAP 2110, AQAP 160 SYNERGON Rl Kft. 12/20/2011
98-088/2008 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 BRILL 2001 Kft. 1/5/2012
98-087/2008 AQAP 2120 RED Scorpions Kft. 1/5/2012
98-085/2008 AQAP 2120 SPECIMPEX Kft. 1/5/2012
98-084/2008 AQAP 2110 VIDEOTON Kft. 1/5/2012

И В PÁNCÉLOSOK
Lengyel füzetsorozat magyar nyelven

A lengyel sorozat egy-egy része 16 oldalas füzet, ami egy hosszú típusismertető cikknek fe
lel meg. Mindig egy harcjárművet mutatnak be (történet, harci alkalmazás, műszaki részle
tek, fényképek, színes grafikák, festési rajzok). Az anyagok eredetije angol és orosz nyelvű 
volt. Az eddigi témák: M26 Pershing, T-80BV, AMX-30B, Merkava III, T-34/76. Mindegyik 
számhoz jár az adott típus 1:72-es kész állapotú, műanyag makettje. Már megjelentek a vi
lág rendőrségeinek gépkocsitípusaival és a sportkocsikkal foglalkozó testvérsorozatok is.

A Páncélosok füzetek 995 Ft-os áron megvásárolhatóak (a másik két sorozat szin
tén, azok ára 695 Ft): Kékesi Könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. 
Telefon 460-3722, 06-30-575-0709. (Nyitvatartás: 8-19.00-ig hétfőtől péntekig.) 
E-mail: dornan@vipmail.hu
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Rákóczy Kálmán Rába-konferencia 2008

1. ábra. Mellső tengely FEA-analízis eredményeinek kiértékelése. Az ábrán láthatók 
a kritikus keresztmetszetek helyei (piros szín) és az azokon ébredő feszültségi ér
tékek színskálával és konkrét numerikus eredménnyel

2008. október 15-én 
nagyszabású gépjármű-bemutató 

keretében rendezték meg a HM 
Gépjármű Beszerzési 

Programjának 2003-2008. évi 
eseményeit összefoglaló 

nemzetközi konferenciáját. 
A rendezvény helyszíne 

stílusosan az écsi próbapálya, 
az úgynevezett Rábaring volt.

□ sokféle bemutató és szakmai 
előadás között kapott helyet a 
katonai futóművek tervezésé

vel, méretezésével foglalkozó prezen
táció is. Ennek keretében bemutatásra 

kerültek a jellemző katonai alkalmazá
sok, kezdve a ma már ipari műemlék
nek számító legendás, 6x4-es Rába 
Botondtól a ma gyártott korszerű Rába 
H25.324 DAE járműig bezárólag. 
Emellett a Rába ugyancsak széles 
körben értékesít különféle nem kato
nai alkalmazásokra tervezett futómű
veket az amerikai piacon is.

A tárgykörhöz tartozó alapfogalmak 
értelmezése és a hajtáslánc fő ele
meinek bemutatása után kerültek 
tisztázásra a futóművek feladatai; 
úgymint

-  függőleges terhelés hordása -  jel
lemző igénybevételi formája az egye
nes irányú mozgás;

-  keresztirányú erőhatások felvétele 
-  kanyarmenet és oldallejtő esetén;

-  csavaró erők felvétele -  fékezés 
és gyorsítás során;

-  kormányozhatóság biztosítása -  
irányváltás és kanyarmenet (eltérő 
szögsebességek kiegyenlítése);

-  vonóerő és fékerő realizálása az 
útfelület és a járműtest között;

-  dinamikus terhelések felvétele.

Futóművek tervezése: múlt és jelen

A funkciók után a konkrét tervezési, mé
retezési módszereket ismertették. Ennek 
folyamán nyomon lehetett követni a

munkamódszerek fejlődését, amely elve
zetett a mai korszerű 3D-s tervezés alkal
mazásához, a konstrukciónak a korszerű 
hardver- és szoftverbázis alkalmazására 
épülő végeselem-analíziséhez.

A hagyományos tervezési módszer 
alapja a korábbi fárasztási eredmények 
során a meghibásodott alkatrészek 
elemzése, és az így megszerzett tapasz
talatok felhasználása volt az új alkatré
szek tervezésénél. A teherviselő elemek 
keresztmetszetének ellenőrzésére a fe
szültséggyűjtő helyek azonban ezzel a

A . 600e+02 
A . 271c+02 
3.943c+02 
3.614r+02 
3 .286e+02 
2.957e+02 
2.629e+02 
2 . 300e+02 
1,971e+02 
1,643e+02 
1 . 3 1 Ae+02  
9.857e+01 
6.571e+01 
3 .286e+01 
0 .000e+00

Stress Мох prin (WCS)
Maximum of beam 
(N /  mmA2)
Location: Components and Layers 
LoodseLfugg

2. ábra. A terhelések bevitele hidraulikus munkahengerek 
segítségével

3. ábra. Nyúlásmérő rozetták elhelyezése a hídházon a labora
tóriumi mérések során

*
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4. ábra. Ellenőrző, vizsgáló berendezés

módszerrel nem voltak szimulálhatok. 
A vizsgálatok után el kellett végezni a 
szükséges korrekciókat, majd a vizsgála
tokat újra meg kellett ismételni. Mindez 
addig ismétlődött, amíg a vizsgálatok po
zitív eredménnyel nem zárultak.

A mai korszerű tervezés alapja a ko
rábbi fárasztóvizsgálatok és egyéb 
adatok alapján a komplex FEA (Final 
Analaysis Aláment) modell építése. En
nek keretében megtörténik a veszélyes 
keresztmetszetek, feszültséggyűjtő he
lyek behatárolása, a szükséges módo
sítások hatásának szimulálása, majd 
pedig a módosított futómű fárasztópadi 
vagy járműves vizsgálata. A szimuláci
ós vizsgálatok eredményei önmaguk
ban szinte értéktelenek. Flelyes követ
keztetések levonásához szükséges a 
szimulációs eredmények és a fárasztó
vizsgálati eredmények összehasonlítá
sa. Ennek során nem elhanyagolható 
tényező a 30 év tapasztalattal rendel
kező kollégák szakmai segítsége.

A Rába Futómű Kft.-nél jelenleg kiala
kítás alatt áll egy adatbank, illetve egy új 
munkamódszer. Ennek célja, hogy ne 
csak régi vizsgálati eredmények és a vé- 
geselem-számítások összevetését kö
vetően lehessen érdemi következtetése
ket levonni, hanem már a végeselem- 
számítások eredményei olyan megbíz
hatósággal rendelkezzenek, amelyek 
elegendőek a konstrukció megfelelősé
gének igazolására. A FEA-számítások 
eredményei laboratóriumi mérésekkel 
ellenőrizhetők. Ennek érdekében a futó
műre nyúlásmérő rozettákat ragaszta
nak fel. A terhelések bevitele hidraulikus 
munkahengerekkel történik.

Az így elvégzett laboratóriumi vizs
gálatok két szempontból fontosak:

-  meggyőződhetünk arról, hogy az 
elméleti úton végzett végeselem-szá- 
mítással méretezett alkatrész teljesíti- 
e a követelményeket;

-  megállapítható, hogy az elméleti 
számítással kapott eredmények meny

nyire esnek egybe a gyakorlati vizsgála
tok eredményeivel, vagyis ellenőrizhető 
a számítások pontossága. Hasonló ese
tekben elég a számítások újbóli elvégzé
se, míg a vizsgálati költségek és az újbó
li vizsgálati idő megtakarítható.

Az üzemelés során fellépő valóságos 
terhelések nagyságát, gyakoriságát és 
időbeni lefutását járműves mérésekkel 
lehet meghatározni. Ezen vizsgálatok 
ugyan költségesebbek és nagyobb szak
tudást igényelnek a korábban említett két 
eljárásnál (a FEA- és a laboratóriumi 
vizsgálat), viszont pontos adatokkal szol
gálnak arra vonatkozóan, hogy az egyes 
elemeket milyen terhelésre kell méretez
ni. Ezeknél a méréseknél a nyúlásmérő 
rozettákat ugyanazon helyekre illesztet
ték fel, mint a laboratóriumi méréseknél, 
illetve a FEA-számítások eredményeit is 
ezeken a helyeken kell vizsgálni.

Ajárműves méréseket az alábbi útsza
kaszokon hajtották végre (1. táblázat):

-  alvázcsavaró út II;
-  redőnyút;
-  kavicsos út;
-  kormányzásvizsgáló út;
-  belga út;
-  aszfaltút, nagy sebességű pálya;
-  aszfaltút, fárasztópálya.
A mérések végzéséhez a nyúlásmérő 

rozetták -  0, 45, 90"-os -  egyes mérőrá
csai egy passzív és egy hőkompenzáló 
bélyeggel félhídba kötésre kerültek, majd 
ezeket a félhidakat kis lemezdarabkákra 
ragasztották a csatlakozást biztosító 
forrfülekkel együtt. A passzív bélyegeket 
hordozó lemezdarabokat rugalmasan, 
Siloplasttal rögzítették a futómű- 
hídházhoz, hogy mechanikus igénybevé
telből származó nyúlást ne kapjanak. 
Nyúlásmérő rozettánként a három darab 
félhidas kapcsolásnak közös hídtáplálá- 
sa volt, kábelhossz-kompenzálás nélkül. 
Analóg mérőerősítőt és digitális mérés- 
adatgyűjtőt (Labview-szoftvert) alkalmaz
tak. Ez a szoftver alkalmas az időjelek 
valós idejű rögzítésére, melyek adatsor
ba tárolhatók. Ennek felhasználásával 
további elemzések végezhetők.

A vizsgálatokat egyaránt végrehajtot
ták a jármű üres és műteherrel leterhelt 
állapotában is. Ennek során a mellső fu
tómű statikus tengelynyomása üresen 
6900 kg, terhelten 8475 kg volt. A kör
nyezeti körülményeket is rögzítették. A 
mérések időszakában az időjárás jellem
zői: száraz napos idő, a levegő hőmér
séklete 20-22°C. A mérési adatokat rög
zítették (tárázás). A mintavételezési frek
vencia: 100, illetve 200 Hz. A félhidaknál 
aluláteresztő szűrő nincs. A nyúlásmérő 
helyek tárázása a futómű-rugóbázisnál 
való alátámasztásakor történt.

Az életben előforduló üzemviszo
nyokat a próbapálya különböző szaka
szain szimulálzák (1. táblázat).

5. ábra. Valós igénybevétel során előforduló üzemviszonyok vizsgálata próbapályán
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Katonai logisztika______________________

Vizsgálópálya fajtája A pálya méretei A pálya leírása
Alvázcsavaró út II 100 m hosszú, 

4,5 m széles
Egymáshoz képest 180 fokkal eltolt kettős szinusz-hullámos pályatest 
(hullámvölgy szemben hullámhegy). A pályahullám hossza 4 m, 
amplitúdója 0,5 m. A hullámos pályatestek szélessége 1,75 m.

Redőnyút 200 m hosszú, Az út felülete 3,25 m szélességben merőlegesen, 1,25 m szélességben
ferde bordákkal 4,5 m széles a hossztengelyre 68 fokos szögben bordázott. A bordák magassága 25 mm, 

szélessége 200 mm. A bordák közötti távolság 750 mm.
Kavicsos út 1,5 km hosszú 10 cm vastag folyami kavicsréteggel burkolt, kanyargós, önmagában zárt, 

szilárd alapú pálya, melynek legkisebb ívsugara 20 m.
Maximális oldaldőlése 2%.

Kormányzásvizsgáló út 1450 m hosszú Önmagában zárt, erősen kanyargós, negatív és pozitív dőlésű, 15-60 m 
sugarú pályaívekkel. 2/3 része hegyi jellegű, aszfaltozott, max. 12% 
meredekségű lejtőkkel és emelkedőkkel. 1/3 része betonburkolatú, 
közel vízszintes, fokozatosan növekvő ívek sorozata (ún. kígyóút).

Belga út 1600 m hosszú, 
4 m széles

Meghatározott rendszer szerint rögzített, egyenetlenül hullámzó felületű, 
önmagában zárt pálya. Burkolata kb. 35 000 db betonba ágyazott, 
90x180 mm méretű bazaltkocka.

Nagy sebességű 
aszfaltút

3670 m hosszú Autópálya minőségű, aszfaltburkolatú, önmagában zárt, döntött ívekkel 
rendelkező vizsgáló út. ívei: R = 135 m, max. 40°-os és R = 200 m, 
max. 30°-os oldaldőléssel, 110 km/h neutrális sebességgel (az a sebesség, 
amelynél a járműre oldalirányú erő nem hat, sem a lejtő alja, sem a lejtő 
teteje felé). Legnagyobb emelkedés/lejtés 1,5%. Tartalmaz egy kb. 1 km 
hosszú, 21 m széles vízszintes egyenes mérőszakaszt.

Fárasztó aszfaltút 3300 m Önmagában zárt, átlagos európai minőségű aszfaltborítású, 
buszmegállóöblökkel és forgalomelosztó funkciójú elemekkel. 
Legkisebb ívsugara R = 100 m, emelkedése max. 2,1%.

1. táblázat

6. ábra. A futófelületek állapota a vizsgálat befejezése után is kiváló állapotban volt
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Katonai logisztika

Vizsgálópálya fajtája A jármű állapota, a vizsgálat jellege
Alvázcsavaró út II Az alváz, a felfüggesztés és a futómű elemeinek 

csavaró hatások alatti működése. A hosszanti 
differenciálzár bekapcsolt üzemmódban működik.

Redőnyút ferde bordákkal A jármű valamennyi kereke a merőleges 
bordázaton fut. Az egyik oldali keréksor 
a merőleges, a másik oldali a ferde bordázaton fut.

Kavicsos út A jármű akadályleküzdő képessége nagy 
menetellenállást kifejtő útviszonyok között.

Kormányzásvizsgáló út A jármű kormányozhatósága az útviszonyoknak 
megfelelő sebességgel, változó fordulási íveken.

Belga út A jármű rendszereinek és szerkezeti elemeinek 
működése tartós rázás körülményei között.

Nagy sebességű aszfaltút Gyorsasági és dinamikai vizsgálatok, úttartás, 
pályaívkövetés.

Fárasztó aszfaltút Az úthálózatot és közlekedési helyzeteket imitáló 
vizsgálatok.

Jármű imitált sebessége (km/h) 40 60 90
Kerékagy fordulata (1/min) 180 270 400
Légnyomás (bar) 1,4 3 5
Járatási idő (min) 105 147 168
Technológiai utasítás
7 óránként álló állapotban 3+12 perc ellenőrzési idő, 5 bar nyomás ráadása, 
levegő-utánpótlás elzárása. 12 perc alatti nyomáscsökkenés max. 5% (0,25 
bar) lehet. Minden 100 óra után, 8 órás műszakon keresztül, 10 percenként, 
400 f/min fordulat mellett, 15 másodpercig 5 bar nyomás ráadása. Az összes 
futtatási idő 750 óra.

3. táblázat

2. táblázat

Minden mérésnél rögzítésre került 
a jármű sebessége (km/h), a motor 
fordulatszáma (1/min), a gázpedál 
állása (%), a mellső tengely és a 
lengéscsillapítók gyorsulása (m/s2). 
Mérték az A1,2, a B1,2, a C1,2 és a 
D1,2 rozetták által szolgáltatott főfe
szültségeket (N/mm2), valamint az 
A, B, C, D rozettákon mérhető szög
elfordulásokat (fok). A vizsgálatok 
egyéb jellemzőit a 2. táblázat tartal
mazza.

A méréseket a Rábaringen a TÜV 
NORD Kft. szakemberei végezték el.

A futóművek tervezése és mérete
zése nagy fejlődésen ment keresztül 
a 90-es évek óta. A tervezési munka 
hatékonyságát és találati pontosságát 
nagymértékben segítik a ma már ren
delkezésre álló hardver- és szoftver- 
eszközök, a kísérleti és vizsgálati 
üzemben végzett gyorsított laboratóri
umi tesztelési lehetőségek, valamint a 
járműves mérések során szerzett va
lós adatok. Ezen technikák és mód
szerek alkalmazása az alábbi előnyö
ket biztosítja:

-  a tervezési idő lerövidül, biztosít
va a piaci igényekre való rugalmas re
agálás lehetőségét;

-  a termék geometriai kialakítása 
egyenszilárdságú, mind az élettartam 
(időnorma), mind pedig az üzemóra 
(teljesítménynorma) vonatkozásában;

-  jelentős az elérhető súlymegtaka
rítás, ami gazdaságosabb üzemelte
tést tesz lehetővé;

-  lehetővé válik a moduláris rend
szerek alkalmazása;

-  Rába MAX védjegy bevezetése a 
márkavédelem jegyében;

-  csökken a vizsgálati idő és a vizs
gálatok költségei;

-  a járműves mérések eredményei
nek felhasználása a valós igénybevé
telek elviselésére alkalmas futóművek 
tervezésében.

K ö z p o n t i  k e r é k f ú v a t ó  r e n d s z e r

Az előadás másik része a katonai al
kalmazásokban ma már szinte alap- 
követelményként szereplő központi

kerékfúvató rendszert mutatta be 
(Central Tire Inflation System -  CTIS). 
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a 
jármű mindig az aktuális terepviszo
nyoknak megfelelő abroncsnyomás
sal közlekedjen, elősegítve ezzel a 
kerekeknek a talajon történő optimális 
megkapaszkodását.

Egyfokozatú futóművek esetében a 
rendszer futómű oldali konstrukciója 
egyszerű, kétfokozatú (bolygóműves) 
futóműveknél viszont ez a feladat lé
nyegesen bonyolultabb megoldást kí
ván meg a tervezőktől. A Rába kifej
lesztett ilyen konstrukciót, amelyet 
nemzetközi szabadalommal le is vé
dett. A rendszer lelke a légzárást bizto
sító tömítőgyűrű. Nagyon fontos, hogy 
a tömítőgyűrű megfelelő élettartammal 
rendelkezzen, melynek optimális vizs
gálati módszere a próbapadi vizsgálat. 
A központi kerékfúvató rendszer ke
rékagyi vizsgálatainak műszaki tartal
mát a 3. táblázat szemlélteti.

A Shambam MoS2 anyagminőségű 
minta tömítőgyűrűvel szerelt 783.24 
típusú mellső futómű vizsgálata ked
vező eredményt mutatott. Az 1500 
1/min, illetve a 2000 1/min behajtó for
dulat melletti 637 órás futtatás során 
(kb. 41 000 lefutott kilométernek felel 
meg) az abroncstöltő rendszernél mű
ködési (tömítetlenségi) probléma nem 
jelentkezett. A tömítőajkak állapota 
megfelelő, az ajkak alatti futófelület 
kopása 0,03-0,04 mm. Az adatok a 
korábban használt Beier 
tömítőgyűrűkhöz képest kedvezőbb, 
magasabb élettartamot jeleznek.

A kapott eredmények a tömítőgyű
rűk hőkezelt (olajban áztatott, ill. 
mélyhűtött) állapotában történő vizs
gálatakor születtek.

A 72 órán keresztül 90“C-os olajban 
áztatott, majd 16 órán keresztül 
-20°C-on hűtött Shambam tömítőgyű
rűkkel szerelt 783.24 típusú mellső fu
tómű 645 órás 1500 f/min fordulaton 
történő futtatását, majd további 156 
órás ciklikus terhelésű (három foko
zatban változó fordulatszámú, töltő
nyomású) üzemeltetését elvégeztük.

A bal oldali kerékagyba olyan gyűrű
ket szereltek, melyekkel az előzőekben 
említett főzést, mélyhűtést egyszer, a 
jobb oldali kerékagyba olyan gyűrűket, 
melyeken ugyanezt a folyamatot két
szer végezték el szerelés előtt. A rend
szeres tömítettség-ellenőrzés során ál
talában a nyomásesés mindössze 
0,01-0,07 bar közötti értéket mutatott. 
A kerékagybehajtó csuklós tengelyek
nél olajszivárgást nem tapasztaltunk.

A féltengelyek tömítőgyűrű alatti fu
tófelületeit kifogástalan állapotban ta
láltuk. Mérhető vagy körömmel érez
hető kopás nem jelentkezett. ■
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H ad itechn ika-tö rténetк______________________________

Varsányi Mihály Az első világháború 
kétcsövű repülőgép-géppuskái II. rész

Gebauer Ferenc első kísérletei

7. ábra. A Villar-Perosa géppisztoly gyalogsági változata lábakkal

Megism erkedve  G ebauer  mun
kájával, Emil Uzelac ezredes 
úgy értékelte, hogy az új gép

puska előnyös tulajdonságai telje
sen kielégítik az összes követel
ményt, és támogatta a találmányt. A 
hadsereg által kiválasztott eszközt 
elkészítették, és próbapadon kipró
báltak három géppuskát. 1918 júni
usában a 3. számú kísérleti pél
dányt beépítették egy „Aviatik” D -ll 
vadászgépbe. A repülési kísérletek 
folyamán a géppuska jól működött, 
és jó véleményt alakított ki róla 
Benno von Fiala, az ász repülőgép
vezető is.

Az új fegyver vitathatatlan előnyei 
közé tartozott a viszonylag kis tömeg 
(21 kg meghajtással együtt), a nagy 
tűzgyorsaság (1600 lövés percenként 
mindkét csőből), nem volt szükség 
külön szinkronizálásra, és gyakorlati
lag 100% garanciát biztosított a lég
csavar véletlen átlövése ellen. Hibái 
közé sorolható, hogy némileg csök
kent a motor hasznos teljesítménye, mert a géppuska 
meghajtása energiát vont el, valamint az, hogy a lövések 
üteme a motor fordulatszámának csökkentésével együtt 
csökkent.

A repülési kísérletek befejezésével szerződést kötöttek a 
Solex cég igazgatójával mintegy száz Gebauer-géppuska 
legyártásáról. 1918. október elejére a géppuskák, melyek
nek hivatalos elnevezése Gebauer-Weich-Motor MG lett,

8. ábra. A Villar-Perosa géppisztoly múzeumi példánya egy tárral, bemutatóállványra erősítve
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9. ábra. A Gast-féle géppuska závárzatának szinkronizáló szerkezete

10. ábra. A Villar-Perosa géppisztoly gyalogsági változata faaggyal. A géppisztoly csöveit megfúrták, hogy ne legyen használható



11. ábra. Németek által Olaszországban zsákmányolt Villar-Perosa géppisztoly, 
amelyet egy Albatros D.Va vadászrepülőgépre szereltek fel kiegészítő fegyverként 
a felső légtérbe való tüzelésre

olyan állapotban voltak, hogy megkez
dődhetett volna beépítésük a repülő
gépekbe. A Gebauer-géppuskákkal az 
új gépeket tervezték felszerelni, köztük 
a perspektivikus, éppen hogy sorozat- 
gyártásba került WKF D-1-et. Azon
ban október végére az Osztrák-Ma
gyar Monarchia beismerte vereségét, 
fegyverszünetet kötött, és hamarosan 
több független államra esett szét. Az új 
fegyver csakúgy, mint a régiek, felesle
gessé vált. Igaz, léteznek nem bizonyí
tott adatok arról, hogy néhány ilyen 
géppuskával felfegyverzett repülőgé
pet a Magyar Tanácsköztársaság légi
ereje használt a Románia és Cseh
szlovákia ellen vívott háborúban.
(Ezeknek hazai okmányokban nincs 
nyoma. -  A szerk.)

Az első világháború után Gebauer 
Ferenc néhány országban szabadal
maztatta a találmányát. Függetlenül 
attól, hogy a szövetséges fegyverzet
ellenőrző bizottság bezáratta a Solex 
fegyvergyárat, és elrendelte a felsze
relésének megsemmisítését, a feltaláló elkészítette gép
puskája tökéletesített változatát, amelyet két változatban 
rendszeresítettek a magyar repülőgépeken, és még a má
sodik világháborúban is használtak. Az M61 amerikai gép
ágyú 1961-es elkészültéig a Gebauer-géppuska volt a vilá
gon az egyetlen sorozatban gyártott külső meghajtású 
fegyver.

Ezzel az adott repülőfegyver története be is fejeződhetett 
volna. Azonban a sugárhajtású repülőgépek elterjedésével 
a fegyvertervezőknek a szabványtól eltérő automatizálási

rendszerek felé kellett fordulni. Fél évszázad elteltével két 
szovjet konstruktőr, Grjazev és Sipulov Gast rendszerének 
felhasználásával hatásos, kompakt és megbízható repülő
gépágyúkat hozott létre, a GS-23-at és a GS-30-at. Ezek 
a félelmetes fegyverek figyelemreméltó tekintélyt vívtak ki 
maguknak, és még sokáig fognak szolgálni a katonai repü
lésben. Az amerikai General Electric cég szintén Gast rend
szerét használta a kísérleti 20 mm-es GE-225 gépágyú lét
rehozásához. Azonban az eredményes kísérletek ellenére 
ezt nem rendszeresítették.

12. ábra. Olasz Machi L repülőcsónak és személyzete. A vízi repülőgép fegyverzete egy 25 mm-es FIAT ágyú és egy Villar- 
Perosa géppisztoly állványon a fedélzet bal oldalán
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13. ábra. Gast- és Gebauer-géppuskák a fegyvermúzeum kiállításán

Ezzel szemben Gebauer elvét -  az automatika működte
téséhez szükséges energia külső motoros meghajtással 
történő biztosítását -  nagyon sok rendszerben felhasznál
ták. Ezekhez tartozik a forgó többcsövű géppuskák és gép
ágyúk népes családja, így az amerikai M230 gépágyú és az 
XM34 géppuska is.

A szövetséges országokban az egyetlen rendszeresített 
és viszonylag széles körben alkalmazott kétcsövű fegyver- 
rendszer egy géppuska, pontosabban egy géppisztoly volt, 
amelyet az olasz Ábel Revelli mérnök tervezett, és 1914. 
április 8-án szabadalmaztatott. A géppisztoly automatikája 
eredeti elképzelés volt, és a félig szabadon mozgó zárszer
kezet visszahatásának elvén alapult, amit lövéskor ferde sí
kok súrlódása fékezett.

Nyugaton ez a fegyverfajta Villar-Perosa néven vált is
mertté a Pinerola városban lévő, e fegyvert előállító fegy
vergyár neve után. Ennek a gyárnak adta el Revelli a sza
badalmi jogot. A géppisztolyt licenc alapján a FIAT- 
konszern is gyártotta. Áz olasz hadsereg fegyverzetében 
ezt a géppisztolyt Pistola Mitragliera RIV Modello 1915 
néven rendszeresítették. Ez a kétcsövű automata fegyver 
két párhuzamos géppisztolyból áll, melyeknek közös hát
só része és a Maximokról ismert fogantyúja van, lőszerrel 
íves tárból táplálják, a csövek léghűtésesek. Az üres fegy

ver tömege mindössze 6,52 kg. Lőszere a 9 mm-es 
Parabellum vagy Glisenzi pisztolylőszer (ezért nevezik 
géppisztolynak és nem géppuskának), a két íves tár mind
egyikébe 25 db fér.

Lehetett lőni a két csőből egyszerre, de lehetett egyen
ként is, külön-külön. A két csőből az együttes tűzgyorsaság 
még mai szemmel nézve is hatalmas értéket ért el -  2500 
lövés percenként - ,  de a gyakori tárcsere szükségessége 
miatt a valóságos harcászati tűzgyorsaság nem haladta 
meg a 400 lövést percenként.

Annak ellenére, hogy a géppisztoly elsősorban repülőgé
pek számára készült, jóval szélesebb körben használták a 
gyalogságnál és a tankcsapatoknál. A gyalogsági változatot 
behajtható lábakkal szerelték fel, sőt néha faaggyal és pán
céllemezzel is. Repülőgépeken azonban a Revelli- 
géppisztoly nem volt hosszú életű. Kezdetben a tűzgyorsa
ság, az összeszedettség és a kis tömeg elbűvölte a repülő 
szakembereket. 1915-ben kezdték meg a Villar-Perosákat 
mozgatható állványokon felszerelni repülőgépekre és légha
jókra. Azonban a kis energiájú pisztolylőszer és a rövid cső 
miatt a hatásos lőtávolság nem haladta meg a 100 m-t, ami 
légi harchoz nem elég. A Villar-Perosa a pilóták számára 
úgymond „az utolsó lehetőség” fegyverévé vált. Repülőgépe
ken elsősorban tartalékként használták a közönséges gép

puskák mellett. A háború végére az ola
szok lemondtak erről a fegyverről.

Miután 1917-ben a caporettói csatá
ban az olasz hadsereget szétverték, 
hatalmas mennyiségű gyalogsági 
Villar-Perosa került a németek és az 
osztrákok kezébe, akik néha-néha 
szintén alkalmazták repülőgépeken.

Aviamaster Gyenyisz Jefsztafjev Két
csövű gyorstüzelők című cikke alapján 
fordította V. M.

A géppuskák harcászati-technikai jellemzői

Gast Gebauer Villar-Perosa
Tömeg (kg) 18,5 21 6,18
Hosszúság (mm) 1470 - 533
Csőhossz (mm) 720 - 305
Űrméret (mm) 7,92 8,0 9,0
Lövedék kezdősebessége (m/s) 895 - 390
Tűzgyorsaság (lövés/min) 1800 1600 2000-2400
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Király Péter Képességfejlesztés 
a BTR-80 bázisán II. rész

BTR-80MVJ PÁNCÉLOZOTT m e n t ő - v o n t a t ó  j á r m ű

A csapatok részéről évek óta jogosan vetődik fel a mentő
vontató jármű iránti igény. Átmeneti megoldásként felmerült 
a BMP-1 alvázán kialakított VPV lánctalpas mentő-vontató 
alkalmazása, azonban az egyrészt nem illeszkedett a köny- 
nyűlövész-koncepcióhoz, másrészt a BMP-vel együtt a 
VPV-t is kivonták az MH rendszeréből.

A csapatok részéről megfogalmazott igény egy olyan új 
technikai biztosítási elem rendszeresítését tűzte ki célul, 
amely képességei révén összemérhető a BTR-80(80A) 
páncélozott szállító harcjárművekkel, és megfelel a köny- 
nyűlövész-alkalmazások részéről a technikai biztosítással 
szemben támasztott követelményeknek. E feladatra fejlesz
tették ki a BTR-80 bázisán az MVJ-típusváltozatot, azaz a 
mentő-vontató járművet.

A BTR-80MVJ rendeltetése a sérült, meghibásodott pán
célozott harcjárművek mentéshez-vontatáshoz történő 
helyszíni előkészítése, azt követően a mentés-vontatás 
végrehajtása, szükség esetén helyszíni kisjavítás, tábori vi
szonyok között technikai kiszolgálás úgy hazai, mint misszi
ós alkalmazásban.

A típusváltozattal szemben támasztott fő követelmény, 
hogy a mentő-vontató jármű legyen képes:

-  a mentésre szoruló kerekes páncélozott járművek fel
kutatására, azok helyzetének pontos meghatározására;

-  sérült kerekes páncélozott járművek 
vontatáshoz történő előkészítésére;

-  sérült kerekes páncélozott jármű
vek vontatásának végrehajtására füg
getlenül a terepviszonyoktól és a men
tett jármű műszaki állapotától;

-  max. motorcserés kisjavítások el
végzésének támogatására tábori és 
békekörülmények között;

-  2. TK fokozat végrehajtásának 
biztosítására BTR-80(80A) és típus- 
változataik esetében;

-  kapcsolattartásra a beépített hír
adó eszközeivel;

-  álcázásra optikai felderítés ellen;
-  a mentő-vontató csoport állomá

nya részére szükséges egyéni felsze
relés, ellátmány (ivóvíz, élelmiszer) és 
a funkció szerinti tartalékok tárolására, 
szállítására;

-  vasúti szállítás be- és kirakodásá
nak, vízi akadályok leküzdésének, illet
ve menet végrehajtásának technikai 
biztosítási feladataiban való részvételre.

A vonatóval szembeni fontos köve
telmény volt, hogy az átalakítást és a 
hasznos teher bemálházását követő
en is őrizze meg a bázisjárműre jel
lemző manőverező- és úszóképes-

Az MVJ típusváltozat kialakítása során a bázisjárműről 
leszerelték a tornyot és vele együtt a toronyfegyverzetet is, 
illetve a küzdőtér jobb és a bal oldalán egy-egy lövészhe
lyet is megszüntettek. Az így felszabaduló és rendelkezés
re álló helyeken alakították ki a mentő-vontató jármű felsze
reléséhez szükséges málhahelyeket és -tereket az MVJ 
korszerű eszközei, a szerelési segédanyagok, a hegesztő
vágó berendezés, a hidraulikus feszítőberendezés, az 
elektromos kéziszerszámok, valamint a dízelüzemű áram
forrás-aggregátor számára.

A BTR-80MVJ-t rendeltetésének megfelelő feladatai el
látására a beépített speciális berendezések és járműtech
nikai rendszerek, valamint a bekészletezett különféle men
tő-vontató eszközök és felszerelések teszik alkalmassá. 
Ezek egyike a hidraulikus működtetésű csörlőberendezés, 
amely állandó nyomatékú vonóerőt biztosítva jelenti a jár
mű meghatározó mentési képességét. A csörlőberendezés 
kívülről, távvezérléssel üzemeltethető. A csörlőzéshez 
szükséges stabilitást a páncéltest orr-részére szerelt kitá
masztó szerkezet biztosítja. Az MVJ másik fontos képes
ségét a hidraulikus működtetésű emelődaru biztosítja, 
melynek teherbírása max. 1300 kg, a darugém pedig 
360°-ban körbeforgatható. Ezen képességei birtokában a 
daru lehetővé teszi a BTR-80 és a BTR-80A tornyának és 
erőegységének ( motor és váltó együtt) szereléskor törté
nő ki- és beemelését.
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A mentő-vontató jármű fődarabjai és szerkezeti egységei 
kapcsolásának és működtetésének megkönnyítésére egy 
járműtechnikai vezérlőrendszert, a főtengelykapcsoló élet
tartamának növelésére félautomata sebességváltó rend
szert építettek be. E műszaki megoldás eredményeként 
csökken az indulásra és a sebességváltásra jellemző foko
zott igénybevétel hatása. A vezérlőrendszert az abroncstöl-

3. táblázat. A BTR-80 MVJ harcászati-műszaki adatai

Általános jellemzők
Hosszúság (mm) 7850
Szélesség (mm) 2900
Magasság (mm) 2380
Saját tömeg (kg) 14 200
Terepszög elöl (°) 40
Terepszög hátul (°) 30
Max. seb. műúton (km/h) 80
Max. seb. vízen (km/h) 9
Közepes seb. földúton (km/h) 20-40
Fordulási kör sugara (m) 13
Gumiabroncsok mérete 13.00-18
Tengelyterhelés (kg) 
1-2. tengely 3450-3450
3. tengely
4. tengely

3650
3700

Kezelőszemélyzet száma (fő) 4
Motor Nyolchengeres, 

négyütemű, 
folyadékhűtésű, 
V-elrendezésű, dízel

Hengerűrtartalom (cm3) 10 850
Legnagyobb teljesítmény (kW) 192
Tengelykapcsoló Kéttárcsás, száraz, 

hidraulikus működtetésű
Nyomatékváltó szinkronizált, 5 előre,

1 hátrameneti fokozat, 
mechanikus, 
kézi vezérlésű, 
félautomata

Fékberendezés
Üzemi hidropneumatikus 

rendszerű, összes 
kerékre ható, 
kétkörös dobfék

Rögzítő belső fékpofás dobfék, 
osztómű kihajtótengelyre 
szerelve, mechanikus 
működtetésű

Kormányberendezés mechanikus, kettős 
működésű, hidraulikus 
szervórásegítéssel

Emelődaru távvezérelt hidraulikus 
működtetésű, 1300 kg 
tömegű teherbírással 
360°-ban körbeforgatható

Csörlőberendezés állandó nyomaték 
biztosítására alkalmas 
távvezérelt hidraulikus 
működtetésű

tő csaptelep helyett alakították ki. A nyomógombos működ
tetésű keréktöltő szelep segítségével az útviszonyoknak és 
a haladási sebességnek megfelelően beállítható a kerekek
ben a légnyomás. Az osztómű kapcsolása a korábbi me
chanikus helyett hidraulikus, de a hullámterelő és a vízsu
garas hajtómű zárófedelének, valamint a hajóhajtás mű
ködtetését is a korábbi mechanikus kapcsolású elosztósze
lep helyett beépített elektromos vezérlésű hidraulikus mű
ködésű szerkezet végzi.

Az MVJ speciális alkalmazási igényéből kiindulva a hi- 
dakba kormos kapcsolót építettek be. Az így létrejött kap
csolható differenciálzár biztosítja a hajtott hídra bevitt forga
tónyomaték teljes átadását mindkét oldali kerekekre, azok 
szögsebesség-eltérése nélkül. A kétkörös hidraulikus fék
rendszert kiegészítették egy további pneumatikus vezérlő
körrel, így ezzel a műszaki megoldással a működés bizton
sága megduplázódott, hiszen az egyik rásegítő levegőköré
nek meghibásodása esetén a másik még ellátja a fékrend
szer rendeltetés szerinti működtetését. A fokozott üzembiz
tonságra egyaránt szükség lehet harci körülmények között, 
hegyes terepen vagy mentés, vontatás során.

Az előzőekben leírlak következtében a jármű légellátó
rendszert is átalakították. A nyomáslengések csökkentése 
érdekében a pneumatikus körbe kiegyenlítőtartályt (pneu
matikus akkumulátor), a levegő visszahűtésére hőcserélőt 
(csőkígyó), olajleválasztót, szárítópatront, 4 utas védősze
lepet építettek be, így a kompresszor által szállított tisztított 
száraz levegővel működtetett rendszer fagymentesítére 
nincs szükség.

Az MVJ ergonómiai tulajdonságait a küzdőtér fűtését és hű
tését motorjáratás nélkül is biztosító berendezések javítják.

A l k a l m a z á s i t a p a s z ta la to k

Alkalmazási tapasztalatok ez idáig a BTR-80MVJ csapat
próbáját végrehajtó MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő 
Zászlóaljnál és az eszközt élesben alkalmazó MH Tartomá
nyi Újjáépítési Csoportnál gyűltek össze. Az MVJ csapat
próbáját 2005. május 23. és november 10. között hajtották 
végre. Ezalatt a jármű futásteljesítménye 1800 km, illetve 
72 üzemóra volt.

A hidraulikus működtetésű csörlőberendezésre a pontos, 
megbízható működés volt jellemző. Kettős kötélággal, for
dító csigakerék alkalmazásával 161 vonóerő volt realizálha-

7. ábra BTR-80MVJ emelődaru működésének ellenőrzése
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Feltöltési hely Feltöltési mennyiség (I) Üzemanyag fajtája
Motor 28 ETM-20 W/40
Nyomatékváltó 8,5 MOL Hykomol-k 85W/90
Osztómű 18
Hidak (1-4. tengely) 2,75-2,75
Kerékhajtóművek háza 8x0,65
Vízsugaras hajtóműház 2,75
Kormányműház 0,75 Hidrofluid-A
Tengelykapcsoló hidraulika 0,75 DOT-4 fékfolyadék
Fékrendszer tartálya 3
Csörlőberendezés 2,5 Renolin CLPF 320 Super
Emelődaru 38 Hidrofluid-A
Hűtőrendszer 49 Friko-35 fagyálló folyadék
Tüzelőanyag-táprendszer 210 Téli gázolaj
Alapfogyasztás 50-130 1/100 km Terheléstől és a terepviszonyoktól függően
Hatótávolság 200-580 km

4. táblázat. A BTR-80 MVJ feltöltési adatai

tó. A hidraulikus működtetésű daruszerkezet teljesíti a te
herbírásra és gémkinyúlásra megadott műszaki paraméte
reit, így arra a feladatra, amire tervezték, maximális mérték
ben megfelel.

A kezdeti problémák után a félautomata sebességváltó 
rendszer szoftvercseréjét követően a sebességi fokozatok 
kapcsolási ideje lecsökkent, illetve nem történt további 
meghibásodás. Ennek köszönhetően a vontatások során a 
sebességváltások alkalmával a járműszerelvény nem ve
szített a lendületéből, a szerelvény haladása dinamikus 
maradt mind terepen, mind közúton. A csapatpróba zárása 
során igényként fogalmazódott meg a sebességfokozatok 
mechanikus kapcsolási lehetőségének biztosítása vész
helyzet esetére.

A kapcsolható differenciálzár eredményeként értékelték 
nehéz terepviszonyok között a járműszerelvény határozott 
megindulását. A differenciálzárnak köszönhetően az MVJ 
olyan terepszakaszokat is képes volt leküzdeni, melyet sem 
a BTR-80, sem a BTR-80A nem volt képes.

A kétkörös hidraulikus fékrendszer működtetésével a fék
erő jól adagolható, vontatás során a járműszerelvény lassulá
sa egyenletesen, megállása biztonságosan végrehajtható.

Az MH Tartományi Újjáépítési Csoport tapasztalatai 
szerint az MVJ-vel nem lehetett -  nem tudtak -  finoman

elindulni, sem tolatni. Ferde terepszakaszon a tetejére 
szerelt szerszámosdobozokat nehéz volt kireteszelni, el
mozdításukhoz három-négy fő erejére volt szükség. A 
vontatáshoz történő előkészítés és daruzás elősegítésé
re keresőlámpa felszerelését javasolták az MVJ hátsó ré
szére.

BTR-80VSF PÁNCÉLOZOTT VEGYI s u g á r f e l d e r ít ő  h a r c j á r m ű

A haditechnikai eszközök nemzetközi és többnemzeti mű
veleti alkalmazhatóságának egyik kritériuma a NATO egy
séges hajtóanyaggal való üzemeltethetősége, aminek az 
MH-ban rendszeresített benzinüzemű BRDM-2M vegyi su
gárfelderítő járművek nem tesznek eleget. Ennek következ
tében szükségessé vált a csapatok mobil vegyi sugárfelde
rítő képességének más típusú bázisjárművön történő kiala
kítása. A BTR-modernizáció megindítása más fegyvernemi 
változatok esetében is tálcán kínálta e képesség 
BTR-80VSF formájában történő kialakítását a program ke
retén belül.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

8. ábra. A BTR-80VSF prototípusa A VS-BRDM harcjármű szakfelszereléseinek képességei 
megfelelnek az alkalmazási követelményeknek, így azok 
további felhasználása alkalmazói és gazdasági szempont
ból egyaránt indokolt. Ezen berendezések átépítése bizto
sítja a BTR-80 bázisjármű részére a korszerűsítés eredmé
nyeként elvárt VSF-jelleget.

A személyi állomány kollektív védelme érdekében biz
tosítani kell a küzdőtér hermetikusságát. A toronyból ki
szerelt KP VT géppuska kilövőnyílásának hermetikussá
gát takarólap ráhegesztésével érték el. Eltávolították a
14,5 mm-es géppuska tartalékcsövének tartó konzoljait, 
a géppuskarakaszok és TASZT-készletének tartóit. Há
rom gépkarabély-tűzfészek kivételével a többi megszün
tetésre került.

A bázisjármű menetirány szerinti bal oldalán elhelyezke
dő üléssor kiépítésével felszabaduló térben alakították ki az 
egyéni védőeszközök és más szakfelszerelések tárolására 
szolgáló ún. rácsos fémkalodákat, melyek egyben a mete
orológiai állomás (TVSL-3 ML) tartókeretéül is szolgáltak. 
ATVSL-3 ML külső csatlakozóját a bal oldalon lévő leghát-
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só prizmafészekbe építették be. A meteorológiai állomás 
biztosítja a vegyi és a radioaktív sugárzás terjedésének 
meghatározásához szükséges meteorológiai jellemzők mé
rését és az adatok továbbítását.

A harcjármű földrajzi helyzetének, a szennyezett terep- 
szakasz koordináták szerinti meghatározásának érdekében 
a jármű készletébe műholdas navigációs rendszer (GPS) 
tartozik. A beépített fedélzeti meteorológiai állomás biztosít
ja a vegyi szennyeződés és a radioaktív sugárzás terjedé
sének meghatározásához szükséges meteorológiai jellem
zők mérését és az adatok továbbítását. A harcjárműben ki
alakították a mérgező harcanyagokat azonosító eszköz 
málhahelyét. A mintavevő felszerelés bővítésével, illetve a 
harcjármű külső részén történő elhelyezésével biztosított a 
minták külső tárolása, szállítása.

A beépített fedélzeti műszerek által indokolt és szüksé
ges mértékben átalakították a páncéltestet: ennek megfele
lően felszerelték az ICÁM vegyifelderítő műszert a sebes
ségváltómű burkolatára; az eseményjelző készüléket a jár
mű menetirány szerinti jobb oldalára, a torony melletti bel
ső világítás mellé; a járműfedélzeti vegyifelderítő műszert 
(GID-3) a menetirány szerinti jobb oldalon a középső kilö
vő nyílás alá, míg annak szondáját a jármű két oldalán lévő 
középső tüzelőnyílás páncéllemezére; a műholdas 
helyzetmeghatározó rendszer (GPS) antennája a parancs
noki kilövőnyílás fedelén, a központi adatgyűjtő kijelzője az 
eltávolított jobb oldali hátsó prizma alatt, míg a bal oldalon 
az ajtótól balra lent található a SPIROMATIC-90 légzőké
szülék.

5. táblázat. A BTR-80 SKJ harcászati-műszaki adatai

Harcászati-műszaki jellemzők Műszaki adatok
Kezelőszemélyzet (fő) 3
-  járműparancsnok -  orvos
-  felcser
-  járművezető
Szállítható sérültek száma (fő)
- 1. változat 1 fekvő + 6 ülő
- I I .  változat 1 fekvő +2

szükségfektetett
- I I I .  változat l- ll. változat

kombinációja
A jármű tömege (kg) 13 480
A jármű teljes harci tömege (kg) 14 500
Hosszúság (m) 7,65
Magasság (m) 2,35
Szélesség (m) 2,90
Max. sebesség (km/h)
-  műúton 80
-  vízen 9
Max. hatótávolság (km) 600
Fordulósugár (m) 13,2
Hasmagasság (mm) 475
Fajlagos teljesítmény (kW/t) 14
Akadályleküzdő képesség:
-  mellső terepszög (fok) 40
-  hátsó terepszög (fok) 30
-  max. oldallejtés (fok) 25
-  max. emelkedés (%) 60
-  falmászó képesség (m) 0,5
-  árokáthidalás (m) 2,0

A harcjárművön kívül a jobb oldali kipufogó fölött kapott 
helyet a mintavevő felszerelés tárolóedényeinek a doboza, 
a BTR-80 saját TASZT-ládája helyére került elhelyezésre 
maga a mintavevő felszerelés, míg a TASZT-ládát áthe
lyezték a jármű tornyára, a gránátvető mögé. A DS-10 
egyedi mentesítőkészlet mellé külön tárolódobozba kerül
tek a mentesítőanyagok. A páncéltestet a fedélzeti műsze
rek antennáinak rögzítésére megfúrták.

A beépített és járműhöz készletezett szakfelszerelések 
eredményeként a BTR-80VSF alkalmas:

-  a levegő, a víz és a talaj vegyi és sugárfelderítésére 
harctéri körülmények között;

-  a vegyi és sugárszennyezett területek határainak meg
jelölésére;

-  a talajközeli meteorológiai adatok mérésére és továbbí
tására;

-  a mérgező harcanyagok és a veszélyes ipari anyagok 
azonosítására;

-  a vegyi, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett te
rületről történő mintavételre.

A korszerűsített harcjármű szakfelszerelése az alábbi funk
cionális szakrészeket foglalja magában:

-  fedélzeti és hordozható sugárfelderítő eszközök;
-  fedélzeti és hordozható vegyi felderítő műszerek;
-  biológiai harcanyag-detektáló egység;
-  meteorológiai berendezés;
-  speciális légellátó egység;
-  ABV-mintavételezési és -szállítási felszerelés;
-  korszerűsített kollektív védelmi eszköz;
-  szennyezett terület határainak megjelölését biztosító 

felszerelés;
-  mérgező ipari anyagok felderítését biztosító eszköz;
-  műholdas helymeghatározó rendszer (GPS);
-  ATP 45B(Ed.2) NATO-dokumentumhoz igazodó köz

ponti adatgyűjtő, -megjelenítő és -továbbító egység;
-  Pk-3pc kommunikációs rendszer;
-  részleges mentesítést biztosító eszköz;
-  a személyi védelem eszközei;
-  egyéni és kollektív fegyverzeti eszközök;
-  figyelőműszerek;
-  tűzvédelmi eszközök.

A BTR-80 VSF h a r c á s z a t i- m ű s z a k i a d a t a i

A vegyi sugárfelderítő jármű harcászati-műszaki adatai a 
BTR-80 járműével megegyezőek. Eltérés a tűzerőben és a 
kezelőszemélyzet összetételében van, mely összesen 3 fő: 
1 fő parancsnok, 1 fő kezelő, 1 fő harcjárművezető.

A BTR-80 SKJ PÁNCÉLOZOTT SEBESÜLTKIHORDÓ jármű

A Magyar Honvédség rendszerében jelenleg nem található 
páncélvédett sebesültszállító eszköz, miközben missziós 
vállalásaink teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenné 
vált ilyen feladatra alkalmas járművek beszerzése vagy ki
alakítása.

Páncélozott sebesültkiürítő jármű beszerzési lehetőségé
nek felmérésére 2005. június végén szakértői delegáció uta
zott Ukrajnába, és tárgyalásokat folytatott az 
UKRSPETSEXPORT Állami Kereskedelmi Vállalatnál. A bi
zottság megtekintette a BTR-70 bázisán kialakított BTR-3E 
típusjelű páncélozott sebesültkiürítő járművet, melybe a 
benzinüzemű motor helyére a BMP-1 gyalogsági harcjármű 
UTD-20 dízelmotorját szerelték be, a 14,5 mm-es géppus-
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kát 30 mm-es gépágyúra cserélték le. Emellett bemutatták a 
BMP-1 gyalogsági harcjármű bázisán kialakított egészség- 
ügyi járművet is.

A látottak alapján az a vélemény alakult ki, hogy a be
mutatott típusok nem felelnek meg a Magyar Honvédség 
igényeinek, mivel a BTR-70 és a bázisán kialakított 
BTR-3E típusidegen, míg a BMP-1 gyalogsági harcjár
művet kivonták 2004-ben. A BTR-70 páncélozott sebe
sültkiürítő jármű szakrészének felszereltsége szegényes
nek volt mondható, az elfogadható veszteség filozófiáját 
tükrözte, és csak az elsősegélynyújtásnak a sérültek ki
menekítésénél nélkülözhetetlen legminimálisabb feltétele
it biztosította.

így született meg a döntés, hogy a sebesültkihordó jár
művet a BTR-programon belül alakítják ki. Az igénynek a 
BTR-korszerűsítési programon belüli kielégítésével közép
távon megoldódik az egészségügyi biztosítás jelenlegi 
problémája a veszélyeztetett harci/műveleti környezetben. 
Az új képességet jelentő jármű rendeltetése a sérültek első 
egészségügyi ellátásban részesítése és a fegyveres küz
delem zónájából az ellátó tagozatokhoz történő kimentése. 
Az eszköznek amellett, hogy biztosítja az ellenség tűzhatá- 
sa alatt lévő sebesültek kiürítését a sebesülés helyéről a 
sebesültgyűjtő pontra vagy az osztályozás helyére, felsze
reltsége és kialakítása révén egyidejűleg teljesítenie kell az 
érvényben lévő törvényi előírásokat és a szabványok köve
telményeit.

A BTR-80SKJ KIALAKÍTÁSÁVAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK

Az SKJ típusváltozatnál is alapkövetelményként fogalmaz
ták meg a program szerinti alapműveleteket: a 4.TK fokozat 
műveleteinek, a szükség szerinti javításoknak, a gumiköpe
nyek teljes körű cseréjének végrehajtását, a típus jellegé
nek megfelelő minimális modernizációs elemek beépítését, 
miközben az átalakított jármű üzemben tartásának rendjét, 
menetdinamikáját és úszóképességét, valamint páncélvé
dettségét meg kellett őrizni.

Kritérium volt, hogy a jármű magassága a BTR-80 
harcjárműtorony tetősíkjának magasságát nem haladhatja 
meg, a tervezett funkciónak megfelelően a torony és fegy
verzete kiépíthető legyen, a jármű kubatúráját a ballisztikai 
védettségi szint és a magassági követelmény betartásával 
meg lehessen változtatni. A sérültek SKJ-be történő behe
lyezésére a páncéltesten lévő oldalajtók méretei megna
gyobbíthatok. További követelmény, hogy építsék be az 
egészségügyi felszereléseket, a páncéltest belső tere le
gyen fertőtleníthető.

A funkcionalitási követelményeknek megfelelően a bázis
járművön az alábbi átalakításokat hajtották végre:

-  kiépítették a tornyot és a toronyfegyverzetet;
-  átalakították a páncéltestet, megnövelve annak belső 

terét;
-  megnagyobbították a páncéltest oldalajtóinak méretét a 

hordágyon fekvő sebesült helyigényének megfelelően;

9. ábra. BTR-80SKJ prototípusa
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10. ábra. BTR-80SKJ prototípusa oldalnézetben

-  a jármű mellső részén lövedék- és repeszálló üveggel 
szerelt oldalajtókat alakítottak ki a járművezető és a pa
rancsnok részére;

-  a kétpontos biztonsági öves oldalüléseken a hordágy 
hevederrel rögzíthető;

-  a tetőpáncélon fényálcázható, repesz- és lövedékálló 
üveggel szerelt tetőablakot építettek be a mesterséges 
megvilágítás javítására;

-  a motortér feletti tetőpáncélra zsanérokon elfordítható 
málhaládákat szereltek fel az egészségügyi szakanyagok 
tárolására és szállítására;

-  a belső holttér magasságának csökkentése érdekében 
a padozat alatti mechanikus szerkezeti elemeket hidrauli
kus elemekre cserélték le;

-  a belső munkatér felülete hő- és hangszigetelő bevona
tot kapott, melyet tisztítható és fertőtleníthető egészségügyi 
burkolat fed be, egyidejűleg rejtve a munkateret megvilágí
tó süllyesztett lámpatesteket;

-  beépítésre kerültek az egészségügyi berendezések és fel
szerelések számára szükséges tartozékok, kiegészítő elemek;

-  az egészségügyi berendezések és műszerek tartós üze
meltetése érdekében a savas indító ólomakkumulátorokat na
gyobb kapacitású, zselés akkumulátorokra cserélték le;

-  a járműre klímaberendezést szereltek fel, melynek ele
meit a kereszthordágy fölött, a tetőpáncélon és a motortér
ben helyezték el;

-  a tömegnövekedés kompenzálására a BTR-80A járműnél 
alkalmazott méretű kerekeket szereltek fel (1150/400-457);

-  Pk-3pc jelű kommunikációs készletet alkalmaznak.

Az előzőek szerint átalakított járműbe a következő 
egészségügyi berendezéseket építették be: Oxylog 3000 
típusú lélegeztetőgép oxigénpalackkal, LIFEPACK 500 
defibrillátor, IP 301 fecskendős infúziós pumpa, vérnyo
másmérő, 4 db Stollenwerk-120 típusú hordágy (1 db a 
hordágytartón, 3 db tartalékban), 2 db gerinchordágy, 3 
db első ellátókészlet, vákuummatrac, veszélyeshulladék
tároló.

Végezetül meg kell említeni, hogy a BTR-program jelen
legi állása szerint az összes típusváltozat még nincs „leír
ható” állapotban. A program megindulása a csapatok szint
jén már érzékelhető, ugyanis a járművek bevonásával és 
korszerűsítésükkel párhuzamosan folyik az ellátásra terve
zett alegységek személyi állományának típusátképzése. Az 
alegységek ellátása érdemben 2008 végén, 2009 elején in
dul meg. Az eddigi vizsgálatok és a csapatpróbára bocsá
tott prototípusok üzemeltetési tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy kialakulóban van az MH 2010-2020 közötti páncélo
zott kerekesharcjármű-parkja, mely az új igények kihívása
ira új képességek sorával válaszol, ezek birtokában a ma
gyar alegységek képesek lesznek teljesíteni missziós fel
adataikat. A BTR-korszerűsítéstől függetlenül azonban 
megállapítható, hogy a típusváltás lehetséges alternatívái
nak kidolgozását napirenden kell tartani annak érdekében, 
hogy a fegyverrendszer váltása -  a könnyűlövész-koncep- 
ciónak és -alkalmazásoknak, valamint a korszerű követel
ményeknek teljeskörűen megfelelő új típus rendszeresítése 
révén -  2015-2020 között remélhetőleg megkezdhető és 
befejezhető legyen. ■
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H ad itechn ika-tö rténetV______________________________ ,

Horváth Zoltán A rút kiskacsák
A LIBERTY szállítóhajók

1. ábra. Körbeállványozott épülő LIBERTY

A második világháború kitörése 
1939-ben nemcsak a hadiflot
tákat, hanem a kereskedelmi 

tengerészeteket is felkészületlenül 
érte. Nem csupán a hajótér volt ke
vés, hanem a meglevő hajóállomány 
is többnyire régi, elavult típusokból 
állt. Csupán az Egyesült Államokban 
ismerték fel a kereskedelmi tengeré
szet jelenőségét, és tettek komoly 
erőfeszítéseket annak fejlesztésére. 
Éppen idejében, ugyanis 1936-ban 
az amerikai kereskedelmi hajók 
90%-a már 20 évesnél öregebb volt. 
A kongresszus által ebben az évben 
elfogadott Merchant Marine Act cél
jául tűzte ki, hogy ....előmozdítsa
egy megfelelő méretű, kiegyensúlyo
zott amerikai kereskedelmi flotta épí
tését és fenntartását abból a célból, 
hogy az segítse az Egyesült Államok 
kereskedelmét és a nemzet védel
mét...”

A tervezet évente 50 hajó megépí
tését tűzte ki célul, melyeknek hazai 
gyárakban kellett elkészülniük. Fon
tos szempont volt, hogy háború ese
tén a hajók alkalmasak legyenek a 
haditengerészet kötelékén belül se
gédhajóként szolgálatot teljesíteni. 
Az európai háború kitörésekor a meg
építendő hajók mennyiségét először 
évi 100, majd később 200 hajóra nö
velték. A program megvalósítása 
azonban erősen akadozott. A legna
gyobb gond az volt, hogy a 30-as 
évek végén az Egyesült Államokban 
mindössze tíz hajógyár és 46 sólya 
volt képes 400 lábnál (130 méter) 
hosszabb hajók gyártására, és ezek
nek több mint felét már lefoglalták a 
haditengerészet számára. A túl ma
gas követelmények is akadályozták a 
tömeggyártást. A tervezet szerint 
ugyanis a legjobb anyagot és a leg
jobb felszerelést kellett használni. 
Hajtóműként gőzturbinákat építettek 
be, ami viszonylag nagy sebességet 
biztosított, csakhogy a bonyolult gyár
tási technológiát igénylő turbinák elő
állítását még az amerikai ipar sem 
tudta ekkora mennyiségben megolda
ni. Mindezek eredményeként a terve
zett hajókból, a C osztály egységeiből 
aránylag kevés készült csak el.

A helyzetet Henry J. Kaiser, a Six 
Companies1 nevű vegyesvállalat ve
zetője oldotta meg. Kaiser cége

1940 nyarán kapott megrendelést az 
angoloktól 60 kereskedelmi hajó 
megépítésére. Az amerikaiaktól elté
rően az angolok nem a minőségre, 
hanem a megbízhatóságra és a 
gyors, olcsó előállításra helyezték a 
hangsúlyt. A számukra épülő hajók, 
az OCEAN osztály egységei, rendkí
vül egyszerű szerkezetű, széntüze
lésű kazánokkal2 és gőzgépekkel fel
szerelt 10 000 t-s egységek voltak. 
Kaiser az amerikai igényeknek meg
felelően átdolgozta ezeknek a hajók
nak a terveit, és 1940 decemberé

ben benyújtotta őket a kongresszus 
tengerészeti bizottságának. A tervet 
bemutatták Rooseveltnek is, aki így 
véleményezte azt: „Azt hiszem, jó 
hasznát vesszük ennek a hajónak. 
Sokat elbír. De nem néz ki valami jól, 
nem igaz? Egy igazi rút kiskacsa.” A 
megjegyzés a sajtó tudomására ju 
tott, és ettől kezdve az újságokban a 
hajókat rendszeresen „rút kiskacsák
ként” emlegették.

A 135 m hosszú, 17,3 m széles, 
egyszerű szerkezetű és felépítésű jár
művek valóban nem a szépségükkel
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2. ábra. Egy befejezés előtt álló LIBERTY a hajógyárban

tűntek ki, viszont gyorsan és olcsón, 
nagy mennyiségben lehetett gyártani 
őket, és képesek voltak 10 800 t rako
mány szállítására. A középen elhelye
zett felépítmény előtt három, mögötte 
pedig két rakodótér állt rendelkezésre, 
s ezenfelül még a minimális szerelvé
nyezéssel ellátott fedélzetre is lehetett 
árut pakolni. A gyors ki- és berakodást 
három nagy és tíz kisebb hajódaru tet
te lehetővé. A meghajtást két olajtüze
lésű kazán és egy háromszoros ex
panziós, 2500 LE-s gőzgép biztosítot
ta. A legnagyobb sebesség elvileg
11,5 csomó volt, de a gyakorlatban 
teljes terhelés mellett általában legfel
jebb csak 10 csomóval voltak képesek 
haladni. Mind az egyszerű szerkezetű

gőzgép, mind pedig az alacsony nyo
máson dolgozó kazán könnyen és 
gyorsan előállítható volt, s nem igé
nyelt magasan képzett kezelősze
mélyzetet. Ezek a gépek később szin
te legendás hírnévre tettek szert meg
bízhatóságukkal és tűrőképességük
kel. A LIBERTY-k hatótávolsága 23 
000 mérföld volt. Az eleve háborús 
körülmények közé tervezett hajók pa
rancsnoki hídját betonlapokkal „pán
célozták”, védve azt a repeszektől és 
az ellenséges repülőgépek kis kalibe
rű fegyvereitől. A hajók fegyverzetet is 
kaptak, rendszerint egy 75 mm-es 
ágyút az orr-részre, egy 102 mm-es 
löveget a tatra, valamint nyolc kis kali
berű légvédelmi gépágyút. A személy

zet általában 45 civil tenge
részből állt, akik a háború 
alatt hivatalosan a katonai 
kisegítő szolgálathoz tartoz
tak, valamint a fegyverzet 
kezelésére a hajókra 36 tü
zér érkezett a haditengeré
szettől.

Az első LIBERTY hajókat 
1941. szeptember 27-én bo
csátották vízre. Ezt a napot 
hivatalosan a Liberty-flotta 
napjának nyilvánították, 14 
hajót bocsátottak ekkor vízre, 
köztük az elsőt, a Baltimore- 
ban épült PATRICK HENRY- 
t3 maga az elnök, Roosevelt. 
Avatóbeszédében Henry hí
res mondatát -  „Sorsom le
gyen szabadság vagy halál!” 
-  felidézve és az új típus el
nevezésére utalva Roose
velt kijelentette, az új hajók a 
szabadságot fogják elszállí
tani Európába.

Az 1941 februárjában be
jelentett hajóépítési prog
ram eredetileg csupán 200 
darab hajó megépítését irá
nyozta elő, ám ezt a számot 
hamarosan megtöbbszöröz
ték, s rövidesen már 2300 
hajó legyártását tűzték ki 
célul. A hatalmas mennyisé
get 18, nagyrészt újonnan 
alapított hajógyárban állítot
ták elő.4 Az ilyen, korábban 
elképzelhetetlen tömegter
melést az tette lehetővé, 
hogy Kaiser, aki egyébként 
1940 előtt nem foglalkozott 
hajóépítéssel,5 a Ford-autó- 
gyárakban alkalmazott eljá
rást lemásolva a hajógyár
tásban is bevezette a futó
szalagmódszert. A hajógyá
rak sólyáin csupán összeál
lították az Egyesült Államok 
összes államából érkező, 

előregyártott elemeket. A költséges és 
lassú szegecselés helyett ívhegesz
téssel illesztették össze a hajó eleme
it, amivel nemcsak jelentős súlyt és a 
munkaköltség harmadát, hanem sok 
időt is megspóroltak. Ugyanakkor vi
szont az új technológia később szá
mos probléma forrása lett. Az újonnan 
épített hajógyárakban ugyanis nagy
részt tapasztalatlan munkások dol
goztak,6 akiknek nem volt elég gyakor
latuk a szakmában. Tovább rontotta a 
helyzetet a sietség. Ez nem csak an
nak volt köszönhető, hogy a hajógyá
rak nyeresége a legyártott darab- 
számtól, a munkások prémiuma pedig 
a gyorsaságtól függött, hanem annak 
is, hogy az egymással rivalizáló hajó-
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4. ábra. A JOSEPH M. TERRELL közvetlenül szolgálatba állítása után

1. táblázat. Amerikai kereskedelmi hajótípusok főbb adatai

Típus neve C-2 LIBERTY VICTORY
Hosszúság (m) 140 135 139
Szélesség (m) 19 17,3 19 m
Merülés (m) 7,85 8,3 8,7
Bruttó hordképesség (t) 9758 10 856 10 750
Gépek Gőzturbina Gőzgép Gőzturbina

vagy dízelmotor vagy dízelmotor
Teljesítmény (LE) 6000 2500 6000-8500
Sebesség (csomó) 15,5 11,5 15-17
Hatótávolság 
(tengeri mérföld)

16 200 23 000 23 500

Legyártott darabszám 173 db 2710 db 534 db

gyárak is gyorsasági versenyben áll
tak egymással. Az építési időt erede
tileg 230 napra tervezték, ám nem
sokára már akadt olyan hajó is, ame
lyet a gerincfektetés után tíz nappal 
már vízre is bocsátottak. A kapkodás 
számos üzemi balesetet okozott, és 
a nem megfelelő minőségű munka 
következményei is hamar észlelhe
tőek voltak. A hajók híresek lettek 
szerkezeti gyengeségükről, s a há
ború során mintegy 1500 esetben je
gyeztek fel a rossz minőségű he
gesztés miatt bekövetkezett komo
lyabb szerkezeti károsodást.7 A 
LIBERTY-k sokszor egyszerűen ket
tétörtek, néhány esetben már köz
vetlenül a vízre bocsátás után. A ké
nyes pontokon a hegesztéseket utó
lag szegecseléssel erősítették meg, 
s hogy a gyárak közti értelmetlen és 
kártékony versengésnek véget ves
senek, a Tengerészeti Bizottság el
határozta, egy megdönthetetlen épí
tési rekordot állítanak fel. Alapos 
előkészítés után 1942. november 8- 
án kezdték meg a ROBERT M. 
PEARY építését, amelyet pontosan 
a gerincfektetés után 4 nap, 15 óra 
és 30 perc múlva bocsátottak vízre, 
és újabb három nap múlva már szol
gálatba is állítottak. Ezután a gyárak 
munkatempója valóban ésszerűbbé 
vált, s az átlagos építési idő 42 nap
ban stabilizálódott.

A LIBERTY hajók közül sokat spe
ciális feladatokra alakítottak át. így 
például mintegy 250 hajót személy- 
szállításra tettek alkalmassá. Ezeket 
a hajókat hadifogoly-, illetve csapat
szállításra használták, befogadóké
pességük 308-504 fő volt, 32 egysé
get tankhajónak, 24 hajót pedig 
szénszállítónak alakítottak át. Utób
biakkal a keleti part elöregedett szén
szállító flottáját frissítették fel. Ezek-
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5. ábra. A felépítmény összeszerelése 6. ábra. Egy kettétört LIBERTY 7. ábra. Típushiba. Törés a hajótesten

nél a hajóknál jelentős átalakításokat 
hajtottak végre, megváltoztatták a 
felépítmény alakját, és a gépeket a 
hajó közepéről a tatra helyezték át. 
További 11 LIBERTY hajó műhelyha
jóként, 6 pedig kórházhajóként mű
ködött, 177 hajót az angol tengeré
szet üzemeltetett, ezek voltak a 
SAM-hajók (mindegyik neve a SAM 
betűkkel kezdődött, kivéve az 
ADOLPH S. OCHS-ot).

1943-ban naponta átlagosan három 
LIBERTY hajót állítottak szolgálatba. 
Ez a tömegtermelés számos gondot 
okozott a személyzettel való ellátás
ban is. Míg a háború előtt a tengeré
szek kiképzése fél évig tartott, 1945-re 
ez az idő alig másfél hónapra csök
kent. Hiány volt a tisztekben is, s a 
LIBERTY hajók fedélzetén nem szá
mítottak különösebb ritkaságnak az

akadémiát frissen elvégzett, 21-22 
éves kapitányok sem. Még a rengeteg 
jármű elnevezése is problémát jelen
tett. Kezdetben a függetlenségi hábo
rú hőseiről nevezték el őket, majd miu
tán ezekből kifogytak, rendszerint hí
res politikusok, tudósok, művészek, 
felfedezők neveit adták a hajóknak.8 
Sok egység külföldi hírességek neveit 
kapta,9 de akadt néhány egészen külö
nös nevű hajó is, mint például a híres 
New York-i klubról elnevezett STAGE 
DOOR CANTIN. Az utolsó LIBERTY 
hajót, az ALBERT M. BOE-t 1945 
szeptemberében bocsátották vízre. Az 
addig eltelt négy év alatt összesen 
2710 darab LIBERTY épült, amivel a 
típus a világ legnagyobb számban 
gyártott hajója lett. Ezek közül nem 
mindegyik került tengeri szolgálatba, 
sokat a tartalék flotta részére konzer

váltak. Pontos számukat nem lehet 
tudni, de valószínűleg évtizedekkel ké
sőbb sok száz olyan LIBERTY került a 
tartalék flottából a bontókba, amelyek 
soha egyetlen napot sem töltöttek el 
tényleges szolgálatban.

A szolgálatba került LIBERTY hajók 
viszont a háború valódi igáslovaiként 
felbecsülhetetlen értékű szolgálatot 
tettek a szövetségeseknek. Ritkán ke
rültek be a háborús híradókba, de lé
nyegében az általuk szállított rako
mány tette lehetővé a szövetségesek 
győzelmét. Roosevelt így méltatta a 
kereskedelmi tengerészet teljesítmé
nyét: „ A kereskedelmi tengerészek ír
ták a háború legragyogóbb fejezetei 
közül az egyiket. Szállították a rako
mányukat az összes óceánon keresz
tül, minden hadműveleti területre, oda, 
ahol és amikor szükség volt rá. Ez volt

J egyzetek

1. A Six Companiest alkotó hat cég: Morrison-Knudsen, Boise, Idaho; 
Utah Construction Company, Ogden, Utah; Pacific Bridge Company, 
Portland, Oregon; Bechtel-Kaiser, San Francisco, California; McDonald 
and Kahn, Los Angeles, California; J. F. Shea, Portland, Oregon.

2. Az olajmezőkkel nem rendelkező angolok azért ragaszkodtak az el
avult széntüzeléshez, mert így hajóik üzemanyagát a hazai szénbá
nyákból is biztosítani tudták.

3. Patrick Henry a Függetlenségi Háború egyik hőse volt (vagyis az an
golok ellen harcolt).

4. A LIBERTY hajókat gyártó hajógyárak: New England Shipbuilding 
Corp., East and West Yards, Portland (Maine) -  236 darab; 
Betlehem-Fairfield Shipyard, Baltimore -  385 darab; Walsh-Kaiser 
Co. Inc., Rhode Island -  11 darab; North Carolina Shipbuilding 
Company, Wilmington -  126 darab; Southeastern Shipbuilding, 
Savannah -  88 darab; J. A. Jones Construction Company,
Brunswick -  85 darab; St. Jones River Shipbuilding, Jacksonville -  
82 darab; Kaiser Company, Vancuver- 10 darab; Oregon 
Shipbuilding Corporation, Portland (Oregon) -  330 darab; Marinship, 
Sausalito -  15 darab; Permanante Metals Corporation, Yard No.1 és 
No.2, Richmond -  489 darab; California Shipbuilding Corp., Los An
geles -  336 darab; Todd Houston Shipbuilding, Houston -  208 da
rab; Delta Shipbuilding Corp., New Orleans -  187 darab; Alabama 
Drydock and Shipbuilding, Mobile -  20 darab; J. A. Jones 
Construction Company, Panama City -  102 darab.

5. Roosevelt annyira elégedett volt Kaiser tevékenységével, hogy ké
sőbb még az alelnöki posztot is felajánlotta neki.

6. Miután a felnőtt férfilakosság nagy része a hadseregben teljesített 
szolgálatot, az amerikai ipar munkaerőhiányban szenvedett. Ezt

részben például a nők munkába állításával igyekeztek megoldani. 
Némelyik hajógyárban a munkások negyede nő volt.

7. A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a töréseket nem lehet telje
sen a rossz hegesztések számlájára írni, azokban sokszor nagy sze
repe volt az acéllemezek nem megfelelő minőségének is. A balese
tek oka többnyire az volt, hogy a viharos és hideg észak-atlanti vize
ken tevékenykedő, rendszerint túlterhelt hajók lemezei nem bírták a 
terhelést.

8. A hajók már elhunyt személyek neveit kapták, egyetlen kivételtől el
tekintve. A FRANCIS J. O’GARA a kereskedelmi flotta egyik tisztjéről 
kapta a nevét, akiről azt hitték, meghalt, amikor hajóját elsüllyesztet
te egy japán tengeralattjáró. Csak később derült ki, hogy O’Gara 
életben maradt, és a háborút egy japán hadifogolytáborban élte túl.

9. A nevek között akad legalább egy magyar vonatkozású is. A LOUIS 
KOSSUTH, melyet 1943. december 3-án bocsátottak vízre a 
baltimore-i Betlehem-Fairfield gyárban. A hajó részt vett a normandi
ai partraszállásban is, ahol aknára futva megsérült. A háború után a 
kereskedelmi tengerészeiben szolgált 1959-es lebontásáig.

10. A hajókból tengeralattjárók süllyesztettek el 125-öt, repülőgépek 35- 
öt, felszíni hadihajók hatot. Aknára futva veszett el 28 egység -  öt 
közülük már a háború befejezése után míg 46 hajó nem háborús 
okok miatt (vihar, ütközés stb.) pusztult el, 13 hajó építési hibák miatt 
már a vízre bocsátás után kettétört.

11. A háború után 200 hajót kapott a Szovjetunió, 106-ot Anglia, 100-at 
Olaszország, 75-öt Franciaország, 26-ot Norvégia, 100-at Görögor
szág és 18-at Kína.

12. James Cameron Titanic-filmjének néhány jelenetét is a JEREMIAH 
O'BRIAN fedélzetén forgatták.
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8. ábra. A JEREMIAH O’BRIAN napjainkban

9. ábra. A JEREMIAH O’BRIAN a londoni Tower híd alatt

10. ábra. A JEREMIAH O’BRIAN diadalmas visszatérése San Franciscóba, az 1994- 
es normandiai útról

a legnagyobb, legnehezebb és legve
szélyesebb munka, amit valaha is vál
laltak. Az idő múlásával majd a nyilvá
nosság is megérti, kereskedelmi ten
gerészetünk milyen nagyszerű teljesít
ményt nyújtott a háború alatt.”

A háború során különböző okok mi
att összesen 253 darab LIBERTY ha
jó pusztult el.10 Az Egyesült Államok 
kormánya által a kiemelkedő bátorsá
got tanúsító hajók részére alapított 
Gallant Ship Awards kitüntetést hét 
LIBERTY nyerte el. Közülük érdemes 
kiemelni a STEPHEN HOPKINS ese
tét, amely 1942. szeptember 27-én, a 
dél-atlanti vizeken találkozott a német 
STIER segédcirkálóval. A STEPHEN 
HOPKINS felvette a harcot a túlerő
ben lévő német hajóval, és bár rövid 
tűzharc után az amerikai hajó e ls ü l
lyedt, olyan súlyosan megrongálta a 
német segédcirkálót, hogy azt később 
saját legénysége kénytelen volt el
süllyeszteni.

Bár eredetileg csak háborús szük
séghelyzetben használandó kisegítő 
hajóknak szánták őket, alig ötéves ter
vezett élettartammal, a háború után a 
LIBERTY-k nagy része -  miután fegy
verzetüket leszerelték -  a kereskedel
mi tengerészetnél folytatta pályafutá
sát. Némelyik egészen a hetvenes 
évek elejéig szolgálatban állt, több kül
földi tengerészeteknél." Az elsőként 
megépült PATRICK HENRY 1958 vé
gén került a hajóbontóba.

Napjainkra mindössze három 
LIBERTY maradt csak fent. Az utolsó
ként elkészült, ma már nem üzemké
pes ALBERT M. BOW úszó konzerv
gyárként működik Alaszkában, STAR 
OF KODIAK névre átkeresztelve, míg 
két másik hajó, a JOHN W. BROWN 
és a JEREMlÁH O’BRIAN múzeumha
jó Baltimore-ban, illetve San Francis
cóban. A JOHN W. BROWN csapat- 
szállító hajóként részt vett az anziói és 
salernói partraszállásokban, majd 
1946-1982-ig iskolahajóként műkö
dött. Az 1979-ben restaurált, a nor
mandiai partraszállásban is részt vevő 
JEREMIAH O’BRIAN 1946-tól tarta
lékállományban volt, így eredeti felépí
tését megőrizve látható.12 Mindkét ha
jó máig üzemképes, és rendszeresen 
kifutnak a tengerre. A JEREMIAH 
O’BRIAN részt vett az 1994-ben, a 
normandiai partraszállás ötvenedik év
fordulója alkalmából rendezett francia- 
országi ünnepségeken is.

Felhasznált irodalom

http://www.ww2ships.com
http://en.wikipedia.org
http://www.ssjeremiahobrien.org

2009/1 HADITECHNIKA 55



Pz. IV. F 1 típusú német közepes 
harckocsitorony alkalmazása a déli 
védelmi rendszerben

A H o n v é d e l m i  M in is z t é r iu m  Had
történeti Intézet és Múzeum 
(HM HIM) kutatócsoportja 2007- 

ben kezdte meg az '50-es évek elején 
a magyar-jugoszláv államhatár men
tén létesített védelmi rendszer meg
maradt elemeinek azonosítását, feltá
rását és dokumentálását.

A munka a Dunától nyugatra eső ál
lamhatárszakaszon kezdődött meg. 
Első fázisban a védelmi rendszer ba
ranyai szakaszának azonosítására ke
rült sor, majd a korabeli hadműveleti 
dokumentumok felkutatása és kiérté
kelése következett. A keresett doku
mentumok szöveges és grafikus for
mában is előkerültek az irattárból, de a 
védelmi rendszer korabeli légi felvéte
lei is rendelkezésre álltak. A kiértéke
lést követően kezdődött meg a terep- 
kutatás folyamata, vagyis az objektu
mok helyszíni azonosítása. Nyilvánva
lóvá vált, hogy Baranya megyében tíz 
tábori típusú zászlóalj-védőkörlet ke
rült kiépítésre 1952-55 között. A védő
körletekben közel 300 db terméskő, 
vasbeton, illetve acéllemez és áthidaló 
gerenda (harckocsitornyok) felhaszná
lásával védelmi berendezéseket hoz
tak létre, amelyek zömében géppus
kaerődök, páncéltörő lövegállások, 
harckocsi-tüzelőállások, parancsnoki

2. ábra. A HM HIM munkatársai eltávolítják a földréteget és a kőtörmeléket 
a páncéltestről

figyelő-harcálláspontok, műszaki aka
dálycsomópontok és a személyi állo
mány óvóhelyei voltak.

A baranyai államhatár szárazföldi 
szakaszának kiterjedése 45-50 km. A 
védelmi rendszernek ezt a szakaszát 
Drávaszabolcstól Villányig négy, Vil

lánytól Sátorhelyig hat zászlóalj-védő- 
körlet zárta le. A rendeltetésük az volt, 
hogy az ott elhelyezett csapatok szi
lárd védelmi harccal akadályozzák 
meg a támadó csapatok térnyerését 
Pécs, illetve Mohács, Szekszárd har
cászati irányokba. A korabeli magyar 
hadvezetés ugyanis feltétlenül szá
molt egy Magyarország ellen irányuló 
jugoszláv agresszió lehetőségével, 
amelynek egyik valószínűsített hely
színét a baranyai államhatár száraz
földi szakaszára prognosztizálták a 
hadműveleti tervezők. A teljes védelmi 
rendszer szélességi kiterjedése nem 
ölelte fel a 627 km hosszú magyar-ju
goszláv államhatárt. Az építési mun
kálatok csupán a szárazföldi határsza
kaszok mentén folytak nagy intenzi
tással, ahol pedig a Mura és a Dráva 
folyók sodorvonalán halad a határvo
nal, ott lényegében csak figyelő szol
gálatot hoztak létre, azokon a területe
ken erődítési munkálatok a jelzett idő
szakban nem folytak.

1. ábra. A német Pz. IV. harckocsi 
tornyának feltárási munkálatai Matty 
község határában

Dr. Jakus János



3. ábra. A HM HIM munkatársai előkészítik a harckocsitorony kiemelését

(A védelmi rendszer katonai érte
lemben több funkciót töltött be, egy
részt a veszélyeztetettség időszaká
ban az oda vezényelt azonnal alkal
mazható csapatok biztosították a 
Magyar Néphadsereg mozgósításá
nak végrehajtását. Másrészt a konf
liktus váratlan kirobbanásakor ezek 
az alakulatok késleltették az ellen
ség támadásának sikeres kibonta
kozását, miközben megteremtették 
a lehetőségét a mozgósítás útján 
újonnan felállított egységeknek a 
védelmi rendszerben történő alkal
mazásához. Harmadrészt pedig -  a 
béketábor más országaival össze
hangoltan -  biztosították több válto
zatban a Magyar Néphadsereg csa
patai támadó csoportosításának 
megalakítását, valamint a támadó 
hadműveletek megindítását Jugo
szlávia ellen.

Miután a védelmi rendszer első vé
dőövét az államhatár közvetlen kö
zelébe, annak vonalvezetését követ
ve jelölték ki, és így az 1950-ben ki
alakított 15 km mély határövezeten 
belülre esett, oda a hadsereg alaku
latai szervezett keretek között még 
gyakorlás céljából sem léphettek be,

csupán a létesítmények őrzéséről 
kellett gondoskodniuk. Az elkészült 
védelmi berendezéseket, körleteket 
a területileg illetékes lövészhadtest-, 
illetve hadosztályosztály-, valamint

lövészezred-parancsnokok álcá- 
zott/rejtett körülmények között vették 
át. Az alkalmazási terveket pedig 
szigorúan őrizték, azokat csak az 
alakulatok parancsnokai ismerhették 
a rájuk vonatkozó mértékben. Az „A” 
típusú, vagyis teljesen feltöltött csa
patok a legmagasabb szintű harci ri
adó elrendelését követően szánhat
ták meg a részükre kijelölt védelmi 
körleteket. Erre azonban soha nem 
került sor.)

A védelmi rendszer baranyai szaka
szának megszállása és védelme -  
adott esetben -  a pécsi 22. lövészez
red feladata volt. A HM HIM kutatócso
portja tehát hitelesnek tudható korabe
li hadműveleti dokumentumok alapján 
folytatta a védelmi rendszer objektu
mainak az azonosítását és dokumen
tálását. A feltárómunka során Matty te
lepülés határában a számos vasbeton 
létesítmény között egy páncélkupolás 
géppuska-tüzelőállást azonosítottak a 
kutatók.

A dokumentumok szerint a létesít
mény helyét a Matty-Alsószentmárton 
összekötő műút bal oldalán, egy 
szántóföld közepén kellett keresni. Az 
első terepszemlén az adott koordiná
ták szerint csupán egy, a művelésből 
kivont földkupacból lehetett arra kö
vetkeztetni, hogy ott a keresett objek
tum. A kutatás további menetében -  
2008. márciusban -  került sor a 
mattyi zászlóalj védőkörlet-maradvá
nyainak azonosítására és részletes 
feltárására. A földkupacból kutató
árok kiásásával felszínre került az 
egykori páncélkupolás géppuska-tü
zelőállás egy részlete. Az adott hely
zetben nem volt nehéz megállapítani,

4. ábra. A géppuskatorony első pontos helye az egykor Matty körzetében kiépített 
zászlóalj-védőkörletben
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5. ábra. A torony tehergépkocsira emelése

6. ábra. A páncélkupola állapota helyreállítás (restaurálás) előtt

7. ábra. A páncéltest restaurálás után szállításhoz előkészítve

hogy a páncélrészlet nem lehet más, 
mint egy, a második világháborúban 
használt német harckocsi tornya. Ezt 
a következtetést a harckocsitorony 
jellegzetes kidolgozottságából, illetve 
alakjából lehetett levonni. (Ennek a 
harckocsitípusnak minden változatán 
megfigyelhető a torony elején, a lö- 
vegnyílás jobb és bal oldalán találha
tó beékelődés.)

A mattyi zászlóalj-védőkörlet fel- 
térképezését követően a harckocsi
torony is befedésre került, a kutatók 
visszarendezték a környező terep- 
részletet. A HM HIM főigazgatója, dr. 
Holló József altábornagy azonban 
intézkedett a kupola kiemelése, re
noválása, valamint az intézmény 
díszudvarán eredeti formájában tör
ténő újratelepítése felől.

A páncélkupola teljes feltárására 
2008. március végén került sor. A ki
emelés előtti földmunkálatok két na
pig tartottak. Ez idő alatt a kutatók 
eltávolították a kupolát borító föld- és 
terméskőréteget, nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kupolát viszonylag széles és 
nagy szilárdságú betonkoszorú rög
zítette az erőd alapzatához. Feltehe
tően a jól elkészített „úsztatott” ba
zaltbetonnak köszönhető, hogy a lé
tesítmény épségben megmaradt. 
Korábbról származó bontási kísérlet 
nyomai ugyanis láthatóak voltak a 
betonkoszorún. A bazaltbeton lebon
tása ipari légkalapács segítségével 
több mint két órát vett igénybe. Miu
tán a kupola teljes terjedelmében lát
hatóvá vált, felfedezhetőek voltak az 
’50-es években végzett „beavatkozá
sok” is. A lövegnyílást, a figyelő- és 
búvónyílásokat, valamint a parancs
noki torony helyét ráhegesztett pán
céllemezekkel fedték le. A lövegnyí
lást lezáró páncéllemezen lőrést nyi
tottak az „erődben” alkalmazni terve
zett Maxim géppuska számára. A 
páncéllemezek felhegesztése a ré
sekre láthatóan technikai bonyodal
makat okozhatott, hiszen a hegesz
tés varratai néhol elváltak az eredeti 
páncéltesttől. A kupola belseje több 
érdekességet rejtett, feltűnő volt, 
hogy alig károsodott annak belső fe
hér színű festése, ugyanakkor pedig 
megtalálhatóak voltak a torony oldal
falán a gyártásra vonatkozó adato
kat tartalmazó fémlapocskák, ame
lyeknek az adatait ez idáig még nem 
sikerült azonosítani. A lövegtoronyról 
-  úgy a külső, mint a belső oldalle
mezekről -  leszerelték a tartozékok 
rögzítésére szolgáló szerelvényeket. 
Ezek a beavatkozások elnagyolt mó
don történtek. A páncéltesten csu
pán a leemeléshez szükséges 
„fülecsek” maradtak meg, amelyek jó
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8. ábra. A restaurált torony elszállítása az üzemből

9. ábra. A géppuska tüzelőállás beton alapjának munkálatai a HM HIM díszudvarán

10. ábra. Maxim géppuska a páncélkupolában tüzeléshez kész állapotban

Hazai tükör

szolgálatot tettek a kupola elszállítá
sánál is.

A toronynak a betontalapzatról tör
ténő leemelésére 2008. március 27- 
én került sor. A műveletet a Magyar 
Honvédség 5 t teherbírású daruval 
ellátott MANN típusú gépkocsijával 
sikerült végrehajtani. A lelet a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ha
ditechnikai gyűjteményébe került, 
ahol megtörtént annak átvizsgálása 
és restaurálása. Ezzel párhuzamo
san a HM HIM díszudvarán megkez
dődtek az eredeti géppuskaerőd má
solatának építési munkálatai is. Az 
elkészített alapzatra a már restaurált
2,5 t-s páncélkupolát (Pz. IV. típusú 
német harckocsitorony) 2008. június 
19-én ünnepélyes keretek között 
emelték rá. Lényegében ennek a lé
tesítménynek az elkészítésével vált 
teljessé az 1945 utáni Magyarország 
határvédelmét bemutató szabadtéri 
kiállítóhely a HM HIM díszudvarán. A 
lelet igazi értékét a kutatók szerint az 
adja, hogy ebből a harckocsitípusból 
vagy annak azonosítható maradvá
nyaiból Magyarországon nincs több 
fellelhető darab. A harckocsitípus ép 
változatait hozzánk legközelebb 
Belgrádban, illetve a Felvidéken, 
Besztercebányán tekinthetik meg az 
érdeklődők.

A páncélkupola feltárásában és a 
bemutatóhely kivitelezésben közremű
ködött dr. Jakus János alezredes, dr. 
Suba János alezredes, dr. Négyesi La
jos alezredes, Filyó Tibor zászlós. A 
helyszíni munkák során jelentős segít
séget kaptak a kutatók Matty település 
polgármester asszonyától, aki lehető
vé tette, hogy a már művelés alatt álló 
mezőgazdasági területen a munkála
tok megkezdődjenek. Ugyancsak je
lentős mértékben támogatta a munká
latokat Varga Sándor, a harkányi MOL- 
benzinkút vezetője technikai eszkö
zökkel. A restaurálás munkálatainak 
megszervezésében és irányításában 
kiemelkedő szerepe volt dr. Négyesi 
Lajos alezredesnek, a bemutatóhely 
elkészítését dr. Miltényi Dénes irányí
totta.

A déli védelmi rendszert feltáró 
munka még nem fejeződött be. Az 
elvégzett kutatás eredményeiről e 
periodika következő számaiban ter
vezzük tájékoztatni az érdeklődő ol
vasókat, egyebek mellett arról, mi
ért, milyen körülmények között köl
tött el hétmilliárd forintot erre a soha 
használatba nem került, már a meg
építéséről született döntések idő
szakában is elavultnak számító had
műveleti elvek szerint létrehozott 
katonai védműre a korabeli magyar 
állam. ■
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Kutatás egy eltűnt amerikai 
repülőszemélyzet után

A s z ig l ig e t i v á r r o m n á l  minden tiltás 
ellenére gyerekek gyülekeztek, 
hogy jobban megfigyelhessék a 

repülőgépeket. Már háromnak a vízbe 
zuhanását és kiemelését látták, mikor új
ra a hegytetőre csalta őket a kíváncsi
ság. Erre a napra Péter-Pál után még év
tizedekkel később is emlékeztek.

Hajnalban 450 bombázó és 150 va
dászrepülőgép indult Közép-Európa 
ipari célpontjainak lerombolására. A ki
jelölt sziléziai célpontokat azonban nem 
érték el, mert a Balaton déli végénél zárt 
rétegezett felhőrétegbe kerültek. Ekkor 
a kísérő vadászok csatlakozása ugyan 
megtörtént, de rövid időn belül szem 
elől tévesztették egymást, ezért a bom
bázók parancsot kaptak a támadás 
megszakítására és a visszarepülésre. A 
rossz látási körülmények között végre
hajtott forduló megbontotta a csoport 
egységét. Néhány kötelék Budapest és 
a Balaton délkeleti térsége felé fordult, 
és bombázásokat hajtott végre. A 
veszprémi repülőtérről 8 óra 15 perckor 
felszállt 101. magyar vadászszázad 22 
db Messerschmitt 109 G-6 típusú repü
lőgépe Komárom fölé repült, és ott csat-

1. ábra. Légi harc Nemesvita felett

lakozott a 8. Jagddivision (repülőhad
osztály) 14 gépből álló Me 110-es és 5 
gépből álló Me 109-es kötelékéhez. A 
német-magyar vadászvédelem irányí
tása a Dunántúl körzetében fordulóban 
szétbomlott kötelékek repülési irányát 
nem tudta pontosítani. A Komárom, 
Győr, Budapest között köröző vadász
gépek ekkor még nem találkoztak a 
bombázókkal. Az 55. Wing Tihanynál 
visszafordult, és a laza kötelék leg
rosszabb helyzetében mégis német két- 
motoros vadászgépek közé keveredett.

Erfeld gépére (rádióhívójele „V” for 
Victor, a legénység tagjai a repülőgépet 
„Miss Fortune”-ra keresztelték) hátulról 
csaptak le. A támadást követően John 
M. Nagle őrmester, az orrlövész gép
puskájával a bombázó elé kerülő vadá
szok közül az egyiknek eltalálta a mo
torját, amely kigyulladt. A rácsapás 
során a bombázót .is több találat 
érte. A bal szárnyon a kettes 
motor, valamint a szárnytőnél 
a bombatér tüzet fogott, a 
fedélzeti híradórendszer 
működésképtelenné vált, 
a pilótafülkében a mű

szerfalból barna füst tört elő. A fedélzet 
végében az üzemanyagszint-jelző 
üvegcsöveit is találat érte, ami szintén 
tüzet okozott. John L. Lenburg fedélzeti 
mérnök felső lövésztoronyból a fedél
zetre lógó géppuskahevederének tölté
nyei felrobbantak, a hangzavar iszonya
tossá vált. A faroklövész, Martin F. Troy 
őrmester és az alsó gömbtoronylövész, 
Rube J. Waits őrmester a támadás so
rán vesztette életét.

Erfeld hadnagy szólt Alan P. 
Barrowcliff hadnagynak, a másodpilótá
nak, hogy adja ki a parancsot a gép el
hagyására. Miután 4000 méterre 
süllyedtek, a pilóta egyenesbe hozta a 
gépet. Barrowcliff a vészkioldóval meg
próbálta kinyitni a bombatérajtókat, de 

csak az első két ajtó nyílt 
ki, így csak 4 

darab 500 
fontos 

bom
bát

i

tud
tak ki

oldani. 
Leonard

Bernhardt őrmes
ter, oldalsó lövész látta, hogy helyzetük 
kilátástalan. Szilánkvédő öltözékét le
dobva hátraindult a faroklövész felé, út
közben megkísérelte felnyitni a hátsó 
kameranyílást, de az beszorult. Troy már 
halott volt, lövésztornyát több találat érte. 
Bernhard visszaindult, ekkor már a törzs 
is égett, a lángok az arcába csaptak. To
vább küzdötte magát, hogy elérje ejtőer
nyőjét, amelyet egy szilánkvédő öltözék
be csomagolva tartott. Ralp F. Wheeler 
törzsőrmester, a másik lövész a félelem
től megdermedve állt a lángokban. 
Bernhardt szólt neki, hogy ő is csatolja
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2. ábra. A személyzet egy tagja ejtőernyővel

3. ábra. A repülőgép lezuhanási helye

Hazai tükör)

szén alacsonyan húzta meg a kioldózsi
nórt, szerencsére a tűz nem tett kárt az 
ernyőben. Lefelé nézve vette csak észre, 
hogy az egyik lába megsérült.

John L. Lenburg törzsőrmester a fel
ső toronyból még látta a távolodó 
bombázóköteléket. Lövésztornyának 
jobbra forgatása közben robbanásokra 
lett figyelmes. Azt gondolta, hogy a föl
di légelhárítás az, majd egy pillanattal 
később egy közvetlen találat kivetette 
a lövészállásból. Napszemüvegéből 
csak a keret maradt meg, szilánkvédő 
öltözete szétrongyolódott. Rövid időre 
elvesztette eszméletét. Magához térve 
megpróbálta viszonozni egy német va
dász tüzelését, de a torony nem moz
dult. Kiszabadította az ikercsövű gép
puskát, hogy legalább kézzel működ
tethető legyen, és tüzelt a hátulról kö
zeledő vadászra, amely füstölni kez
dett, majd leborított. A toronyban a hő
ség elviselhetetlenné vált, úgy érezte, 
megfullad. Ülése alá nyúlva meghúzta 
a vészkioldó kart, és elhagyta a tor
nyot. A repülőfedélzeten Erfeld egy 
kézmozdulattal jelezte, hogy ugorjon 
ki. Felcsatolva ejtőernyőjét, a bomba- 
térfélé indult. Ott Brownnal akadt ösz- 
sze, aki még nem szánta el magát az 
ugrásra. Az idő sürgetett, Lenburg öl
tözéke már tüzet fogott, lábával meg- 
böködte a bizonytalan bombázótisztet, 
majd kifordult a nyíláson. Ejtőernyőjét 
fordítva erősítette fel, így a kioldózsi
nór a bal oldalra került a jobb helyett. 
Lefelé ereszkedve ért csak rá, hogy 
sebesülésével is foglalkozzon -  meg
égett az arca és mindkét keze, egy 20 
milliméteres gépágyúlövedék szilánkja 
felhasította az állkapcsát. Egy német 
vadász többször elrepült mellette -  
olyan közel, hogy láthatta a pilóta ar
cán a mosolyt. A Balaton fölé sodró

fel az ernyőjét, de az nem reagált. Ezt 
követően Bernhardt megpróbált kiugrani 
a lövészablakon, de fennakadt, és csak 
Wheeler segítségével tudott a géptől el
szakadni. Miközben lefelé ereszkedett, 
kétszer is rárepült egy Me 110-es. A sú
lyos égési sebeitől félájult őrmesternek 
sikerült ejtőernyőjéből kiengednie a le
vegőt (az első hevederek erőteljes meg
húzásával megnövelte a süllyedési se
bességét), így ki tudott térni a kétmoto- 
ros elől.

Marshall J. Brown hadnagy, a bombá
zótiszt a fedélzeten volt, így láthatta, 
hogy a tüzet a törzsben egy, az üzem
anyagtartályon esett nagy rés okozta. Az 
egész fedélzet lángokban állt, és a has 
ernyője éppen a keletkezett tűz szélén 
az üzemanyagszint-jelző alatt volt. Ki
mentette a tűz közeléből az ernyőt és fel
csatolta. Átment a bombatérbe, és némi 
habozás után kis segítséggel kiugrott. 
Sokáig zuhant szabadon, és csak egé-

4. ábra. A repülőgép becsapódása a répaföldön
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5. ábra. Az első kutatócsoport

dott, és csak komoly erőfeszítéssel si
került a szárazföldre érnie.

Barrowcliffet megperzselték az üzem- 
anyagszint-jelzőből előtörő lángok, ami
kor először megkísérelte elhagyni a fe
délzetet a bombatér felé. Másodszorra a 
felső torony és a pilótafülke közötti vész
kijáratnál próbálkozott. Kinézett, és úgy 
látta, kicsi az esélye annak, hogy elkerül
je a légcsavarokat és a vezérsíkokat. 
Lángok csaptak ki a gép hátából, és a bal 
szárny is égett. Visszaugrott a fedélzetre, 
jobb bokáját ekkor találta el egy kóbor lö
vedék. Nem volt más választása, átvá
gott a lángokon. A jobb vállánál az ejtőer
nyő hevederéhez erősített elsősegély-

csomag meggyulladt, tisztában volt vele, 
hogy akár az ernyő is megéghetett. Meg
égtek a kezei és az arca, és úgy gondol
ta, még mindig jobb ejtőernyő nélkül ki- 
ugrani, mint elevenen megégni. Átprésel
te magát a szűk folyosón és ugrott. Cso
dálatos érzés volt számára látni a telje
sen kinyílott fehér kupolát, amelyben 
nem tett kárt a tűz. Az órája 10.00-át mu
tatott. Nagyon közel elhúzott alatta egy 
nyugati irányba tartó vadászrepülőgép.

Erfeldt követte Barrowcliffet. Nagle és 
Matthew L. Henddricks hadnagy, a navi
gátor nem sokkal korábban már elhagy
ta a Liberátort a gép orrából nyíló vész
kijáraton. Wheelernek nem volt szeren-

в. ábra. A légcsavar a kiszedett roncsdarabokkal

7. ábra. A légcsavar ötven év után újra 
levegőben

cséje, ejtőernyője nem nyílt ki, lezuhant 
és szörnyethalt. Holttestét Badacsonyto
majtól északra, a „tégladombi dűlőben” 
találták meg, és a nála talált igazolvány 
alapján azonosították. Az égő repülőgép 
jobbra fordult, majd Nemesvitától észak
ra a Szúnyogmajor és nagymalom kö
zötti rétre csapódott. (Bármilyen hihetet
len, épp akkor a légi csata közelében 
egy ifjú cserkész színes felvételek készí
tésére is alkalmas géppel fényképfelvé
teleket készített.)

A légi harc befejeződött, a lezuhant re
pülőgépek még sokáig égtek, odacsalva 
a felbátorodott lakosságot. Az ejtőernyő
vel földet ért személyeket elszállították,

8. ábra. A légcsavar az amatőr kutatók 
első kiállításán
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8. ábra. A lelőtt gép navigátorának temetése Arlingtonban (Fotó: Mohos Nándor) 10. ábra. Bob Martin, a 760. század egy
kori parancsnoka

és a csendőrség a leventékkel együtt 
őrizte a roncsokat, majd az értékeket 
széthordták. Az elhunyt személyeket a 
csonka torony mellett temették el. Az in
dulatok megfékezésében és az elhunyt 
repülőszemélyzet eltemetésének szer
vezésében Szívós László is részt vett, 
későbbi, úszósportunkban kiemelkedő 
teljesítményt elért versenyzőnk édesap
ja. Igencsak megnövekedett a roncsok 
látogatottsága az elkövetkező hétvégén. 
A hangulatot még tovább fokozta Molnár 
László vadászrepülő megjelenése. A 
front idején már alig maradt roncs a hely
színen, a vasúti sínek áthelyezésekor 
pedig a fellelhető maradványok is eltűn
tek a felszínről.

Évtizedekkel később Lénát Mihály 
kezdeményezésére megkezdődött a 
roncs és a hozzá kapcsolódó történetek 
kutatása. Akkor még nem álltak adatok 
rendelkezésre. Eleinte egymotoros re
pülőgépet emlegettek, majd az iszap 
alatti maradványok felderítése után vált 
egyértelművé a gép típusa. A lezuhanás 
idejét Punka György rövid időn belül 
meg tudta határozni. Az iszap alól kilát
szott a repülőgép légcsavarjának a vé
ge, ilyen nagyméretű roncsdarab 1972 
óta nem került elő. A roncs begyűjtése 
után, annak elhelyezéséről -  a múzeu
mi fogadókészség hiánya miatt -  úgy 
határoztunk, hogy a légcsavarból em
lékművet állítunk a helyi önkormányzat 
és az esetleges amerikai repülőszövet
ségek segítségével.

A tapasztalatok hiánya már a roncs 
megközelítésénél nehézséget okozott, 
nem beszélve a könnyűnek ígérkező ki
emelésről. Nemcsak a technika kezdet
legessége, de a rendkívül nagy páratar
talom, a szúnyogok és a felszabadult

benzingőz is akadályozta a mentést. A 
légcsavar mellett több kisebb alkatrészt 
is azonosítani lehetett. A kiálló légcsa
var mozgathatóvá vált, azaz már az el
ső pillanattól tudtuk, hogy nincs toll a 
légcsavaragy alján, amely vagy másfél 
méterre az iszap alatt a sóderágyazat
ban ült. A partról bedőlő fűzfára emelő
csigákat lehetett rögzíteni, így a gyöke
rek által benőtt alkatrész többórás fe- 
szegetés után szabaddá vált. A görbe 
végű légcsavar 1994-ben az első ma
gyar amatőr repüléstörténeti kiállítás 
leglátványosabb darabja lett, melyet a 
híradó is bemutatott, így húsz év eltel
tével újra a nyilvánosság előterébe ke-

9. ábra. Marshall J. Brown hadnagy a ku
tatóktól kapott repülőgéplemez-darabbal

rült a kutatás. A nagyobb roncsok Bala
tonból történő kiemelése mellett azon
ban nem volt lehetőség ennek a mun
kálatnak a folytatására. A helyszín 
többszöri ellenőrzésének az idején több 
alkatrész és egy teljes ejtőernyő került 
elő, de ezekről később kiderült, nem 
ehhez a repülőgéphez tartoznak.

Pár év múlva Mohos Nándornak kö
szönhetően új lendületet vett a roncs 
vizsgálata. Az újrakezdett kutatásokat 
az időközben lecsökkent vízszint is elő
segítette. Egyre több jel mutatott arra, 
hogy a helyszínen egy repülőszemély
zet a roncs közé szorulhatott, ezt a fel- 
tételezést a túlélő személyzettel történt 
találkozások is megerősítették.

Az eredeti elképzelés szerinti emlék
mű építéséhez megkezdődött a pénz
ügyi források előteremtése. A megvaló
sítására tett kísérlet azonban kb. 1500 
dollár összegyűjtése után feledésbe 
merült. Végül az életben maradt sze
mélyzet egyik tagja kitartó és állhatatos 
levelezésének hatására 15 évvel a 
roncs felderítése után az amerikai JPAC 
sírfeltáró csoport szánta rá magát a 
helyszínen található személyzet földi 
maradványainak exhumálására. Erre 
csak 2007 augusztusában került sor. 
Martin F. Troy őrmester maradványai
nak hivatalos átadása a Hadtörténeti 
Múzeumban történt meg. A fennkölt át
adási ceremónián megjelent az ameri
kai nagykövet, April H. Foley asszony 
és vagy száz jelentős személyiség. A 
nevezetes eseményről a világ tekinté
lyes hírforrásai is tájékoztattak, sajnála
tos módon méltatlanul elfelejtve azokat, 
akik kezdeményezték azt, és éveken 
keresztül fáradoztak, hogy a kutatás 
eredményesen végződjön. ■

2009/1 HADITECHNIKA «■ 63



Horváth Balázs A Mi—8 közepes szálIftőheli- 
kopter festései шш

A 87. Bakony Harcihelikopter Ezred 10435-ös oldalszámú Mi-8T gépe SFOR-os festéssel 1998-ban

A 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Dandár 2001 augusztusában teljesítette a 100 000. repült órát. Ebből az alkalomból a 
6223-as (ex-iraki) Mi-8T-re ünnepi festés került

Köszönöm Finta Zoltánnak, néhai Gál 
Istvánnak, Józsa Dávidnak, Papp Le
vente Szilveszternek, Temesvári Pé
ternek, Vizi Balázsnak és Völgyesi 
Viktornak, hogy fotóikat a rendelkezé
semre bocsátották. Köszönöm a hát
tér-információkat Frindt Károlynak, 
Fűry Nándornak és Sárhidai Gyulá
nak, valamint a típust üzemeltető mű
szakiaknak, akik végtelen türelemmel 
válaszoltak kérdéseimre. Külön kö
szönöm a segítséget Magó Károlynak 
és Molnár Lászlónak, akik időt és 
energiát nem kímélve kijavították a 
rajzok hibáit.

A szolnoki 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred 10443-as MÍ-8T gépe 1990-ben. Horváth Balázs
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Baranyai László A Mi—8 közepes szállítóhelikopterek II. rész

M i- 8 - asok a tüzvonalban

A Mi-8-as típust a 60-as évek végétől 
számos ország hadereje rendszeresí
tette, majd a 70-es évektől elterjedt a 
világon. Első harci alkalmazására a 
közel-keleti válság idején került sor.
Az egyiptomi hadsereg vetette be a 
jom-kippuri háborúban 1973. október 
6-án. A Szuezi-csatorna keleti partját 
megszálló izraeli erők által felügyelt “У

A28/32 üléses változatot az 
Aeroflot 1967-ben állította 
utasforgalomba. A típus ekkor 

már ötágú forgószárnnyal és átépí
tett farokrotorral épült. A M Í-8T 
(Hip-C) katonai változat volt a legel
terjedtebb típus kör alakú ablakok
kal, 1967-ben állította hadrendbe a 
szovjet hadsereg. Magyarországra 
az első gépek 1969 februárjában ér
keztek meg.

A MÍ-8S (Hip-C) szalon-, illetve 
VIP-gép 9-11 üléses kivitelben, szö
vetkárpitos belsővel, fotelekkel (ágy), 
vécével készült, bárszekrény stb. 
szolgálta a fedélzeten a kényelmet. A 
műszakilag erősebb Izotov TV2-117A 
(2x1700 LE) gázturbinás sugárhajtó
művel és megnövelt (+700 I) üzem
anyag-kapacitással rendelkezik. Ez a 
változat más belső kialakítással ná
lunk is rendszerben állt 1982-től. A 
MÍ-8VZPU (Hip-D) a típus első spe
ciálisan kialakított változata a szovjet 
légierő számára. A VZPU jelölés a 
„tartalék légi vezetési pont” orosz rö
vidítésre utal. Ezt a típust további rá
dióelektronikai és kommunikációs 
eszközökkel látták el. A fegyvertar
tókra különböző rendeltetésű konté
nerek, a sárkányra további antennák 
kerültek fel a több hullámsávos kom

munikáció érdekében. A MÍ-8TB 
(Hip-E) harci-szállító „ágyúnaszád” 
változat a szovjet hadsereg számára. 
Fegyverzetébe egy darab 12,7 mm- 
es géppuska (700 db lőszer), 6 db 
UB-32-57 rakétatár és 4 db 9M17 
Falanga irányított páncéltörő rakéta 
tartozik. A MÍ-8TV (Hip-F) А ТВ mo
dernizált exportváltozatot a volt NDK 
számára gyártották, alkalmas volt 
célzott bombavetésre és а 9M14M 
Maljutka (4 db) irányított páncéltörő 
rakéták célba juttatására is.

A Mi-9 (Hip-G) Ivolga típus a légi 
harcálláspont szerepét töltötte be, 
fegyverzet nélküli változat, a hasa alatt 
hosszirányban párhuzamosan anten
nák futnak. Ezzel a típussal hazánk is 
rendelkezett, 1984-ben állították had
rendbe, és 1999-ben került kivonásra, 
több mint 2200 órát teljesített. A 
Mi-8MT/Mi-17 (Hip-H) a Mi-8-as tí
pus erősebb Izotov TV3-117MT gáz
turbinákkal, VR-14 főreduktorral és 
AI-9V centrifugálkompresszoros se
gédgázturbinával építve, és a farok
rotor átkerült a bal oldalra. Az Izotov 
gázturbinákat ellátták centrifugális por- 
kiválasztóval, amely a jegesedés elke
rülése miatt elektromosan fűthető. A 
kisebb, de erősebb hajtóművek lehe
tővé tették, hogy a helikopter terhelhe-

13. ábra. Szerelőnyílások és IFF antenna a pilótafülke alatt (6220, Budaörs, 2003.07.06.)

14. ábra. Az akkumulátorok 
nyílásfedelei (6220, Budaörs, 2003.07.06.)

tősége 4000 kg-ra nőjön. Ez a modifi
káció 1977-től hivatalosan Mi—17 né
ven került bejegyzésre, de ez már egy 
másik típusnak számít. Meg kell emlí
tenünk még a Mi-8-as bázisán kifej
lesztett, a haditengerészeti igények 
szerint megépített Mi—14 (Haze) tí
pust, amely úszóképes törzzsel, be
húzható négypontos futóművekkel 
rendelkezett. Ez a változat alkalmas 
volt tengeralattjárók felkutatására és 
megsemmisítésére, továbbá mentési 
feladatokra. A Mi-8-as különböző vál
tozataiból jó 40 év alatt több mint 11 
000 db-ot gyártottak, 78 ország had
ereje rendszeresítette, alkalmazza a 
típust, és 18 országban áll polgári al
kalmazásban.
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15. ábra. Antennák a törzs felső részén (6220, Budaörs, 2003.07.06.) 17. ábra. A faroklégcsavar (6220, 
Kecskemét, 2003.08.16.)

oldalon az egyiptomi M i-8-asok de- 
szantegységeket raktak ki, hogy azok 
hídfőállást létesítsenek. Ezzel egy 
időben a szíriai hadsereg támadást 
indított a Golán-fennsíkot megszálló 
izraeli csapatok ellen, ahol szintén 
deszantegységet raktak ki M i-S
asokkal. A hadmozdulatok háromhe
tes időszaka alatt az egyiptomi és a 
szíriai hadseregek 50 db M i-8-ast 
vesztettek el, ebből kettőt izraeli va
dászgépek lőttek le.

Legnagyobb számban a Mi—8/17 tí
pust a Szovjetunió alkalmazta afga
nisztáni intervenciója során. Az 1979- 
ben indított és 10 évig tartó háborúban

szó szerint mindennapos volt a Hipek 
bevetése valamilyen feladatban (csa
patszállítás, deszantolás, utánpótlás
szállítás vagy tűztámogatás). A 
mudzsahedek a háború időszaka alatt 
zsákmányolt Strela és az USA/CIA 
közreműködésével beszerzett Stinger 
infra keresőfejes légvédelmi rakéták
kal sikeresen támadták a Hipeket. A 
veszteségek és a harci tapasztalatok a 
típus további fejlesztését hozták, túl
élőképességének növelésére irányuló 
változtatások történtek. A pilótakabint, 
a hajtóműveket páncélozták, ellátták 
infracsapda-kivetőkkel, az üzem
anyagtartályokat pedig öntömítő gumi

béléssel. A háború időtartama alatt a 
szovjet és a szövetséges afgán erők 
öszszesen mintegy 110 db Mi-8/17- 
est vesztettek el.

A helikopterek többsége a repülőterek 
elleni aknavetős támadásokban semmi
sült meg. A nicaraguai belpolitikai har
cokban az amerikai támogatást élvező 
kontrák 8-10 db Hipet semmisítettek 
meg, érdekessége az eseménynek, 
hogy a gépek többségét kubai személy
zet üzemeltette. Az első öbölháborúban 
a Sivatagi Vihar ideje alatt „légi harcban” 
(?) egy F-15 Eagle 2 db, egy F-14 
Tomcat 1 db és egy A-10A 
Thunderbolt—II szintén 1 db-ot Mi-8-ast 
lőtt le. A bombázások alkalmával az el
pusztult gépek száma meghaladta a 10 
db-ot. A fekete kontinensen dúló faji- 
etnikai-hatalmi háborúkban is bevetették 
a Hipeket. Angolában a kormányerők 
Mi—8/17 forgószárnyasait dél-afrikai 
zsoldosok repülték, azokkal támadták a 
lázadó UNITA-egységeket. A háború so
rán a lázadók hozzávetőleg 20 db heli
koptert lőttek le csöves és rakétafegyve
rekkel. A legsúlyosabb eset 1992. szep
tember 26-án következett be, amikor az 
ENSZ fehérre festett (orosz) gépét lőtték 
le a lázadók, a fedélzeten tartózkodó 17 
főből csak egy élte túl a tragédiát. A 
Szovjetunió felbomlása után a volt tag- 
köztársaságok (Abházia, Csecsenföld, 
Azerbajdzsán és Örményország) terüle
tén zajló vallási és hatalmi harcokban a 
szemben álló felek szintén bevetették a 
Hipeket. A legtragikusabb esemény 
1992. december 4-én történt meg 
Abháziában, ez alkalommal egy M i-8T-t 
lőttek le Strela rakétával, fedélzetén több 
tucat (kb. 60 fő) ember vesztette életét.

16. ábra. Hajtóműburkolat (6220, Kecskemét, 2003.08.16.)
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18. ábra. Kezelőszervek a tolóajtó 
mögött (10434, Budaörs, 1998.06.07.)

20. ábra. A jobb fegyverfelfüggesztő (6220, Budaörs, 2003.07.06.)

A délszláv válságban a szerb-hor- 
vát-bosnyák felek közötti csatározások
ban is bevetették egymás ellen a 
Hipeket, kb. 5-10 db Mi-8-as veszett 
oda. Afrikában évről évre fellángolnak az 
országok közötti viszályok, erre példa 
Etiópia és Eritrea, ahol szintén alkalmaz
ták a Mi-8/17 típust. A második öbölhá
borúban is veszteséglistára került né
hány darab. Az utóbb említett helyszíne
ken dúló harcokban megsemmisült 
Hipek száma meghaladja a százat.

A magyar Mi-8/17-es helikopterek 
harci cselekményekben nem vettek 
részt még a délszláv válság alkalmá
val sem, de az SFOR-misszióban

szolgáló magyar kontingens szállítá
sában igen. Leginkább természeti ele
mekkel vették fel a harcot, legelőször 
1970 tavaszán, a Felső-Tisza vidékén 
kialakult katasztrófahelyzetben, ahol 
4150 főt szállítottak biztonságos hely
re. Itt a M i-8T helikoptervezetők első 
alkalommal hajtottak végre függésből, 
csörlőzéssel végzett mentést, mely so
rán 213 főt emeltek ki a víz fogságá
ból. A Tisza és a Körösök mentén ki
alakult katasztrófahelyzetben 2006- 
ban a megsérült gátakhoz a Mi-8/17 
típusok homokzsákok százait (1 zsák 
= 1 t) szállították, illetve emelték be a 
sérült gátszakaszhoz napkeltétől nap

nyugtáig, hogy megakadályozzák a 
gátszakadást. A Hipek és személyze
teik végeztek még személyszállítást, 
légi daruzást polgári cégek megbízá
sából és tűzoltást „Bambi Bucket”-tel a 
Hortobágyon.

E g y  k a t a s z t r ó f a t ö r t é n e t

A 10 455-ös gyári számú Hip 1975. no
vember 4-én érkezett az országba. A 
személyszállító változatú gép 
(P/Paszazsír = utasszállító) 28 fő szál
lítására volt alkalmas, emellett megnö
velt üzemanyagtartályokkal rendelke
zett. A gép az MH 89. Vegyes Szállító- 
repülő Ezred állományába került 1984. 
május 1-jén. 2001-ben a Dunai Repü
lőgépgyár Rt.-ben átalakították a sze
rényebb belső terű (T) változattá, de 
megnövelt üzemanyag-kapacitását 
megtartották. A többi ET és D szállító
val ellentétben a rácsos szerkezetű 
fegyvertartókat nem kapta meg.

A helikopter 2007 őszén átesett a 
legmagasabb szintű (nagyjavítást 
megelőző) 600 órás átvizsgáláson. A 
munkák végeztével október elején be
repülték, majd a szállítószázad meg
kapta, illetve átvette üzemeltetésre. Az 
üzemeltetése, azaz a repülések a heli
kopterrel „probléma” mentesen történ
tek meg, addig az óráig ■

H e l y e s b ít é s

Előző számunkból sajnálatos módon 
kimaradt, hogy a cikk 1- 6. számú 
ábrája Horváth Balázs fotója.

19. ábra. A deszanttér hátsó fele (10425, Szentkirályszabadja, 1998.09.19.)

2009/1 HADITECHNIKA «- 67



{ H ad itechn ika-tö rténet

Sárhidai Gyula A Toldi páncélvadász első fotója
A világhálón 2006. április 17-én egy 

fotó bukkant fel, amelyet 1945. áp
rilis-májusában az amerikai US. 

Army 691. st. Tank Destroyer Battilion 
tagjai készítettek Németországban. Ez 
számunkra teljesen ismeretlen tengely
ben harcjármű volt, de nem gyűjtötték be, 
és nem vitték át az egyesült államokbeli 
Aberdeenbe. Ottani jegyzékekben semmi 
nyoma. Nyilván nem egy fotó készült ró
la, de csak egy került nyilvánosságra.

A Haditechnikában régóta foglalko
zunk a Magyar Királyi Honvédség raké
tafegyvereivel és új fegyverfejlesztései
vel. Ennek során az 1987/2. számban 
Schmidt László írt „Magyar fegyvermó
dosítási kísérletek 1944-ben” címen 
cikket. Ebben a Nimród alvázra szerelt 
keretes rakétaindítóról volt szó, amely 
rakétaeszközzel lőtt. Ez a Röppentyű, 
majd Szálasi-röppentyű csak a 44M 
Buzogányvető lehetett, más nagy fejré
szű rakétaeszközünk nem volt.

A most előkerült kép egy Toldi harcko
csi, valószínűleg régi sorozatból, ame
lyet átépítettek 2 db Buzogányvető indí
tó hordozására. Sajnos nyitva van a 
motorháztető, és a felvétel szöge sem 
jó, de az biztos, hogy a torony hátulján 
lévő doboz nem a Toldi II kiegészítő ré
sze, mert végigfut az egész hátlapon.

Az átépítést nyilván a párkánynánai 
1/1. harckocsizászlóalj műhelyiskolája 
végezte, csak róluk ismeretes hasonló 
tevékenység. A vezetője Tornyi Béla mk. 
pc. alezredes volt 1944-ben. A megol
dás elvileg nyilván azonos volt, csak a 
Nimród tornya nagyobb és nyitott. Amit 
erről a képről látni lehet, az azt mutatja, 
hogy két sínpályát szereltek fel távtartók
kal a kocsitengelyre merőlegesen, és 
ezek között görgős mechanizmussal 
mozog a vető indítócsöve jobbra-balra, 
belülről irányíthatóan.

Ennél a konstrukciónál a Buzogány
vető relatíve nagy, 40 kg-os tömege mi
att a töltés csak belülről, a középvonal
ban történhet egy ajtón vagy nyíláson 
át, ami a felvételen nem látható. A cső
be betolt buzogányt kibiztosítják és ki
gördítik a szélső helyzetébe, ahol a to
rony szélének síkján kívül van. Utána 
hasonló módon betöltik a másik oldalt 
is, a gyújtás, elsütés elektromos és 
csappantyús is lehet, utóbbi egy mozgó, 
sérülékeny mechanizmust igényel.

A harckocsiból a nehézpuskát vagy a 
löveget célszerűen kiszerelték, mert 
csak így van hely a küzdőtérben 4-6 db 
Buzogány tárolására. A céltávcső nyil
ván megvan, a célzás ezen át történ
het, bár a távolsághatárokat valahogy

kalibrálni kell. Az oldalirányzás a torony 
forgatásával megoldott, a magassági 
irányzáshoz a vetőt a pozitív tarto
mányban pár fokkal mozgatni kell, ez 
karos mechanizmussal megoldható.

Sajnos nem tudjuk, hogy hány pél
dány készült, azokat melyik alakulat 
kapta, mi lett a sorsuk. További két-há- 
rom fotóra lenne szükség más szög
ből, hogy a megoldás részleteit tisztán 
ki lehessen venni. Csak remélni tu
dom, hogy valaki megpróbálja felvenni 
a kapcsolatot Marwin Albertemával, 
aki a képet közölte. ■

Gereben Ágnes: BESZÉLGETÉSEK A GULAGRÓL
„A fogságba esést nem éltük meg tragikusan, mert akik elkaptak, azt mondták, sebaj, 
fiúk! Tudjuk, hogy ti sem akartok háborúzni. Elmegyünk a parancsnokságra, ott majd 
biztos elengednek benneteket. Hát ezek a naiv orosz katonák kissé szimplábban fog
ták fel a világot, mintsem az valójában volt. A Vörös Hadsereg katonai elhárítása, a 
SZMERS már nagyon keményen bánt velünk. Rögtön háborús bűnösnek nyilvánítot
tak minket és azonnal ki akartak végezni.”

Emlékszünk még az Aranyszem című Brosnan-filmre? Miért is fordított hátat az Ml 
6-nak a rosszfiú, a főhős egykori bajtársa? Ha itt utánaolvasunk, akkor nagyon iga
zat fogunk adni a gonosz árulónak... Megtudhatjuk azt is, hogy mi lett a balti államok 
„önkéntes” csatlakozása után „kiképzésre” Moszkvába vezényelt lett, litván, észt tisz
tikar sorsa. 1962-ben (17 évvel a háború befejezése után!) az Északi-Jeges-tenger 
egyik szigetén felállított titkos lágerban állítólag még mindig olasz és német hadifog
lyok, köztük SS- és Gestapo-tisztek végeztek kényszermunkát. Hivatalosan 
Adenauer 1955-ös moszkvai látogatása után minden még élő hadifoglyot hazaen
gedtek a Szovjetunióból.

A szovjet-orosz témák ismert hazai szakértőjének számító szerző igyekezett átfogó körképet nyújtani a sztálini kor
szakban sok magyar katonával és civillel megismertetett szovjet gulag világáról. Az olvasmányos stílusú történelmi át
tekintés tartalmaz korabeli fényképeket, beszélgetéseket egy-egy túlélővel és kislexikont is.

Helikon Kiadó, Budapest, 2008.
A 411 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 4500 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes 
postaköltség), vagy megvásárolható: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. (Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) Telefon: 460-3722, 06-30-575-0709, e-mail: dornan@vipmail.hu
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MAGYAR AUTÓGYÁRAK KATONAI JÁRMŰVEI
A könyv összefoglaló képet ad közel száz év hazai katonai járműfejlesztéseiről, a ma
gyar autóipar legfontosabb szereplőiről és legjelentősebb alkotóiról. A Maróti Könyv- 
kereskedés és Könyvkiadó gondozásában készült 495 oldalas kiadvány több mint hét
száz színes és fekete-fehér fotó, rajz segítségével igényesen kivitelezett formában 
mutatja be az első világháború előtti és alatti, majd a két világháború közötti és a má
sodik világháború utáni évek honvédségi célokra készült járműveit.

A kötet érdekessége, hogy rövid áttekintést ad a nagy magyar ipari cégek - a Weiss 
Manfréd Rt. Művek, a Csepeli Autógyár, a Győri Magyar Waggon és Gépgyár, a Rá
ba, a MÁG, a MÁVAG, a Ganz-gyárak, az Ikarus, a Láng Gépgyár - mellett olyan vál
lalkozásokról is, mint az Uhri Testvérek Autókarosszéria és Járműgyára, az UNITAS, 
a Hofherr, a Járműfejlesztési Intézet, majd AUTÓKUT, a CURRUS Rt. katonai jármű
veiről. A kezdetektől napjaink gépjármű-beszerzési programjáig tartó gyártmányis
mertetések mellett az olvasó találkozhat több olyan neves hadmérnök, mérnök tevé
kenységével is, akik hozzájárultak a magyar műszaki tudományok fejlesztéséhez, 
annak nemzetközi elismertségéhez. A széles körben ismert Botond, Speciál, Super 

tehergépkocsik, Csaba, Nimród páncéljárművek, Zrínyi, Túrán, Tas harckocsik, a Csepel autók, PSZH-k és FUG-ok mel
lett a kiadvány feldolgozza azok fejlesztésének különböző fázisait, a sikeres és a kísérleti járművek jellemzőit is.

A 14 szerző által írt gyűjteményes kötet 14 fő fejezetre oszlik, 495 oldal, 770 fotó és rajz, több mint 100 táblázat képe
zi az anyagát.

A nemzetközi tapasztalatok átvételével a magyar mérnökök és hadmérnökök katonai járművek fejlesztése érdekében 
végzett munkája nagyon sok esetben a polgári célra készült eszközökben is hasznosul, és nagyon sok műszaki megol
dásuk más országban került alkalmazásra, az itthoninál hatalmasabb gyárak vették igénybe a magyar szakemberek tu
dását. Ezek a tények pedig méltán tölthetik el büszkeséggel a mai olvasókat, és remélhetőleg az elődök tevékenységé
nek megismerése hozzájárul ahhoz, hogy emléküket minél többen megőrizzék.

Maróti Könyvkiadó, 2008 Budapest, 9700 Ft. Megvásárolható vagy rendelhető: Maróti Könyvkereskedés,
1205 Budapest, Nagykőrösi út 91. Tel./Fax: (1) 285-6608, e-mail: info@marotikonyvker.hu

Veterán Autó és Motorsport Szerkesztősége, 1211 Budapest, Központi út 20. (A Csepel Művek területén)
1175 Budapest, Pf. 66. Tel.: 425-3668, fax: 278-0475, e-mail: veteran@veteran.hu

Számvéber Norbert: PÁNCÉLOSOK A FELVIDÉKEN
Páncélosütközetek a Dunától északra 1944-1945

A Felvidék területén lezajlott hadműveletekről eddig magyarul szinte semmi sem jelent 
meg, mivel politikai okokból a területtel nem foglalkoztak, a csehszlovák vezetést 
pedig nem érdekelte. A mű most az Ipoly és a Garam folyók mentén folytatott 
páncélosharcokat tárgyalja az 1944. december és 1945. február közötti időszakban. 
Ez három hadművelet (az ipolysági átjáróért folytatott harcok, a komáromi 
páncélosütközet, a Südwind hadművelet) részletes eseménytörténete és a Szent 
László hadosztály működésének leírása.

Az illusztráció szegényes, mindössze 9 fotó és 12 normál térkép található a 
kötetben. Kár, hogy nem használták fel a cseh nyelvű Bratislava Albumot, a szlovák 
felkelésről írott dicsőítő munkákat és a leveréséről szóló emigráns irodalmat, 
melyekben jó pár harctéri felvétel található.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi 2008,174 old. Ára 1990 Ft.
Megrendelhető levélben, telefonon vagy e-mailben 3200 Ft-ért, illetve 
postaköltség nélkül megvásárolható a Kékesi könyvesboltban, 1054 Budapest, 
Kossuth tér, metróállomás. (Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) 
Telefon: 460-3722; 06-30/575-0709, e-mail: dornan@vipmail.hu

Szakirodalom eladó
Eladó a TOP GUN és az ARANYSAS teljes sorozata 1990-től 2008-ig, évente bekötve.

A Világ Repülőgépei című sorozat, A Mester Kiadó hét témakörben, keménytáblás fedélben. Továbbá komplett 
magassági repülőruha, anti-g-nadrág és 250-260 db felvarrható jelvény. Németh László, 06-30/307-599
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É S , k L á s M  Kanada nemzeti büszkesége:
az ottawai Kanada Repülési Múzeum

Az úttörők Az első világháború
A. E. A. Silver Dart Spad 7
McDowall Monoplane R. A. F. В. E. 2c
Maurice Farman Serie 11 Shorthorn Sopwith 7F.1 Snipe
Curtiss JN-4 (Can.) Canuck Avro 504K

A. E. G. G.IV
Nieuport 12

Bozótrepülők
Curtiss HS-2L Stinson SR Reliant
Curtiss Seagull De Havilland Canada DHC-2 Beaver
Bellanca CH-300 Pacemaker Taylor E-2 Cub
Junkers W.34f/fi Quickie
Fairchild FC-2W-2 De Havilland D. H. 80A Puss Moth
Noorduyn Norseman VI
Utasszállítók A lehetséges határán
Boeing 247D De Havilland Canada DHC-6

Twin Otter
De Havilland D. H. 83C Fox Moth Avro CF-105 Arrow (orr-rész)
Douglas DC-3 Canadair CL-84
Stearman 4EM Junior Speedmail Avro Canada Jetliner (orr-rész)
Lockheed 10A Electra
Waco 10
Kiképzőgépek Második világháború
Fleet 16B Finch II Hawker Hurricane XII
De Havilland D.H. 82C2 Menasco Moth I Messerschmitt Me 163B-1a Komet
Fairchild Cornell III Westland Lysander III
Avro Anson V Messerschmitt Bf 109F-4
Avro Lancaster X (orr-rész) Supermarine Spitfire L. F. Mk. IX.
North American Harvard II Avro Lancaster X

North American Mustang IV
Haditengerészeti repülés A sugárhajtású korszak
Sopwith 2F.1 Camel WSK Lim-2 (MiG-15)
Fairey Swordfish Canadair Sabre 6
Hawker Sea Fury F. B.11 Lockheed F-104A Starfighter
McDonnel F2H-3 Banshee
Bell HTL-6 (47G)
Piasecki HUP-3
Sikorsky (S-55)H04S-3
Bae AV-8A Harrier

Hivatalos kiküldetésem alkalmá
val sikerült eljutnom e csodála
tos múzeumba. Kanadában 

számtalan kisebb-nagyobb repülési 
múzeum és emlékhely található, de 
közülük ez rendelkezik a legnagyobb 
gyűjteménnyel és (nemzetközi vi
szonylatban is) az egyik legjobb kiállí
tási anyaggal. A kiállítás megtekinté
sével nemcsak arról kaphatunk képet, 
hogy a repülés segítségével hogyan 
hidalta át Kanada az országon belüli 
hatalmas távolságokat, hogyan kap
csolódott be a világ vérkeringésébe, 
de megismerhetjük a repülés egyete
mes fejlődését katonai és polgári 
szemszögből is.

A MÚZEUM RÖVID TÖRTÉNETE

A Kanada Repülési Múzeumot először 
1960-ban nyitották meg a nagyközön
ség előtt az ottawai Uplands katonai 
bázison. Ez a gyűjtemény az úgyneve
zett „bozótrepülésre” és a korai kana
dai repülőgépgyártókra összpontosí
tott. Egy másik, mely a Kanadai Had
történeti Múzeum kezelésében volt, a 
katonai repülőgépeket gyűjtötte össze 
az első világháborútól az ötvenes éve
kig. Ezen felül a Királyi Kanadai Légi
erő is rendelkezett katonai gépekkel 
az ötvenes évekből.

1964-ben a három intézmény anya
gát Nemzeti Repülési Gyűjtemény né
ven egyesítették, és új otthona az otta
wai Rockcliffe repülőtér lett. 1967-ben 
felügyeletét a Nemzeti Tudományos 
és Technikai Múzeum vette át. 1988- 
ban -  elismervén a fontosságát -  új 
épületet adtak át az egyre növekvő 
kollekció elhelyezésére, ez az otthona 
ma is. 2000-ben a gyűjtemény vissza
kapta korábbi nevét, ezen a néven 
szerepel a mai napig.

Látogatásom alkalmával a követke
ző szempontok alapján kialakított, 
úgynevezett „szigeteken” a felsorolt 
repülőeszközöket lehetett megtekinte
ni: Kezdjük hát el időutazásunkat a 
kezdetektől a sugárhajtású korszakig. 
A múzeumban minden kiállított tárgy
hoz tartozik egy információs tábla, me
lyen a tárgy műszaki adatai, típusjel
lemzői, illetve a kiállított példány törté
nete olvasható. A csoportokból egy
két gépet részletesen ismertetve sze
retném bemutatni a repülés fejlődését.

A kezdeteket bemutató csoportból 
rögtön szembe ötlik egy mai szemmel 
repülőgépnek aligha nevezhető szer
kezet, melyet a mennyezetre erősítet
tek. A gép neve A. E. A. Silver Dart. Ez 
a példány élethű másolata az eredeti
nek, mellyel az első, ember által irá
nyított repülést hajtották végre Kana
dában 1909. február 23-án. Az új-skó- 
ciai Baddeckhez közeli jégtábláról 
szállt fel az Ezüst Nyíl tervezője, J. A.

D. McCurdy vezette. A gépet az Ale
xander Graham Bell által alapított 
Aerial Experiment Association építet
te. Bár kísérleti példány volt, megvé
telre felajánlották a hadseregnek is, de 
az nem tartott rá igényt. Mint korának 
legtöbb gépét, ezt a szerkezetet is ne
hezen lehetett irányítani -  acélcsőből, 
bambuszból, drótból, fából és impreg
nált léggömbselyemből készítették. Ez 
repült Kanadában az első utassal a fe-
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délzetén is 1909. augusztus 2-án, még 
ugyanezen a napon azonban lezuhant 
és javíthatatlanul összetört.

A történelmi repülés ötvenedik év
fordulójára épített példány ugyanon
nan emelkedett a levegőbe, de a repü
lés folyamán szerencsétlenül járt és 
összetört. Helyreállítása után került a 
gyűjteménybe. A műszaki fejlődés ma
gával hozta, hogy a repülőgép is ha
marosan katonai alkalmazásra kerül
jön. Az első világháborúban a hadvise
lő felek már nagy számban állítottak 
szolgálatba különböző feladatkörű re
pülőgépeket.

Az A. E. G. G.IV típusú német bom
bázó kis hatósugara miatt főleg a 
frontvonalhoz közeli területeken tevé
kenykedett mint taktikai bombázó. A tí
pus 1916 végén lépett csapatszolgá
latba. Kezdetben nappali és éjszakai 
bevetéseket is végrehajtott, de a há
ború előrehaladtával inkább az éjsza
kai bevetések számát növelték. Har
colt Franciaországban, Romániában, 
Görögországban és Olaszországban 
is. Felszereléséhez tartozott már a rá
dió is, a személyzet elektromosan fűt
hető repülőruhát viselt. A múzeumi 
példány az egyetlen megmaradt a tí
pusból. A különleges német „éjszakai 
Lozenge” álcázómintát viseli. A kiállí
tott darabot 1918-ban gyártották, 
1919-ben került Kanadába mint hadi
zsákmány. Az idők folyamán az erede
ti 260 LE-s Daimler Mercedes D.IVa tí
pusú soros motorok eltűntek, így a 
gépben most 2 db 160 LE-s Daimler 
Mercedes D.lll típusú soros motor ta
lálható.

2. ábra. A múzeum bejárata

Ebből az időszakból még kiemelésre 
érdemes a Sopwith 7F.1 Snipe típusú 
vadászgép. Azelőtt került csapatszolgá
latba, mielőtt megoldották volna a ve- 
zethetőségi problémáit. Bár 100 LE-vel 
erősebb motort kapott, mint a leváltandó 
Sopwith Camel, alig volt gyorsabb an
nál. A világháború vége előtt kevesebb 
mint száz darabot átszállítottak Francia- 
országba. A háború után 1919-ig folyta
tódott a gyártása, 497 darab készült be
lőle. Az utolsó példányt 1926-ban von
ták ki a csapatszolgálatból. Úgy tartják, 
hogy a Snipe jelentette a forgómotoros 
gépek fejlesztésének csúcspontját. (Ezt 
a motortípust nevezik rotációs motornak

1. ábra. Me 163B-1a rakétahajtású vadászgép

3. A Kanadai Légierő jelvénye

is. Itt a forgattyús tengely rögzített, a 
hengerek e körül forognak. A légcsavart 
a motorblokkra szerelik.) Bár majdnem 
olyan manőverezőképes volt, mint a 
Camel, vezetése nem igényelt olyan fel- 
készültséget, mint híresebb társáé. A tí
pus képességeit jól példázza az a légi 
csata, amikor W. G. Barker őrnagy, ka
nadai pilóta egy kétüléses gép lelövése 
után 15 darab Fokker D. Vll-sel került 
szembe. Bár mindkét lábán és az egyik 
karján is megsebesült, sikerült a támadó 
gépek közül hármat is lelőnie, mielőtt le
zuhant. Túlélte a zuhanást, tettéért 
megkapta a Viktória-keresztet. Gépé
nek törzse a lövedékek ütötte lyukakkal 
a Kanadai Hadtörténeti Múzeum tulaj
donában van.

A kiállított darab 1918-ban készült, 
háborús története nem ismert. 
Reginald Denny színész (maga is piló
ta volt a Királyi Repülő Hadtestnél) 
1926-ban szállíttatta az Egyesült Álla
mokba, ahol több filmben is szerepelt. 
Kaliforniában állították ki, majd restau
rálták, és 1960-ban újra repült. A 
USAF múzeumában eltöltött rövid idő 
után a Kanadai Hadtörténeti Múzeum 
vásárolta meg.
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4. ábra. CF-105 Arrow vadászgép modellje

A háború végeztével a légierőket je
lentős mértékben leépítették, a gyártó 
cégeknek fennmaradásukért kellett küz
deniük. Ám a gazdasági nehézségek el
lenére a húszas és harmincas éveket a 
repülés „aranykorának” szokták nevezni.
A műszaki fejlődés magával hozta a föld
részeken belüli és a földrészek közötti 
távolságok legyőzését. Igényként merült 
fel a postai küldemények, áruk és utasok 
szállítása légi úton. Á légierőktől lesze
relt pilóták egy része munkalehetőséget 
talált az alakulófélben lévő légitársasá
goknál vagy a mezőgazdaságban (légi 
növényvédelem, gyomirtás, térképészeti 
felmérés, légi fényképezés).

Az Amerikai Haditengerészet által ten
gerészeti őrjáratozó szerepkörben hasz
nált Curtiss HS-2L hidroplán volt Kana
da első bozótrepülője, ennek a típusnak 
az üzemeltetői fektették le a kanadai bo
zótrepülés alapjait. A háború végén 12 
darabot kapott Kanada az Egyesült Álla
moktól, de ezen felül a feleslegessé vált 
készletből is vett még. A típussal hajtot
ták végre az első légi erdészeti felmé
rést, az első, levegőből történő vasúti 
nyomvonal kijelölését 1919-ben, az első 
bányatelek kijelölését a levegőből 1920- 
ban, és ezzel a géppel alapították meg 
az első rendszeres légipostajáratot Ka
nadában, 1924-ben. 1932-ig állt haszná

6. ábra. McDonnell F2H-3 Banshee

latban. Az eredeti, G-CAAC lajstromjelű 
gép hajtotta végre az első bozótrepülést 
1919 júniusában, de 1922-ben szeren
csétlenül járt, és belezuhant a Foss- 
tóba. 1968-69-ben kiemelték, egyes al
katrészeit a restaurálásnál felhasznál
ták, de a kiállított példányt három gép 
elemeiből szerelték össze.

A korszak utasszállító gépei kapcsán 
a legtöbb amerikai a Douglas gyár 
DC-3-as típusára gondol. De az első, 
valóban korszerű utasszállító gépet a 
konkurens Boeing cég készítette el. 
Boeing-247 típusú gépük 1933. febru
ár 8-án repült először. Műszaki felépí
tésével és megoldásaival (teljesen 
fémépítésű volt, szabadonhordó 
szárnnyal, behúzható futóművel, felfúj
ható jégtelenítő rendszerrel) majdnem 
húsz évre kijelölte az utasszállító gé
pek építésének módját. A D változat 
légcsavarjainak állásszöge változtat
ható volt, teljes terhelés mellett, egy 
működő motorral is tudott emelkedni. 
Kétfős személyzettel tíz utast szállítha
tott, a motorzajt hangszigetelt kabinja 
csökkentette, a kárpitozott ülések tom
pították a gép rázkódását, rezgését. 
Ezért volt a D változat beceneve „Re
pülő Pullmann”. Műszakilag a gép sok 
újítást tartalmazott, de üzletileg sikerte
len volt. Csak 75 példány épült belőle, 
kisebb légitársaságok és magánsze
mélyek még az ötvenes években is 
szolgálatban tartották. Kanada 1940- 
ben nyolc darabot vásárolt, 1942-ig 
használták kiképzési és szállítási fel
adatokra. Utána a gépeket különböző 
kanadai légitársaságok működtették, 
de néhány év elteltével mindegyik visz- 
szakerült az Egyesült Államokba. A 
múzeumi példány 1934 tavaszán ké
szült el, 1935 júliusában alakították át 
247D-vé. Tizenhárom tulajdonos tartot
ta szolgálatban, míg 1967. február 11- 
én a California Standard Oil Company 
Calgaryban lévő központi részlege 
odaajándékozta a múzeumnak. Ebből 
a típusból csak négy példány létezik a 
világon, egy ebben a múzeumban, ket
tő az Egyesült Államokban, egy pedig 
az Egyesült Királyságban.

5. ábra. CF-104A Komet vadászgép múzeumi példénya
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7. ábra. Curtiss HS-2L repülőcsónak

A kiképzőgépek közül talán kevésbé 
ismert a Fleet Aircraft Ltd. által gyártott 
Cornell III. Összehasonlítva a Királyi 
Kanadai Légierő által abban az időben 
használt Tiger Moth és Fleet 16 Finch 
típusú kiképzőgépekkel, repülési tulaj
donságai és műszerezettsége köze
lebb állt az akkor rendszerben álló har
ci repülőgépek műszaki színvonalához, 
így nagyobb segítséget adott a pilóta
növendékek átképzéséhez. Az alaptí
pust az amerikai Fairchild gyártotta 
PT-19 jelöléssel, majd a kanadai fél kí
vánságára végrehajtott módosítások el
fogadása után kezdte el gyártani a gé
pet a Fleet Aircraft Ltd. A cég két válto
zatban 1642 darabot gyártott összesen, 
a kanadaiaknak gyártott változat 1942. 
július 9-én repült először. 1947 közepé
re a légierő állományából minden gépet 
kivontak. A kiállított példány 1942 júliu
sában készült el, a reginai 4. számú Ki
képző Parancsnoksághoz került 
Saskatchewan tartományba. 1944 júliu
sáig használták, majd Kanada nyugati 
részén tárolták 1964-ig, ekkor került a 
gyűjtemény tulajdonába.

Az első világháború utáni műszaki 
fejlődés nemcsak a polgári gépeknél 
jelentett hatalmas előrelépést, de elő
revetítette a repülés katonai alkalma
zásának alapvető változását is. A légi
erő mint fegyvernem képessé vált a 
háború természetének megváltoztatá
sára. Egyes teoretikusok azt hangoz
tatták, hogy egy eljövendő konfliktust 
csak a légierő bevetésével meg lehet 
nyerni. Bár ez az elmélet nem bizo
nyult teljesen helyesnek, a második vi
lágháború a gyakorlatban bizonyította

az elméleti szakemberek feltételezé
seit, sőt, sok esetben túl is szárnyalta 
azokat a fegyvernem pusztítási képes
ségeivel.

A konfliktus végére a dugattyúsmoto
rok elérték műszaki teljesítőképességük 
határát, megjelentek az első, más meg
hajtásrendszerű repülőgépek. A dugaty- 
tyúsmotorral repülő vadászgépek egyik 
legismertebb típusa a Messerschmitt 
Bf 109-es. Atípust a Magyar Királyi Hon
véd Légierő is repülte, Magyarországon 
is gyártották. Különböző változataiból 
több mint 33 000 darab készült, ezzel 
minden idők legnagyobb számban gyár
tott vadászgépe. A folyamatos fejleszté
seknek köszönhetően a Luftwaffe va-

8. ábra. Lancaster pilótafülkéje

dászerőinek gerincét alkotta még a 
háború utolsó napjaiban is. Minden fron
ton bevetették. A múzeum gépét 1942 
áprilisában gyártották Németországban 
a lipcsei Erla Műveknél, típusa 
Bf 109F-4/Trop. 1942. május-június 
hónapban került a JG 5 állományába, a 
sorozatszáma 10132, ideiglenes gyári 
kódja a CD + LZ volt. Pilótája, Horst 
Carganico százados a 6/JG 5 vadász
egységben szolgált, 1944. május 27-én 
bekövetkezett haláláig több mint 600 
bevetés során 60 légi győzelmet aratott. 
1942. augusztus 12-én a Murmanszk 
felett vívott légi csatában a gépet több 
találat érte a törzsén és a szárnyán, va
lamint a hűtő is megsérült. Az ellensé
ges területen történt kényszerleszállás 
után a pilótát egy Fi 156 Storch kimen
tette, de a gép hadizsákmányként a 
szevermorszki múzeumba került. 1996- 
ban megvette az angol Aero Vintage 
Ltd. A restaurálás során visszakapta 
eredeti festését, a történelmi hűség ked
véért nem minden találati nyomot javí
tottak ki (az egyik légcsavarlapáton ma 
is látható a találat nyoma). 1999 júniu
sában került a múzeumba.

Ugyanebben a csoportban kapott he
lyett a világ eddigi egyetlen csapatszol
gálatba állított rakétahajtású vadászgé
pe, a Komet. Tervezője, dr. Alexander 
Lippisch, a csupaszárny gépek elkötele
zett híve aerodinamikailag kitűnő gépet 
tervezett. A teljesítményét és külsejét te
kintve forradalmi eszköz DFS 194-es je
löléssel vitorlázógépként kezdte pálya
futását. Rakétahajtóművel szerelt pél
dánya 1941 nyarán repült először. Ez 
lépte át először vízszintes repülésben 
az 1000 km/h-s sebességhatárt 1941. 
október 2-án. Harci változatával, a Me 
163B-vel a különböző kísérletek 1943 
augusztusában kezdődtek. Csapatszol-

9. ábra. Lancaster első lövegtornya
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ták, majd átadták a Kanadai Hadtörté
neti Múzeumnak. A szabad ég alatt el
töltött hosszú idő miatt a gép állapota 
nagyon rossz volt, mindenképp restau
rálásra szorult volna. A hetvenes évek
ben az Egyesült Államok részéről fel
merült kölcsönkérési igény miatt 1976 
és 1978 között restaurálták. Ennek so
rán különböző érdekességek kerültek 
napvilágra. A szárnyszerkezetnél talált 
ragasztóba a múzeum szakemberei 
szerint szappant kevertek, így repülés 
közben a fellépő aerodinamikai erők

gálatba 1944 májusában állt. A gép ki
váló repülési és vezethetőségi jellem
zőkkel rendelkezett, de üzemeltetése 
rendkívül bonyolult és veszélyes volt. 
Felszállásnál ledobható kerekes kisko
csi segítette, a bevetés után rugós 
csúszótalpra szállt le. A Walter HWK 
109-509 típusú rakétahajtómű különbö
ző változatai 1700 kg körüli tolóerőt 
szolgáltattak. Ilyen teljesítmény mellett 
emelkedőképessége majdnem elérte az 
5000 m-t percenként. A hajtóanyagként 
használt kétkomponensű, rendkívül 
gyúlékony, folyékony üzemanyag nagy 
odafigyelést igényelt. A hajtómű rövid 
ideig tartó működése miatt csak egy tá
madás volt kivitelezhető, a nagy megkö
zelítési sebesség és a szárnytőbe épí
tett két darab MK 108 típusú, 30 mm-es 
gépágyú alacsony tűzgyorsasága miatt 
csak a leggyakorlottabb pilótáknak volt 
esélyük légi győzelemre. A bevetés vé
gével a Me 163B vitorlázógépként lan
dolt, ilyenkor volt a legsebezhetőbb az 
ellenséges vadászoknak. A változatból 
több mint 300 példány épült, a leszállá
si manőver és a földi üzemeltetés során 
megsemmisült gépek száma nagyobb 
volt, mint a harci cselekmények miatt 
bekövetkezett veszteségek.

A háború után két darab Komet került 
a múzeum tulajdonába. A 191095 szá
mú gépet a Klemm Technik GmbH üze
mében 1945-ben szerelték össze a kü
lönböző alvállalkozóktól beszállított 
részegységekből. A ll/JG 400 állomá
nyában szolgált, 1945 májusában 
Húsúmban zsákmányolták a brit csapa
tok. 1946-ban szállították Kanadába, 
1957-ig St. Jeanban szabadtéren tárol

10. ábra. Lockheed 10A Electra utasszállítógép

11. ábra. Sopwith 7F.1 Snipe vadászgép az első világháborúból

hatására a nem megfelelő kötési szi
lárdság miatt a szárnyban szerkezeti 
károsodás alakult volna ki. Egy ismeret
len szabotőr a pilótafülke mögötti 
üzemanyagtartály és annak egyik tartó
hevedere közé egy kisebb méretű kö
vet helyezett. Talán az lehetett az el
képzelése, hogy a hajtómű működése 
során a kő majd kilyukasztja a tartályt, s 
ezzel végzetes szivárgást okoz... A 
Komet belső borításán találtak még egy 
vélhetően francia kényszermunkás által 
készített ceruzarajzot is, melyen egy 
épület (talán a gyár) körvonalai látható
ak „Zárjon be az üzem” megjegyzéssel, 
alatta a „Nem szívből csinálom” észre
vétel olvasható. A kész gépet 1978-ban 
szállították át az Egyesült Államokba, 
1985-ben került vissza Kanadába. Ma 
ismét az Egyesült Államokban, Dayton 
városában tekinthető meg.

A másik kiállított gép gyári száma a 
mai napig nem tisztázott. Egyes forrá
sok a 191916-os számot adják meg, 
mások a 191914-est, de felmerült még 
a 191913 is. Ezt is Húsúmban zsákmá
nyolták a brit csapatok, és szintén 1946- 
ban került Kanadába. Több légibázison 
is tárolták (Calgary), majd 1964-ben ke
rült a múzeum jogelődjéhez. Pillanatnyi
lag a ll/JG 400 egység festését viseli. 
Az archív fotókon a sárga „26”-os szám 
jól láthatóan a 191916-os gyári számú 
géphez tartozik.

Á sugárhajtású korszak gépei között 
található a koreai háború egyik legis
mertebb gépe, a Sabre. Alaptípusát a 
North American gyártotta az USA-ban, 
Kanadában a Canadair Ltd. készítette 
Montrealban a típus különböző válto-
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12. ábra. Canadair Sabre 6 vadászgép és hajtóműve

zatait, 1950 és 1958 között összesen 
1815 darabot. A Kanadában gyártott 
korai gépek sok hasonlóságot mutat
tak az Egyesült Államokban gyártot
takhoz, de a Sabre 5 és Sabre 6 típu
sokat már a Kanadában tervezett és 
gyártott Orenda hajtóművekkel szerel
ték. A gépet a világ számos légiereje 
rendszeresítette, az 1950-es évek ele
jén a Kanadai Királyi Légierő köteléké
ben állók voltak a NATO egyetlen nyi- 
lazott szárnyú vadászgépei. A légierő 
bemutatócsapata, a Golden Hawks is 
ezt a típust használta egy ideig. A kiál
lított 23455 számú Sabre 6-os az
1. Légi Hadosztály 444. (Cobra) szá
zadának jelzéseit viseli. 1955-ben 
gyártották, a Királyi Kanadai Légierő 
kötelékében szolgált Kanadában és 
Európában is. 1964-ben került a mú
zeum jogelődjéhez.

A haditengerészeti repüléshez tarto
zó repülőeszközök közül kanadai 
szempontból talán a legkiemelkedőbb 
a McDonnell által gyártott F2H-3 
Banshee repülőgép-hordozós sugár- 
hajtású vadászgép. Az amerikai hadi
tengerészetnél 1948-ban lépett szol
gálatba, a koreai háborúban is beve
tették kísérővadász szerepkörben. A 
H-3-as változat minden időjárási kö
rülmények között képes volt tevékeny
kedni. A Királyi Kanadai Haditengeré
szetnél a Hawker Sea Furyt váltotta 
fel, a Banshee lett a szervezet első és 
egyetlen sugárhajtású vadászgépe. 
Az 1955 és 1958 között beszerzett 39 
darab Banshee-t part menti bázisokról 
működtették, de 1957 után már a 
HMCS Bonaventure repülőgép-hordo
zóról is teljesített szolgálatot. A hajó 
kis mérete miatt a sugárhajtású gépek 
üzemeltetése nagy odafigyelést igé
nyelt. 1962-ben vonták ki a csapat
szolgálatból. A múzeumban lévő 
126464 gyári számú gép 1957-ben ke
rült Kanadába, a VF-870 század állo
mányába. Állomáshelye a Nova 
Scotián lévő Shearwater bázis volt. 
1962-es szolgálatból történő kivonásá
ig nagyon sokféle gyakorlaton vett 
részt (együttműködés a Bonaventure 
hordozóról felszálló gépekkel, éleslö
vészet Sidewinder rakétákkal, földi 
csapatok támogatása, éjszakai repülé
si feladatok, NÓRÁD- és NATO-fel- 
adatok). Szolgálati ideje alatt tagja volt 
a haditengerészet „Grey Ghost” nevű 
bemutatócsapatának is. Kivonása 
után évekig bázisa külterületén „pi
hent”, majd a Kanadai Hadtörténeti 
Múzeum tulajdonába került 1965-ben. 
1976 és 1982 között hozták kiállítható 
állapotba.

A Canadair Ltd. által gyártott 
Canadair CL-84 Dynavert típusú kí
sérleti gép tervezésénél megpróbálták

ötvözni a függőleges fel- és leszállási 
képességeket egy kis sebességű me
rev szárnyú gép képességeivel. Ezzel 
a cég új és ismeretlen területen pró
bálkozott. Négy darab kísérleti pél
dányt építettek, a repülési kísérletek 
során kettő szerkezeti hiba miatt lezu
hant, szerencsére emberveszteség 
nélkül. A szerencsétlenségek ellenére 
a szerkezetet sikeresnek minősítették, 
de sorozatgyártásra nem került. Ha
sonló elven működő géppel az ameri
kaiak kísérleteznek. A Dynavertnek 
függőleges felszállásnál 100 fokig for
díthatták el a szárnyait, normális repü
lőhelyzetbe a gép a szárnyak lassú, 
vízszintes helyzetig történő fordításá
val került. Függőleges leszállás ese
tén az eljárást fordítva alkalmazták. El
ső repülését „lebegés” módban 1965. 
május 7-én hajtotta végre. 1966. janu
ár 17-én pedig sikeresen teljesítette a 
függőleges lebegésből való átmenetet 
vízszintes repülésbe. Az Ottawában 
látható CX8402 jelű gépet 1969-ben 
gyártották. A CX8403 jelű gép is Kana
dában, Winnipegben van kiállítva, de 
ez sohasem repült. Az ottawai pél
dányt kanadai, amerikai és brit pilóták 
tesztelték Kanadában és az Egyesült 
Államokban is 1972 és 1974 között. 
1973-ban a ÜSS Guam, 1974-ben a 
ÜSS Guadalcanal hordozókon is sike
resen kipróbálták, éjszakai repülési 
feladatokat is végrehajtottak vele. 
Összesen több mint 169 repült órát tel
jesítettek vele. 1984-ben kapta meg a 
múzeum.

Sajnos időhiány miatt a nagyobb gé
pek (Liberator, Dakota, North Star,

Viscount) megtekintésére már nem 
volt idő, pedig ezek között is található
ak különlegességek. A múzeum kiállí
tási anyaga állandóan változik, és az 
állandó restaurálási tevékenységnek 
köszönhetően újabb és újabb gépek 
kerülnek kiállítható állapotba.

A gépkocsival érkezőknek ingyenes 
parkolási lehetőséget biztosítottak, és 
a múzeum egész területét akadály
mentesítették a mozgássérült látoga
tók számára. Az intézmény könyvtára 
előzetes bejelentkezés után használ
ható. Nyitvatartási idő: május 1. és 
szeptember 1. között mindennap 9 és 
5 óra között. Szeptember 2—április 30. 
között szerdától vasárnapig 10 és 5 óra 
között. Csütörtökönként a múzeum es
te 9-ig tart nyitva, ezen a napon a láto
gatás 5 óra után ingyenes.

Megközelíthetőség: Ottawából autó
val a parlamenttől a Wellington 
Street -  Sussex Drive -  Rockliffe Park
way -  Aviation Parkway útvonalon. Tö
megközlekedéssel a Rideau Centertől 
a fekete 4-es busszal Hurdman állomá
sig, majd onnan a fekete 129-es busz- 
szal a múzeumig. Aki Kanadában jár 
és eljut a fővárosba, annak minden
képpen ajánlom a múzeum megtekin
tését, de tekintettel a gyűjtemény nagy
ságára, legalább egy napot kell rá
szánni.

Felhasznált irodalom

К. M. Molson: Canada’s National
Aviation Museum
Manó Ziegler: Me 163 Komet
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Ajánló

СЕРИЯ: ВОЕННЫЙ ФЛОТ

эРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ Ш

w w w .p a p e rm o d e lin g .n e t ADMIRAL USAKOV
partvédő páncélos (Orel, 1:200)

Igen szép, régi hadihajó, partvédő páncélos az orosz-japán háborúból két karcsú, 
hosszú kéménnyel. Fegyverzetéhez 4 db 22,9 cm-es, 4 db 15,2 cm-es, 6 db 6,4 ern
es ágyú, 8 db géppuska és 4 db torpedóindító tartozott. Új korában legfeljebb 16 
csomós sebességgel haladhatott. Pétervárott épült, és 1894-ben állították szolgálatba. 
Pályafutása végéről a Hadihajók I. típuskönyvben az alábbiak olvashatók:

„1905. május 27-én a csuzimai tengeri csata első napját sérülés nélkül átvészelte, 
de éjszaka a japán torpedónaszádok megrongálták. Lelassult, és így a magát később 
megadó Nyebogatov kötelékéből lemaradt. Másnap délután az IWATE és YAKUMO 
japán páncélos cirkálók utolérték, és megadásra szólították fel. Az ADMIRAL 
USAKOV felvette a harcot, és negyvenperces ágyútú'zharc után parancsnokával, 
Mikluho Maklaj kapitánnyal együtt elsüllyedt.”

Az ukrán Orel cég kivágójából az USAKOV aprólékosan részletezett (1500 
alkatrész!) 1:200-as léptékű papírmakettje készíthető el. Vélhetően a tapasztaltabb 
modellezők a kivágó alapján a hajót más alapanyagokból is meg tudják építeni. 

A kísérő-magyarázó szöveg német, angol, lengyel és ukrán nyelvű, diagramokkal. Ugyanitt szikekészletek és egyéb 
eszközök, kiegészítők is rendelhetők.
Az ADMIRAL USAKOV makett ára 2290 Ft + postaköltség (2008. decemberi adat).
Megrendelhető: Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902

Jane’s

KÉZIFEGYVER
H A T Á R O Z Ó

lan HoggJANE’S KEZIFEGYVER-HATAROZO
Nagyjából fele-fele arányban színes és fekete-fehér fotókkal ellátott, praktikus méretű 
és elég vaskos kis határozókönyv. Könnyen áttekinthető, a kilencvenes évek második 
feléig követi a különböző kategóriák (pl. gépkarabélyok, mesterlövészfegyverek, öntöltő 
pisztolyok) fejlődését, zömmel a katonai és rendvédelmi használatra szánt amerikai, 
nyugat-európai, szovjet-orosz, cseh és jugoszláv gyártmányokra összpontosítva. Elég 
sok második világháborús fegyver is szerepel. A fordítás jónak mondható.

„Túlméretezett Makarov, sorozatlövési képességgel. Az elméleti tűzgyorsasága kb. 
850 lövés/perc, a gyakorlati kb. 80 lövés/perc környékén lehet. Relatíve kis számban 
rendszeresítették tisztek, nem fronton harcoló alakulatok, illetve speciális egységek 
részére. A kis teljesítményű lőszer miatt jobban uralható, mint legtöbb kategóriatársa. 
Hivatalosan az 1970-es években az AKS-74U minigépkarabély megjelenésekor 
vonták ki a rendszerből, de a mai napig használják.”
A 459 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 6900 Ft
ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség), vagy megvásárolható a 
helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. (Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) Telefon 460-3722, 06-30-575-0709, 
e-mail: dornan@vipmail.hu

KÉZIFEGYVER
H A T Á R O Z Ó

Hiei:A FELKELŐ NAP FLOTTÁJÁNAK 
CSATACIRKÁLÓJA
(Maly Modelarz, 1:300)
Ä japán flottánál az első világháború alatt állt szolgálatba a KONGO osztály négy csa
tacirkálója (KONGO, HARUNA, HIEI, KIRISHIMA), amelyeknek terveit a LION típus 
jobb változataként brit cég dolgozta ki. Az első hajó a KONGO Angliában épült, a má
sik három Japánban. Főtüzérségként négy ikertoronyban elosztva nyolc darab 356 
mm-es ágyút kaptak. Átépítve a második világháborúban is részt vettek. Kihasználva a 
többi japán csatahajót messze meghaladó kedvező sebességüket, szívesen alkalmaz
ták őket a gyors, csapásmérő repülőgép-hordozó kötelékek biztosítására. A csendes
óceáni háború végéig az amerikaiak mind a négy egységet elsüllyesztették. A 2000 al
katrészt tartalmazó kivágóból összeállítható 1:300-as papírmakett kb. 74 cm hosszú. 
Az útmutatások lengyel nyelvűek, diagramokkal.
Önmagában a makett ára 2590 Ft + postaköltség. (2008. decemberi adat.) 
Megrendelhető: 06-30-331-6902 Pászti Balázs (Honlap: www.papirmakett.hu)
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H ad itechn ika-tö rtén eti

Matthaeidesz Konrád Egyenruha Múzeum

Hegyek ölén megbújva, főutaktól távol találjuk a né
metországi Gribeckben lévő Egyenruha Múzeumot. 
A magángyűjtemény tulajdonosa céltudatosan kezd

te gyűjteni a második világháború utáni időszak európai, 
észak-amerikai hadseregeinek egyenruháit. A múzeum kö
zel ezer kiállított darabon keresztül mutatja be, mit viselt az 
amerikai vagy éppen a luxemburgi katona, ha netán hadba, 
illetve parádéra indult.

Színes ruhakavalkád, mely lassan, főleg a gyakgrlóruhák 
színösszetételén, szabásán majdnem azonosult. Érthetően 
mások nemzeteken belül is a speciális fegyvernemek ruhái, 
védőöltözetei. Minden speciális alakulat felszerelését meg
találjuk. Itt vannak a megszűnt seregek öltözékei, felszere
lései -  a keletnémet egyenruha éppúgy, mint a szovjet. 
Ezek a múltat idézik, napjainkat az orosz, a litván jelenti.

Kimondottan speciális egyéni felszerelések is vannak, ki 
gondolná, hogy a tábori lelkészek ruháinak tárháza milyen bő. 
Külön érdekesség, miként kezelik a nők ruházatát a seregek: 
kalapocskák, no és cipők, érthetően csak az ünnepire vonat- 3. ábra. A brit ruházat egy része

1. ábra. A bejárati plakát 4. ábra. A US Army egyenruhái

2. ábra. Az amerikai ruházat egy része 5. ábra. A USAF egyes ruházatai
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H ad itechn ika-tö rténet

6. ábra. A magyar ruházat is megtalálható 9. ábra. A francia tábori lelkészi ruházat

7. ábra. A US Army gyakorlóruhái 10. ábra. A USMC ruházata

8. ábra. Az NSZK-ruházat egy része 11. ábra. Az NDK által használt ruházat
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12. ábra. Az NDK ruházatai 15. ábra. A szovjet tábornoki ruházat

13. ábra. A jelenlegi Luftwaffe-ruházat

14. ábra. A vegyi védelmi ruhák egy része

koztatva, mert a gyakorló, az bizony azonos. Egy kivétel van, 
az áldott állapotú katonanők viselete. A díszruháknál nagy a 
különbség, itt nem a szolidság, a kényelem a fő szempont, 
hanem a „parádé”, a különlegesség. Szépek, de hogy meny
nyire kényelmesek ezek a darabok, azt csak viselőjük tudná 
megmondani. A magyar gyűjtemény igencsak szegényes, és 
nem is korhű, érződik seregünk kis szerepe Európában.

Sok a dokumentáció, szabályzatok, fényképek az írekről 
vagy éppen az észtekről. Külön rész foglalkozik a rohamsi
sakokkal. A második világháború ruházata nem a gyűjtemény 
része, így a múlt német seregének egyenruháit sem őrizték 
meg. Az egyedüli emlék, egy csukaszürke tiszti sapka is egy 
vitrin rejtekén húzódik, érthető, hiszen azon a tájon napjaink
ban igazán igyekeznek feledtetni a hajdani sereget.

A látogató, amennyiben megfelelő anyagiakkal rendelke
zik, „kiélheti” militarista gyűjtőszenvedélyét, a Föld majd 
minden tájáról új és használt egyenruhák, felszerelési tár
gyak tömege várja a hatalmas, raktárszerű boltban, ahol 
külön helyen állították ki a ruhák speciális jelvényeit, erede
tieket és replikákat.

Különösebb reklámja nincs a múzeum gyűjteményének, 
hacsak az épület előtt lévő két löveget és hatalmas műsza
ki-mentő teherkocsit nem tekintjük annak. A falucskától 
nem messze kanyargós utak után szűk letérő útra térünk. 
Nincs jelzés, a helybeliektől tudható, hogy a második világ
háború folyamán ez nevezetes hely volt: Adlerhorst Hitler 
egyik titkos bunkere, pontosabban hadműveleti irányító 
központjánál járunk. 1939 szeptembere és 1940 augusztu
sa között építették. Hitler 1944. december 10-től 1945. ja
nuár 15-ig tartózkodott itt. De a bunker nem erről híres, ha
nem arról, hogy innen irányították az ardenneki hadműve
letet. A terület napjainkban is elkerített, magas valós és ál
kerítésekkel, falakkal az álcázáshoz. Civil ruhás férfiak őr
zik, akik némi ácsorgás után azonnal kérdőre vonják (mint 
a régi jó szovjet időben) a nézelődőt, mit akar, jobb, ha to
vábbmegy. Mit lehet tenni?

Ezután gyönyörű üdülőnegyedbe visz az út. Itt volt a fő
hadiszállás, a föld alatt hosszú, széles út vezetett, mely a 
Führer bunkerét is érintette. Jól álcáztak mindent, minden 
szép, de kihalt, alig látni embert. Üdülni jó itt, de lakni? Vé
letlenül tűnik fel, hogy az objektum egyik ablakában távcső 
lencséje csillan meg. Jobb továbbmenni. Marad a titok, no 
meg a megelevenedő múlt emléke, ami nálunk szerencsé
re már múlt, hogy tilos a fényképezés! ■
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Az EMT cég fejlesztette ki és 
gyártja az egyik legmoder
nebb, pilóta nélküli repülőgép

családot (UAV) Németországban. A 
német szárazföldi haderő már mint
egy nyolc éve használja a mi pilóta 
nélküli eszközeinket, az évi több mint 
ezer bevetés során. A német haderő 
a LUNA rendszert sikertörténetnek 
ítéli, és úgy értékeli, hogy „...a kis 
cég egy olyan igen gazdaságos és 
megbízható partnere a Szövetségi 
Haderőnek, amely igen rugalmasan 
és hatékonyan reagál igényeinkre, 
elvárásainkra. A Szövetségi Haderőt

az új kihívásokkal szembeni kötele
zettségvállalásaiban - mint például 
az ENSZ békefenntartó missziói - az 
EMT termékei hatékonyan támo
gatják...”

Mikro-, mini- és harcászati rendelte
tésű eszközök tartoznak robotrepülő
gépeink családjába. Ezeket a pilóta 
nélküli eszközöket nemcsak a NATO- 
országokban alkalmazzák eredmé
nyesen, hanem más nemzeteknél is 
hatékonyan működnek. A valóban 
komplex rendszer eredményes alkal
mazásának titka, hogy a nagy mobili- 
tású eszközök kiszolgálásához ele

gendő a legkisebb katonai alegység 
képessége is. A működtetése nem igé
nyel mérnöki jelenlétet.

Az EMT-t 1978-ban alapították 
mint légi közlekedési céget, és egy
ben beszállító a légierő repülőeszkö
zeihez is. Több mint 30 éve fejleszt, 
gyárt és működtet magas technikai 
színvonalú eszközöket a haderők ré
szére világszerte. M indemellett 
azonban roboteszközeinek vannak 
polgári rendeltetésű változatai is. Az 
EMT központja és központi üzeme 
Bajorországban, Penzberg települé
sen található.

Ingenieurgesellschaft
Dipl.-Ing. Hartmut Euer mbH
Grube 29, 82377 Penzberg -  Germany
Phone: +49 8856 9225 0 Fax: +49 8856 2055
www.emt-penzberg.de
sales @ emt-penzberg.de

Környei István -  KATONASORS 1.
Egy honvéd naplója (1941. augusztus 25-1942. október 10.)

K A T O N A S O R S  1.
E gy ho nvéd  naplója

(19 41 . a u g u s ztu s  a j  19 4 a . o k tó b e r  t o .)

KtVn\

„Ugyanakkor szörnyű robajjal robbannak a repülőbombák, és jön a második 
hullámban a második német kötelék. Öt Junkers típusú, ejtőernyősöket szállító 
repülőgép öt Messerschmitt vadászgép kíséretében. A Szélmalom-magaslat mentén 
a német ejtőernyősök nem nyitják ki azonnal ejtőernyőiket, csak a földfelszín felett 
körülbelül 30 méterrel. Ezek sem szívbajosak - gondolom magamban.

A jól összehangolt német-magyar támadás pánikba ejti a szibériai és egyéb szovjet 
szoldátokat. Számos helyről hallatszik a rémült kiáltás: »0 Mamka!«, és több helyen 
keresik a menekülés útját.”

Mivel a második világháborús magyar haderő eredeti dokumentumai igen kicsiny 
számban maradtak meg, mindig nagy kincsnek számít egy-egy, a harctéren is 
szorgalmasan vezetett magánnapló felbukkanása. Úgy vegyük kezünkbe ezt az 
egyszerű honvéd által írt, kissé érzelgős, másutt „svejkesen vagány”, őszinte 
szöveget, mint egy olyan falusi parasztember mának szóló üzenetét, aki nagy idők 
tanúja volt. Aki túlélte a második világháborút, túl az egész görbe arcú XX. századot, 
s most emlékezik, és emlékeztetni akar. Emlékezni és emlékeztetni az eltelt 
katonaidőre, az elesett bajtársakra, a gyengeségre és a helytállásra egyaránt. 
Várhatóan a történet folytatása is megjelenik majd, a teljes sorozat háromkötetes 
lesz, a második kötet 2008. novemberben jelent meg.

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2007.
A 396 oldalas mű telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 4300 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes 
postaköltség), vagy megvásárolható: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. (Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) Telefon : 460-3722, 06-30-575-0709, e-mail: dornan@vipmail.hu

80 HADITECHNIKA 2009/1



ALADIN • LUNA'FANCOPTER
eumental UAVX-13

.THE RIGHT SOLUTION FOR ALL-WEATHER RECONNAISSANCE

AND SURVEILLANCE AROUND THE CLOCK

TAN COPTER A L A D IN LUNA X -1 3
Rotary-w ing
m icro-drone

M in i-d rone Tactical d rone Tactical d rone

Range 1000 m 15 km > 80  km >  20 0  km
Fligh t du ra tion 25  m in 60  m in >  4  hrs >  6 hrs
W e igh t 1,5 kg <  4  kg <  4 0  kg < 1 5 0  kg

UAV

Ingenieurgesellschaft 
Dipl.-Ing. Hartmut Euer mbH
Grube 29 • B2377 Penzberg • Germany

Phone: +49 (BB 56) 92 25-0 ■ Fax +49 (BB 56) 20 55
WWW.EMT-PENZBERG.DE • SALES@EMT-PENZBERG.DE
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M atth a e id e sz  K o nrád Egyenruha Múzeum

A Gribeckben lévő múzeum előtt álló lövegek és a teremben kiállított gyalogsági fegyverek és lőszerek (a szerző felvételei)
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A BM D-4 deszantharcjármű

AVolgográdi Traktorgyárban és a Kurganmas gyárban 
megkezdték a korszerűsített BMD-4 Bahcsa-U (dinnye
föld) deszant páncélozott harcjármű sorozatgyártását, 

amelyet a Volgográdi Traktorgyár és a Tulai Műszergyár terve
zőirodái fejlesztettek ki közösen. Az első darabokat még 2005- 
ben, ünnepélyes keretek között adták át a légideszantcsapatok 
akkori parancsnokának, Kolmakov vezérezredesnek.

A BMD-4 Bahcsa-U deszant páncélozott harcjármű rendel
tetése a deszantcsapatok állományának szállítása, mobilitásá
nak növelése, a tűzerő fokozása és a védettségi szint emelé
se. Az új harcjármű hatékonyabbá teszi a deszantcsapatok 
önálló tevékenységét a manőverező-támadó és a védő had
műveletekben, együttműködve más fegyvernemekkel.

A BMD-4 egy új generációs, tipikusan a deszantcsapatok 
számára készült páncélozott harcjármű. Rendkívül nagy a 
tűzereje, amelyet automata tűzvezető rendszer vezérel. 
Bevethető 4000 m-es magasságig. Hasmagassága 40 cm- 
ig változtatható a terep függvényében. Deszantolása egy
aránt lehetséges kezelőszemélyzettel vagy a nélkül.

Az új harcjárművet a BMD-3 alvázára építették meg. 
A nagy tűzerő mellett nagyobb páncélvédettséggel látták 
el. Megváltoztatva a BMD-3 alumíniumtornyát, a 30 mm-es 
gépágyú mellé még egy 100 mm-es löveget is felszereltek 
az új eszközbe.

A löveg a hagyományos tüzérségi alkalmazás mellett ké
pes páncéltörő rakéták (PTUR) indítására is. A toronyban 
elhelyezett, úgynevezett „univerzális harci modul” nem 
más, mint a BMP-3 számára kifejlesztett harci egység 
adaptálása az alumíniumötvözetből készült toronyban való 
elhelyezésre.

Az „univerzális harci modul” tömege 3,2-3,98 t között 
mozog, a felszereltség függvényében. A toronyban helyez
kedik el a parancsnok és az irányzó, mögöttük pedig az öt 
lövész, akik számára lőrések biztosítják a tüzelési lehetősé
get. A BMD-4 alkatrészei mintegy 80%-ban csereszabato
sak a BMP-3 alkatrészeivel.

Az új „Bahcsa” a következő fegyverekkel és javadalma
zásokkal rendelkezik: 100 mm-es 2A70 löveg 34 db repesz- 
gránáttal; 4 db „Árkán”; 4 db „Konkursz”; 30 mm-es 2A42 
gépágyú 500 db lőszerrel; 7,62 mm-es PKT-géppuska 2000 
db tölténnyel; 5,45 mm-es RPKSZ-74 géppuska 2160 töl
ténnyel.

2. ábra. Univerzális harci modul

A felsorolt fegyverzetek révén a BMD-4 tűzereje 2,5- 
szerese a BMD-3-énak. A löveget automata töltővel látták 
el, amely mind a kétfajta lőszert képes betölteni. Ez a töltő
rendszer gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az eszköz keze
lését, szemben a 120 mm-es Nona deszant önjáró tüzérsé
gi löveggel, ahol kézi töltés van, a páncéltörő rakéták tölté
séhez pedig ki kell bújni a toronyból.

Az automata tűzvezető rendszer magában foglalja a pa
rancsnoki irányzékokat és az irányzó lézerinfra (ezen optikai 
eszközök lehetővé teszik az éjszakai és rossz látási viszo
nyok közötti tűzvezetési) célzóberendezéseit, az infra célkö
vetőt és más navigációs berendezéseket is. Ez a tűzvezető 
rendszer biztosítja a hatékony tüzelést mind álló, mind mozgó 
helyzetben akár úszás közben is. A BMD-4 fegyverzete lehe-

1. ábra. BMD-4 Bahcsa-U 3. ábra. BMD-4 deszantharcjármű
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Nemzetközi haditechnikai szemle______________________________________/

4. ábra. A BMD-4 lövegtornya

tővé teszi a földi és légi célok hatékony megsemmisítését. A 
100 mm-es löveggel nemcsak közvetlen irányzású, hanem 
fedett tüzelőállásból történő tüzelés is megvalósítható. Az elő
deihez képest az új Bahcsa nemcsak nagyobb és hatéko
nyabb tűzerővel bír bármilyen időjárási viszonyok között, ha
nem nagyobb hatótávolsággal is, ami nagyobb védettséget is 
jelent egyben. A repeszgránátokkal élő erő ellen, valamint 
épületek és páncélozott járművek ellen lehet hatékonyan har
colni mintegy 7 km-es távolságban. Az Árkán páncéltörő ra
kétával -  nagypontosságú fegyverként -  5,5 km-es távolságig 
lehet megsemmisíteni az ellenséges eszközöket. Az arcvo
nalhoz közeledve a tűzerő tovább növekedik a 30 mm-es 
gépágyú bevetésével, amely mintegy 4 km-es távolságra ké
pes tüzelni a repeszlövedékekkel és mintegy 2,5 km-re az űr
méret alatti páncéltörő lövedékekkel. A számítógéppel vezé
relt tűzvezetési rendszer 95-97%-os találati valószínűséget 
garantál a BMD^I fegyverzeti rendszerének.

A felsorolt képességek megalkotásakor nagy hangsúlyt 
fektettek a harcjármű súlyára is, hogy ne kerüljön veszély
be a mobilitás. Ennek eredményeként a BMD-4 súlya 13,4 
t. így a harcjármű bármilyen szállító repülőgéppel szállítha
tó, és ejtőernyővel deszantolható mind kezelőszemélyzet
tel, mind a nélkül.

Közúton a Bahcsa maximum 70 km/h-s, vízen pedig 
10 km/h-s sebességgel képes haladni. A torony két oldalán 
1-1 db, háromcsöves ködösítő berendezés található, 
amelynek segítségével gyorsan álcázhatja magát, és elme
nekülhet a váratlan támadás elől vagy a csapdából.

5. ábra. BMP-3

A BMD-4 harcászati-technikai adatai
Kezelőszemélyzet: 2 fő
Szállítható személyek száma: 
A harcjármű

6 fő

-  hossza: 6,10 m
-  szélessége: 3,11 m
-  magassága: 2,45 m
-  tömege: 13,6 t
Páncélozottság: lövészfegyverek

elleni védelem
alumíniumötvözetű

torony
Fegyverzete
-  100 mm-es löveg/indítócső: 2A70 típus
-  30 mm-es gépágyú: 2A72 típus
-  7,62 mm-es géppuska: PKT
-  5,45 mm-es géppuska: RPKSZ-74
-  páncéltörő rakéta: Árkán
-  páncéltörő rakéta: Konkursz
Tűzvezető rendszer: két síkban stabilizált, 

lézertávmérő, éjjellátó
Motor: 2B-60-2, turbódízel
Teljesítmény: 450 LE
Üzemanyag: gázolaj,

egyéb üzemanyagok
Felfüggesztés: független torziós,

teleszkópos hidraulikus
lengéscsillapítókkal

Hasmagasság: 40 cm-es változtatási
lehetőség

Sebesség 
-  közúton: 70 km/h
-  vízen: 10 km/h
Hatótávolság: 500 km

A légideszantcsapatok volt parancsnoka, Kolmakov ve
zérezredes kijelentette, hogy az eszköz rendszeresítésével 
nagyságrenddel növekedik a deszantcsapatok tűzereje. 
A helyi háborúk és a csecsenföldi harci tapasztalatok meg
mutatták, hogy a deszantalegységek (század, zászlóalj) 
nem rendelkeztek hatékony tűzerővel, ezért mindig meg 
kellett őket erősíteni tankokkal és tüzérséggel.

A légideszantcsapatok parancsnoka, Jevtuhovics altá
bornagy vélekedése szerint az új technika (BMD-4 és a 
125 mm-es Szprut önjáró páncéltörő löveg) rendszeresíté
sével meg kell változtatni a deszantcsapatok alkalmazásá
nak módszereit és harcászati szabályzatát. A „szárnyas 
gyalogság” alkalmazása, önállóan az ellenséges hátor
szágban vagy a szárazföldi csapatok kötelékében, a lehe
tőségek és képességek megnövekedésének (meghárom
szorozódásának) -  alapvetően a tűzerő vonatkozásában -  
következtében jelentősen nagyobb feladatok végrehajtását 
teszi lehetővé. Ez az új fegyverzeti eszközöknek köszönhe
tő, amelyek segítségével a mindig a legnehezebb feladato
kat kapó deszantcsapatok képesek lesznek úgy megsem
misíteni az ellenséget, hogy nem kerülnek annak a közvet
len tüzébe. Vagyis a korszerű fegyverek hosszabb „kardot” 
biztosítanak a deszantcsapatok számára a valószínű ellen
séggel szemben.
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A deszantcsapatoknál 2005-ben összesen 14 db BMD-4- 
est rendszeresítettek. Az első harcjárműveket (3 db) a 137. 
ejtőernyős ezred (106. légideszant-hadosztály, Rjazany) 
kapta meg. Az ezred még egyelőre nem tért át a szerződé
ses feltöltésre, de a közeljövőben tervezik azt. Az új BMD-4 
rendszeresítésekor már valószínűleg szerződéses állomány 
fogja átvenni az eszközöket. Minden egyes harcjárműnek a 
kezelőállománya 2 zászlósból áll. A BMD-4 harcjármű sze
mélyzete: parancsnok, gépjárművezető, irányzó, géppus
kás, lövész-mesterlövész, lövész-utász, lövész.

Eredetileg az új BMD-4-ben csak hét fő fért el, de a csa
patpróbák utáni korszerűsítés eredményeképpen -  a futó
mű és a felfüggesztés áttervezése után -  sikerült több he
lyet kialakítani a járműben, s így az egy harcossal több 
szállítására vált képessé. A Rjazanyi Légi Deszant Főisko
la egy darab BMD-4-est kapott a hallgatók kiképzésére.

Mintegy 100 db BMD-4-es páncélozott harcjármű került 
rendszeresítésre 2006-ban a 137. ejtőernyős ezrednél, és 
2015-ig több száz darab BMD-4 vásárlását tervezik. Ösz- 
szességében a deszantcsapatok 60%-át akarják fegyve
rezni az új eszközre.

A csapatpróba során egyértelműen pozitív véleményt al
kottak a deszantosok az új harcjárműről, azonban akadtak 
elmarasztaló tapasztalatok is. Az egyik az, hogy még nem 
készült el a BMD-4 deszantolásához szükséges 
deszantplatform, így még nem is deszantoltak „élesben" 
BMD-4-est. Továbbá az is kiderült, hogy egy ll-76-osban 
csak két db BMD-4-es fér el a korábbi három darab 
BMD-3-massal szemben. Ennek a csapatszállításban van 
jelentősége, hiszen egy deszantzászlóalj vagy -ezred átdo
bására másfélszer több szállító repülőgépre van szükség.

c " “
u9^ -------------------------------------------------------- -T
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6. ábra. Az Árkán páncéltörő rakéta

A BMD-4 tűzereje és mobilitása többszörösére növeli az al
egységek harcképességét, ami ugyan a legfontosabb mutató, 
de a szállíthatóság is igencsak fontos a deszantcsapatok szá
mára. Bizonyára csak idő kérdése, mikor lesz rendszeresíthe
tő állapotban a BMD-4 deszantolásához szükséges platform. 
A BMD-4 a deszantcsapatok „igazi” harcjárművé lehet, mivel 
az új eszköz rendkívül jól ötvözi a harcjárművek három fő ké
pességét: a rendkívüli tűzerőt, a jó páncélvédettséget és a ki
váló manőverezőképességet (beleértve a deszantolási lehe
tőséget is).

Felhasznált irodalom

Az Orosz Föderáció Fegyveres Erői 2007 (a VM kiadványa) 
VM-kiadványok a hadseregreformról 
Orosz fegyverek (a Military Parade kiadványa 2007) 
Fegyverexport -  a Stratégiák és Technológiák Analitikai 
Központ folyóiratai (www.cast.ru)
Az Orosz Védelmi Minisztérium hivatalos honlapja 
(www.mil.ru)

Becze Csaba -  AZ ARANY SAS NYOMÁBAN
Szilaj Varga Gyula és a magyar gyorsbombázók a második világháborúban

A könyv két részre oszlik. Az első néhai Szilaj Varga Gyula repülő szakaszvezető ki
képzésének és repülő-pályafutásának leírása. Az I. fokú kiképzés a HMNRA-nál, majd 
a II. és III. fokú képzés a szombathelyi Regvinél 1941. Vili. 2.-1942. VI. 30. között zaj
lott. Ezután a Flarckiképző Repülőiskola 3/2 Kf. századnál való repülés és a romboló
átképzés következett, majd rövid szereplés a 102/2. gyorsbombázó századnál, végül 
az 1. célvontató századnál befejeződött Szilaj Varga repülő-pályafutása. Ez az 
M. К. H. Légierő szabványos kiképzési metódusa volt, de mindez nem ítélhető meg 
egy szakaszvezető szintjéről, akivel magas szintű döntést nem közöltek.

A második rész a 102. gyorsbombázó osztály hazai alkalmazása 1944-45-ben. 
Rövidsége (alig 47 oldal) azt mutatja, hogy az események egy része nincs benne, 
elégtelen a magyar és német vezérkari anyag feldolgozása. Ma már jóval több adat 
hozzáférhető ennél, például többet tudnak Odescalchi szökéséről és sorsáról, a Me 
210 gépek gyártásáról és visszapótlásáról is.

A mellékletek után 20 oldalnyi angol nyelvű összefoglaló segíti a külföldi 
eladást, ezért az ábrák felirata kétnyelvű. A kötet 193 db fekete-fehér fotót, 
1 térképet, 4 db színes kamuflázsábrát tartalmaz.
Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2008. 180 oldal, 1990 Ft.

Helyesbítés
A Haditechnika 2009/1. szám 76. oldalán technikai hiba miatt a HIEI csatacirkáló kiadványképe 
elcserélődőtt. A ténylegeset mellékelten közöljük. Szerk.
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Dr. Csorba János

Tanulmányok

Földnek ütközés elkerülését elősegítő 
repülőgép-fedélzeti rendszerek

1. ábra. Földnek ütközéshez vezető tényezők

Bevezetés

A szakirodalom kormányzott földnek üt
közésnek (Controlled Flight Into Terrain, 
CFIT) nevezi, amikor az egyébként kifo
gástalan műszaki állapotban lévő repülő
gépet a pilóták nekivezetik a földnek, va
lamilyen akadálynak vagy vízfelszínnek 
anélkül, hogy ennek tudatában lenné
nek. Az ilyen balesetek általában éjszaka 
vagy rossz látási viszonyok esetén kö
vetkeztek be, s amíg a gépeket fel nem 
szerelték a megfelelő földközelségjelző 
(Ground Proximity Warning, GPW) rend
szerekkel, előfordulásuk gyakori volt.

Napjainkban a földdel (tereptárgyak
kal, vízfelszínnel) való ütközés elleni vé
delemre szolgáló fedélzeti rendszerek a 
legtöbb repülőgép alapfelszereltségéhez 
tartoznak, és segítenek biztonságos tá
volságot tartani a tereptől és a különböző 
akadályoktól. Ezt a követelményt egyéb
ként a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) és a nemzeti légügyi 
hatóságok meghatározott kategóriájú re
pülőgépekre előírják, de a rendszer a re
pülésbiztonságra gyakorolt fontos hatása 
miatt kisebb repülőgépeken is egyre fo
kozódó mértékben megtalálható.

A szóban forgó rendszerek megne
vezésére általában a „földközelségjelző 
rendszer" (Ground Proximity Warning 
System, GPWS), a „fokozott védelmet 
biztosító (továbbfejlesztett) földközel
ségjelző rendszer” (Enhanced Ground

Proximity Warning System, EGPWS), 
valamint a „terepismeretet biztosító és 
terepre figyelmeztető rendszer"’ (Terrain 
Awarness and Warning System, 
TAWS) kifejezésekkel találkozhatunk. 
Érdemes tudni azonban, hogy az 
EGPWS név egyúttal védjegy, melyet 
tulajdonosán (Honeywell) kívül más 
gyártók nem használhatnak, míg a kö

vetelmény a repülőgépek nem kifeje
zetten EGPWS rendszerrel való felsze
relésére vonatkozik, hanem megengedi 
más, az EGPWS-éhez hasonló képes
ségekkel rendelkező (azaz általános fo
galmazásban TAWS) rendszerek fel
szerelését is.

A cikk konkrét gyártmányoktól 
függetlenül mutatja be a földnek ütkö
zés elkerülését elősegítő rendszerek 
feladatait és működési elvét. Az egy
szerűség kedvéért ezeknek a rend
szereknek az általános megnevezésé
ül a továbbiakban a „földközelségjelző 
rendszer” kifejezést használjuk.

A KORMÁNYZOTT FÖLDNEK ÜTKÖZÉS OKAI

Általában több ok és befolyásoló körül
mény egyidejű fennállása szükséges 
ahhoz, hogy valamely katasztrófave
szély vagy tényleges katasztrófa bekö
vetkezzék. A földnek ütközésre vonat
kozóan ezeket az okokat és befolyáso
ló körülményeket, valamint a közöttük 
lévő összefüggéseket az 1. ábra szem
lélteti. Az ábra felső részén látható, 
hogy egy repülőgép földnek ütközését 
a rendkívüli eseménynek számító gép
irányítási hiba abban az esetben idézi

1. táblázat

Üzemmódok Funkciók
1. Túl gyors süllyedésre figyelmeztetés
2. Túl gyors terephez való közeledésre figyelmeztetés
3. Magasságvesztésre figyelmeztetés felszállás vagy 

átstartolás után
4. Nem biztonságos terep feletti magasságra figyelmeztetés
5. Túl nagy lefelé történő eltérésre figyelmeztetés a műszeres 

leszállító rendszer által kijelölt siklópályához képest
6. Magasságra és/vagy dőlésszögre vonatkozó szóbeli 

figyelemfelhívás a leszálláshoz való bejövetel során
7. Szélnyírás veszélyére figyelmeztetés
- Terep feletti magasságalap átlépésére figyelmeztetés

Földközelségre figyelmeztetés a repülőgép előtti 
terepviszonyokra vonatkozóan

- Terepdomborzat kijelzése képernyőn
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Süllyedési sebesség 1000 láb/percben

2. ábra. Túl gyors süllyedésre figyelmeztetés geometriai viszonyai és tartományai

3. ábra. Gyors terephez közeledésre figyelmeztetés geometriai viszonyai és tartományai

elő, ha eközben a repülőgép közel van 
a földhöz, és a földközelséget a repülő
gép-vezetők nem észlelik időben. A fel
sorolt három előfeltétel előfordulásának 
egyidejűségét az ábrán egy „és” feliratú 
téglalap fejezi ki.

Az 1. ábráról leolvasható, hogy a 
gépirányítási hiba kifejeződhet a repü
lőgép adott helyzetben nem megfelelő 
kormányzásában (gépkormányzási hi

ba) vagy eltérés kialakulásában a re
pülőgép szükséges és tényleges hely
zete között (térbeni helyzet hibája). 
Nem megfelelő kormányzásnak szá
mít minden hibás vezérlési művelet 
végrehajtása, mint például a gázkar 
nem megfelelő állítása, valamint a fu
tómű, a fékszárny és a kormányok 
helytelen működtetése. A gépkor
mányzási hibát előidézheti a navigáci

ós rendszer helytelen beállítása vagy 
egy hibás repülési terv szerinti repü
lés. A gépirányítási hibát alkotó másik 
összetevő, a térbeni helyzet hibája azt 
jelenti, hogy a repülőgép oldalirányban 
vagy magasságban eltér a szükséges 
repülési pályától. A térbeni helyzet hi
bájának előidézője lehet a repülőgép 
navigációs rendszerének hibája és a 
repülés során elkövetett repüléstech
nikai hibák.

Az 1. ábra alsó része azt tünteti fel, 
hogy a rendkívüli események bekövet
kezését előidéző okok milyen konkrét 
tényezőkre vezethetők vissza. Össze
foglalóan megállapítható, hogy eme 
tényezők között a személyi hibák (piló
ta-, tervezési hiba), a hibás adatbázi
sok alkalmazása és a műszaki meghi
básodások szerepelnek.

A FÖLDNEK ÜTKÖZÉS ELKERÜLÉSÉT 
ELŐSEGÍTŐ RENDSZER ÜZEMMÓDJAI

A földközelségjelző rendszernek auto
matikusan, kellő időben és jól megkü
lönböztethető módon figyelmeztetnie 
kell a repülőgép-vezetőt minden olyan 
esetben, amikor a repülőgép a földhöz
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Futópálya

6. ábra. Siklópálya alatti süllyedésre figyelmeztetés geometriai viszonyai

viszonyítva potenciálisan veszélyes 
helyzetbe kerül. Repülés közben sok
féle veszélyes szituáció fordulhat elő, 
ezért a rendszer többféle üzemmód
ban működik.

1. ÜZEMMÓD (FIGYELMEZTETÉS 
A TÚL GYORS SÜLLYEDÉSRE)

Az 1. üzemmód olyan esetekben lép 
működésbe, amikora repülőgép s ü l 
lyedési sebessége nagyobb, mint 
amekkora a terep feletti magasságá
hoz képest megengedhető. A süllye
dési sebességet a barometrikus ma
gasság változása alapján állapítják 
meg, a terep feletti magasságot pedig 
a fedélzeti rádió magasságmérő méri. 
Átül gyors süllyedésre figyelmeztetés 
terep feletti felső magassághatára 
mintegy 750 méter (2450 láb). Az 1. 
üzemmód működésében a futómű és 
a fékszárny kiengedett vagy behúzott 
helyzete nem játszik befolyásoló sze
repet, vagyis a gyors ereszkedésre fi
gyelmeztetés független attól, hogy a 
repülőgép leszállásra készül-e vagy 
nem.

A figyelmeztető rendszer működé
sét az 1. üzemmódban a 2. ábra 
szemlélteti. A magasság és a függő
leges sebesség szerinti működési 
tartomány két részre oszlik: az elő
zetes figyelmeztetési zónára és a ri
asztási zónára. Az első zóna határá
nak átlépésekor a műszerfalon ki
gyullad a „botkormányt felhúzni” 
(„puli up”) figyelmeztető felirat, s 
ilyenkor a hangszóróból, valamint a 
repülőgép-vezetők fejhallgatójában 
többször egymás után a „süllyedési 
sebesség” („sink rate”) figyelmezte
tés hallatszik. A második zónában a 
hangszóróból és a fejhallgatókban a 
„sink rate” helyett a „puli up” felszólí
tás ismétlődik.

2. ÜZEMMÓD (FIGYELMEZTETÉS 
A TEREPHEZ VALÓ TÚL GYORS 
KÖZELEDÉSRE)

A 2. üzemmód abban az esetben lép 
működésbe, amikor a terep fölötti repü
lési magassághoz képest a repülőgép 
terephez való közeledési sebessége 
nagyobb a megengedettnél. A terep
hez történő közeledés sebessége a re
pülési pályától (vízszintes vagy süllye
dő repülés), a terep jellegétől (sík vagy 
emelkedő) és a repülési sebességtől 
függ. Vízszintes útvonal repülése ese
tén a földhöz közeledés a talaj emelke
dése miatt következhet be, de sík terep 
fölötti leszállás közben a közeledést a 
repülőgép süllyedése idézi elő. A 2. 
üzemmód ezért a kétféle repülési hely
zetben eltérő figyelmeztetési algorit
must alkalmaz. Ha a futómű behúzott 
helyzetben van, akkor a rendszer felté
telezi, hogy a repülőgép nem süllyed, s 
a riasztást akkora, de legfeljebb 750 
méter (2450 láb) magasságon adja ki, 
amely elegendő időt biztosít a földnek

ütközés elkerüléséhez. Amennyiben 
viszont a futómű kint van, úgy a repülő
gép süllyedése természetes, s ilyenkor 
a leszállás közben fölösleges, téves ri
asztások megakadályozása érdeké
ben ugyanazon süllyedési sebessé
gekhez kisebb riasztási magasságérté
kek tartoznak.

A3, ábra bal oldali része az emelke
dő terep feletti vízszintes repülés ese
tét illusztrálja. Látható a nagyobb kiter
jedésű figyelmeztetési és a kisebb mé
retű riasztási zóna. A 3. ábra jobb ol
dala a süllyedési sebesség és a terep 
feletti magasság szerinti koordináta- 
rendszerben ábrázolt riasztási tarto
mányt tünteti fel. Megfigyelhető, hogy 
a riasztási tartomány felső magasság
határa a diagramon „Futómű kint” re
pülési helyzetben alacsonyabban, a 
„Futómű bent” helyzetben pedig ma
gasabban húzódik. A „Futómű bent” 
esetben kétféle riasztási tartomány lé
tezik, melyek az 550 méter (1650 láb) 
repülési magasság fölött különböznek 
egymástól. Mintegy 410km/óránál
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7. ábra. Szélnyírás szemléltetése

(220 csomónál) kisebb repülési sebes
ségek esetén a riasztási zóna határát 
a „Futómű bent” felirattal jelölt, gyakor
latilag vízszintes vonal alkotja. Ennél 
nagyobb repülési sebességek esetén 
azonban a riasztási zónát a repülési 
sebességtől függő mértékben maxi
mum mintegy 800 méterre (2450 láb
ra) felfelé kiterjesztik (lásd a 3. ábra 
jobb oldali részén a „Nagyobb sebes
ségek” feliratú mezőt), hogy a repülő
gép-vezetőnek több ideje maradjon a 
reagálásra.

3. ÜZEMMÓD (FIGYELMEZTETÉS 
MAGASSÁGVESZTÉSRE FELSZÁLLÁS 
VAGY ÁTSTARTOLÁS UTÁN)

A rendszer ebben az üzemmódban 
közvetlenül felszállás vagy átstartolás 
után, a viszonylag kis, 9 és 210 m kö
zötti (30-700 láb) magasságok tarto
mányában működik (4. ábra). Ameny- 
nyiben ezeken a magasságokon a 
rendszer a repülőgép magasságvesz
tését észleli, úgy a repülőgép-vezetők 
fejhallgatójában felhangzik a „ne s ü l 
lyedjen” („don’t sink”) figyelmeztető 
szöveg. A magasságvesztés érzéke
lésének alapját a barometrikus ma
gasság csökkenésének figyelése ké
pezi.

4. ÜZEMMÓD (FIGYELMEZTETÉS NEM 
BIZTONSÁGOS MAGASSÁGRA)

Ez az üzemmód akkor működik, ha le
szállásra nem alkalmas konfiguráció
ban, vagyis behúzott helyzetben lévő 
futómű és fékszárny mellett a repülő
gép túl alacsonyra süllyed. A repülő
gép terep feletti magasságát rádió
magasságmérő segítségével határoz
zák meg. A figyelmeztetési és riasztá

si magasság behúzott futómű esetén, 
illetve kiengedett futómű, de behúzott 
fékszárny esetén eltérő. Ennek megfe
lelően két alüzemmód létezik.

Az 5. ábra azt az alüzemmódot 
szemlélteti, amikor sem a futómű, sem 
a fékszárny nincs kiengedve. Ekkor 
1000 láb (333,3 m) alá süllyedve elő
ször a „túl alacsony, terep” („too low, 
terrain”) figyelmeztetetés hangzik el, 
majd később a sebesség és a magas
ság függvényében a „túl alacsony, fu
tómű” („too low, gear”) szöveg. A jobb 
oldali ábrán látható, hogy 190 csomó 
alatti repülési sebességek esetén a fu
tómű kiengedésére vonatkozó riasztá
si magasság mintegy 500 láb (150 m).

A másik alüzemmódban, amikor a 
futómű már kinti helyzetben van, de a 
fékszárny még nincs, az előbb ismer
tetettnél kisebb, jellemzően 60 m 
(200 láb) magasságon a fékszárny ki
bocsátására hangzik el a „túl alacsony, 
fékszárny” („too low, flaps”) felszólítás.

5. ÜZEMMÓD (SlKLÓPÁLYÁTÓL VALÓ 
ELTÉRÉSRE FIGYELMEZTETÉS)

A siklópályától lefelé történő eltérésre 
figyelmeztetésnek két szintje van. Kis
mértékű eltérés esetén fél hangerővel 
és ritkán, míg az eltérés mértékének 
növekedésével egyre sűrűbben hallat
szik a „süllyedési szög” („glideslope”) 
figyelmeztetés. A 6. ábra szerinti szi
gorú figyelmeztetési zónában a „ s ü l
lyedési szög” figyelmeztetés teljes 
hangerővel és a legsűrűbb 3 másod- 
percenkénti gyakorisággal hangzik fel.

6 . ÜZEMMÓD (SZÓBELI 
FIGYELEMFELHÍVÁSOK)

A földközelségjelző rendszer adott re
pülőgépbe történő beépítése során ál
lítják be, hogy mely magasságokon 
vagy mely dőlésszög túllépése esetén 
hangozzanak el megfelelő figyelemfel
hívások. Az eddig fentebb felsorolt 
üzemmódokban vizuális és hangjelzés 
egyaránt van, míg a beállított magas
ság és dőlésszög átlépésére csak szó
beli figyelemfelhívás történik. Túl nagy 
dőlésszög esetén például a „dőlés- 
szög" („bank angle”) szöveg válik hall
hatóvá.

7. ÜZEMMÓD (SZÉLNYÍRÁSRA 
FIGYELMEZTETÉS)

Fedélzeti időjárásradar megléte ese
tén lehetőség nyílik a repülésbiztonsá
got komolyan befolyásoló szélnyírás 
veszélyének jelzésére. Szélnyírásról 
abban az esetben beszélünk, amikor a 
repülési pálya mentén a szél iránya 
hirtelen és jelentősen (például 180°- 
kal) megváltozik (7. ábra).

8. ábra. A terep magasság szerint eltérő színű ábrázolásának elve

Ebben a magasságtartományban a terep domborzata 
piros színnel jelenik meg a kijelző képernyőn

Ebben a magasságtartományban a terep domborzata 
sárga színnel jelenik meg a kijelző képernyőn

Ebben a magasságtartományban a terep domborzata 
zöld színnel jelenik meg a kijelző képernyőn
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9. ábra. Terep feletti magasságalap a repülőtértől mért 
távolság függvényében

A figyelmeztetési feladat elvégzésé
re az impulzusmodulációval működő 
Doppler-időjárásradarok alkalmasak, 
melyek nemcsak az eső erősségét 
képesek érzékelni, hanem az eső víz
szintes sebességét, s ezáltal a viha
ron belül a szél sebességét is. A víz
szintes irányú szél változási sebessé
gének mérése révén ezek a radarok 
képesek több mérföld távolságból je
lezni a szélnyírást.

T ovábbi üzemmódok és
TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIÓK

F ö ld kö zelsé g r e  f ig y e l m e z t e t é s  a  r e 
p ü lő g é p  ELŐTTI TEREPRE VONATKOZÓAN

Meghatározott repülőgépek földközel- 
ségjelző rendszerrel való felszerelésé
nek követelményét egyebek mellett az 
ICAO 6. számú Annex II. részében le
írt előírások tartalmazzák. A rendszer 
műszaki specifikációját nem, de azt 
egyértelműen rögzítik ebben a doku
mentumban, hogy a cikkben eddig 
ismertetett hagyományos funkciók 
megléte nem elégséges. Az ICAO 6. 
számú Annex II. részének 6.9.2 szaka
sza nevezetesen előírja, hogy „2007. 
január 1-jétől minden olyan gázturbi
nás sugárhajtóműves repülőgépet,

amelynek engedé
lyezett legnagyobb 
felszállótömege több 
mint 5700 kg, vagy 
amely több mint 9 
utas szállítására jo
gosított, szerelje
nek fel földközel- 
ségjelző és riasztó 
rendszerrel, amely 
előre irányuló ve
szélyes földfelszín

közelség megelőző riasztási feladatra 
is képes”.

A hangsúly itt az előre irányuláson, 
vagyis nem csupán a repülőgép alatti, 
hanem a repülőgép előtti terepviszo
nyok figyelembevételén van. Ennek a 
követelménynek megfelelően a leg
korszerűbb földközelségjelző rend
szerek előrefelé tekintő (forward 
looking) képességgel is rendelkeznek.

A terep domborzatának kijelzése 
(8. ábra) az időjárásradar vagy a moz
gó térkép színes kijelzőn ajánlott, de 
nem kötelező. A rendszer az ilyen típu
sú kijelzés meglététől függetlenül vé
delmi tartományt dolgoz ki a repülőgép 
földrajzi helyzete, magassága, sebes
sége és útvonala alapján. Ez úgy törté
nik, hogy a rendszer az útvonal-infor
mációkat összeveti a terep és az aka
dály adatbázis-információkkal, s a terep 
vagy akadály -  amennyiben van ilyen 
az útvonalon -  eléréséig hátralévő idő 
nagyságától (például 1 perc vagy 30 
másodperc) függően kiadja a megfele
lő figyelmeztető vagy riasztó jelzéseket. 
Amikor a repülőgép-vezető megváltoz
tatja a repülési pályát úgy, hogy a repü
lőgép az akadályt biztonságosan el tud
ja kerülni, a jelzések megszűnnek.

A környező terep domborzati viszo
nyait ábrázoló színes kijelzőn szemlé
letes formában látható, hogy hol van

nak a magasság szempontjából veszé
lyes, és hol a biztonságos területek. 
A megjelenítéshez többféle színt és 
színárnyalatot alkalmaznak, de az 
alapelv az, hogy piros színnel ábrázol
ják a repülőgép magasságánál jóval 
magasabban fekvő veszélyes tartomá
nyokat, sárgával a közel azonos ma
gasságú vagy valamelyest magasabb 
terepszakaszokat, és zölddel a bizton
ságosan mélyen fekvő területeket. A ki
jelzőn ábrázolt terület nagysága az igé
nyeknek megfelelően változtatható.

Te r e p  f e l e t t i m a g a s s á g a la p

A terep feletti magasságalap (Terrain 
Clearance Floor) elnevezésű funkció 
működése riasztja a repülőgép-vezetőt 
minden olyan esetben, amikor a repü
lőgép az előre meghatározott „magas
ságalap” alá süllyed (11. ábra). A funk
ció a rádió-magasságmérő által mért 
terep feletti magasság és az adatbázis
ban szereplő legközelebbi repülőtértől 
vagy a célrepülőtértől számított távol
ság alapján működik. Létezik egy eh
hez hasonló, úgynevezett repülőtér fe
letti magasságalap (Runway Field 
Clearance Floor) funkció is, amely ab
ban az esetben nyújt védelmet a repü
lőgép számára, ha a célrepülőtéren a 
futópálya a környező terep szintjénél 
magasabban helyezkedik el. Ekkor 
nem a rádió-magasságmérő által mért 
terep feletti magasságot, hanem a 
GPS-méréseken alapuló geometriai 
magasságot használják. A terep feletti 
vagy a repülőtér feletti magasságalap 
lefelé történő átlépésére a korábbiak
ban ismertetettekhez hasonlóan a re
pülőgép-vezetőt itt is vizuális és hang
jelzés figyelmezteti. (A 11. ábrán az 
„NM" jelölés tengeri mérföldet, a jel 
pedig láb mértékegységet jelent.)

10. ábra. A földközelségjelző rendszer be- és kimeneti jelei
A RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A földközelségjelző rendszer központi 
eleme a processzoregység, amely a re
pülőgép-fedélzeti rendszerektől és be
rendezésektől kapott jelek alapján mű
ködik (10. ábra). A processzoregység 
bemeneti jeleit a 10. ábra bal oldali ré
sze szemlélteti. Ezek a bemeneti jelek 
részben különféle mérési eredmények 
(barometrikus magasság, függőleges 
sebesség, légsebesség, levegő-hőmér
séklet, rádiómagasság, térbeli helyzet, 
mágneses irányszög, GPS-adatok 
stb.), részben pedig az érintett fedélze
ti rendszerek állapotára és a mérési 
eredmények érvényességére vonatko
zó diszkrét jelek (futómű helyzete, sikló
pálya jel érvényessége stb.).
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Tanulmányok

A 10. ábra középső része a pro
cesszoregységet azoknak a funkciók
nak az összefoglalásával ábrázolja, 
melyeket a cikk a fentiekben röviden 
már ismertetett. A rendszer kimeneti 
jeleit a 10. ábra jobb oldali része tün
teti fel. Összefoglalóan megállapítha
tó, hogy a rendszer vizuális és hallha
tó figyelmeztetéseket és riasztásokat 
ad a veszélyes vagy potenciálisan ve
szélyes földközelségre vonatkozóan, 
valamint a repülőgép körül lévő terep
domborzati viszonyok térképszerű áb
rázolása révén elősegíti, hogy a repü
lőgép-vezető mindig ismerje azt a te
repet, amely fölött repülnek.

A FÖLDKÖZELSÉGJELZŐ RENDSZEREK 
HATÉKONYSÁGA

A Nyugaton gyártott kereskedelmi su
gárhajtású repülőgépek által elszenve
dett kormányzott földnek ütközéses 
balesetek számának alakulása a 9. áb
rán látható. A földközelségjelző rend
szerrel felszerelt és fel nem szerelt re
pülőgépek összesített adatait tartalma
zó ábra alapján megállapítható, hogy a 
balesetek előfordulását minden erőfe
szítés ellenére nehéz volt folyamatosan 
alacsony szinten tartani. A balesetszám 
évenként elég jelentősen változott, de 
az 5 éves gördülő átlagot tekintve 10 év 
alatt (1996 és 2006 között) mégis sike
rült lassú csökkenést elérni. Témánk 
szempontjából azonban a legfontosabb 
az a tény, hogy földközelségjelző rend
szerrel felszerelt repülőgép még soha 
nem szenvedett kormányzott földnek 
ütközéses balesetet. Ez világosan rá-

11. ábra. Kormányzott földnek ütközéses balesetek nyugati 
gyártmányú sugárhajtóműves repülőgépekre vonatkozóan

mutat arra, hogy 
a kormányzott 
földnek ütközé
ses balesetek 
kockázatának 
csökkentésére a 
legjobb mód a re
pülőgépek föld
közelségjelző 
rendszerrel való 
felszerelése.

ÖSSZEFOGLALÁS

A földnek ütkö
zés elkerülését 
elősegítő repülő
gép-fedélzeti 
földközelségjel
ző rendszerek 
helyzetismeretet biztosítanak a repü
lőgép-vezetők számára oly módon, 
hogy a műszerfalon látható fényjel
zés, valamint beszédhanggal adott fi
gyelmeztetés formájában jelzik a föld 
veszélyes közelségét. Többfunkciós 
kijelzőképernyők rendelkezésre állá
sa esetén ezek a rendszerek a repü
lőgéphez képest különböző magas
ságú terepszakaszok különböző szí
nekkel történő ábrázolásával képe
sek a környező terepviszonyokat is 
megjeleníti, ami a helyzetismeretet 
jelentősen tovább javítja.

A cikk nagy vonalakban ismertette a 
földközelségjelző rendszerek külön
böző üzemmódjait és működési elvét. 
Tapasztalatok bizonyítják, hogy azok
nál a repülőgépeknél, amelyekre ilyen 
rendszereket telepítettek, a kormány

zott földnek ütközéses balesetek gya
korlatilag megszűntek.

Felhasznált irodalom
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Safety Foundation, Aerosafetyworld, 
February 2007.
Paul Novacek, Pilot’s Guide. Terrain 
Awareness and Warning Systems -  
TAWS Buyer’s Guide (www.aea.net)

USS ESSEX (MALY MODELARZ, 1:300)

Az ESSEX osztály a korábbi, a hazai olvasóközönség előtt jobban ismert 
YORKTOWN osztály (YORKTOWN, ENTERPRISE, HORNET) nagyobb, 
továbbfejlesztett változata volt, a kortárs brit repülőgép-hordozókhoz képest 
szerényebb páncélzattal, de azok 40-50 gépével szemben közel 100 db-os fedélzeti 
repülőgépparkkal és kitűnő légvédelmi tüzérséggel. Japán oldalon csak a SOKAKU, a 
ZUIKAKU és a SINANO tekinthető vele egyenértékű típusnak vagy jobbnak. Az 
amerikai ipar fölényes kapacitását bizonyítva összesen 24 db ESSEX osztályú 
repülőgép-hordozó épült meg -  közülük a második világháború végéig 17 lépett 
szolgálatba. Repülőgépeik 1944-1945-ben főszerepet játszottak a japán hadiflotta 
nagy egységeit -  köztük a JAMATO és MUSZASI szupercsatahajókat -  felmorzsoló 
légitámadás-sorozatokban. Ezenfelül a Hellcat vadászok alaposan csökkentették a 
japán haditengerészeti légierőt is. Korszerűsítve néhány ESSEX hajó még a 
nyolcvanas években is repülőgép-hordozóként működött.

A 940 alkatrészt tartalmazó kivágóból összeállítható 1:300-as papírmakett kb. 
89 cm hosszú. Az útmutatások lengyel nyelvűek, diagramokkal. Önmagában a 
makett ára 1790 Ft + postaköltség (2008. decemberi adat). Megrendelhető: 
Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902 (honlap: www.papirmakett.hu)
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Horváth Zoltán A SCHARNHORST 
csatacirkáló I. rész

Az első világháborút lezáró ver- 
sailles-i békeszerződés szinte tel
jesen felszámolta a német hadi- 

tengerészet hajóállományát. Csupán a 
BRAUNSCHWEIG osztály hat régi sor
hajóját hagyták meg a németeknek, 
amelyek olyan elavultak voltak, hogy 
már a háború alatt kivonták őket a flotta 
állományából, és raktár-, illetve iskolaha
jóként működtek tovább. A békeszerző

dés engedélyezte ugyan a németeknek, 
hogy a hajókat a 20 éves életkor elérése 
után lecseréljék, de az építendő új egy
ségek maximális vízkiszorítását mindös
sze 10 000 tonnában határozták meg. A 
lehetetlen feltételek ellenére a németek
nek sikerült egy hatékony hajótípust lét
rehozniuk, az úgynevezett zsebcsataha
jókat. A jól sikerült járművekből 1934-ig 
három egység építését kezdték el.

1934-ben megkezdődtek az előké
születek az osztály negyedik hajójának 
a megépítésére is, amellyel az 
ELSASS sorhajót szándékoztak levál
tani. A flotta vezetése szeretett volna 
szakítani a korábbi konstrukcióval, és 
egy jóval nagyobb hajóban gondolkoz
tak, amely a siker reményében szállha
tott volna szembe a franciák új, DUN
KERQUE osztályú csatacirkálóival, me-

1. táblázat. A SCHARNHORST és a korabeli csatacirkálók főbb adatai

SCHARNHORST (1) DUNKERQUE KRONSTADT ALASKA
Gerincfektetés 1935. 06. 15. 1932. 12. 24. 1939.07. 15. 1941. 12. 17.
Vízre bocsátás 1936. 10. 03. 1935. 10. 02. - 1943. 08. 15.
Szolgálatba állítás 1939. 01.07. 1937. 05. 01. - 1944. 06. 17.
Vízkiszorítás Standard/maximális 31 552 t/37 224 t 30 265 t/34 940 t 35 240 t/41 539 t 31 500 t/34 253 t
Hosszúság 229,8 m (2) 215,4 m 250,5 m 246,43 m
Szélesség 30 m 31 m 31,6 m 27,67 m
Merülés 9,91 m 9,71 m 9,45 m 9,57 m
Hajtómű 12 Wagner kazán 6 Indret kazán 12 kazán 8 Babcock & Wilcox

3 BBC turbina 4 Parsons turbina 3 turbina kazán
4 General Electric

turbina
Teljesítmény 161,764 LE 113,420 LE 215,000 LE 173,808 LE
Sebesség 31,65 csomó 30,38 csomó 33 csomó 33 csomó
Üzemanyag 6200 t 5775 t Nincs adat 3618 t
Hatótávolság 9020 mérföld/ 7850 mérföld/ 8300 mérföld/ 12 000 mérföld/

15 csomó 15 csomó 14,5 csomó 15 csomó
Páncélzat -  Öv 350 mm 225 mm 230 mm 230 mm
Fedélzet 50 + 95 mm 125 + 40 mm 90 + 30 mm 51 + 76 mm
Lövegtorony 360 mm 330 mm 305 mm 325 mm
Híd 350 mm 270 mm 330 mm 270 mm
Fegyverzet 9x280 mm (3) 8x330 mm 9x305 mm (4) 9x305 mm

12x150 mm 16x130 mm 8x150 mm 12x127 mm
14x105 mm 10x37 mm 8x100 mm 56x40 mm
16x37 mm 32x13,2 mm 28x37 mm 34x20 mm
10x20 mm 3 db Loire 130M 2 db KOP-2 4 db SC-1 Seehawk

3 db Ar-196 A3 repülőgép repülőgép repülőgép
repülőgép

Személyzet (5) 1669 fő 1769 fő 1837 fő 1769 fő
1. A hajó 1939-es állapota szerinti adatok.
2. 1939 után 235,4 méter.
3. Az 1940-41-re tervezett átépítés során 3x2 darab 38 cm-es lövegre cserélték volna le a fő fegyverzetet.
4. A hajókat eredetileg 3x2 darab, német gyártmányú 38 cm-es löveggel akarták felszerelni, melyeket 1940-ben

rendeltek meg.
5. Békeidőben. A háborús létszám ezeknél az adatoknál valamivel nagyobb volt.
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1. ábra. Az épülő hajó a wilhelmshaveni 
hajógyárban

2. ábra. 1937 elején a hajógyárban

lyeket kimondottan a német zsebcsata
hajók ellen terveztek, és mind tűzerő
ben, mind gyorsaságban felülmúlták 
azokat. Hitler azonban ekkor még nem 
akart ujjat húzni a korábbi antantálla
mokkal, s még nem kívánta a ver- 
sailles-i szerződést nyíltan megszegni. 
Az új, „D” jelű zsebcsatahajó, melynek 
gerincét 1934. február 18-án fektették 
le a wilhelmshaveni hajógyárban, így 
nem különbözött számottevően elődei
től. Növelt, a 20 000 tonnát közelítő 
konstrukció volt, erősített páncélzattal 
és a korábbi dízelmotorok helyett turbi
nás meghajtással, de fegyverzete 
ugyanúgy csak hat 28 cm-es lövegből 
állt volna, mint elődeié. (1)

Nemsokára azonban mégis sikerült 
rábeszélni a vonakodó Führert, hogy 
az új egységet szereljék fel egy har
madik lövegtoronnyal is. Ez természe
tesen teljesen új tervek elkészítését 
tette szükségessé. Az építési munká
kat június 5-én leállították, a már elké
szült részeket lebontották. A korábbi 
zsebcsatahajóktól teljesen eltérő 
konstrukciójú hajó terveit a dr. 
Hermann Burkhardt vezette mérnök- 
csoport készítette. A tervek elkészülte 
után az új gerincfektetésre 1935. júni
us 15-én került sor, a vízre bocsátásra 
pedig tizenhét hónappal később, 
1936. október 3-án. A hajót az 1914 
decemberében, a Falkland-szigetek- 
nél elsüllyesztett, azonos nevű páncé
los cirkáló parancsnokának az özve
gye keresztelte a SCHARNHORST 
névre. (2) Az építés befejezése és a 
hajó felszerelése meglehetősen elhú
zódott, így a SCHARNHORST csak 
1939. január 7-én állt hivatalosan is 
szolgálatba. (3) A hajó első parancs
noka Otto Ciliax sorhajókapitány lett.

A SCHARNHORST-ot és testvérhajó
ját, a GNEISENAU-t, a németek csataha
jóként kategorizálták, míg a többi ország
ban a hajókat, viszonylag gyenge fegy
verzetükre való tekintettel, csatacirkáló

5. ábra. Az újonnan szolgálatba állított 
hajóra első ízben vonják fel a Kriegs
marine lobogóját, 1939. január 7-én

nak minősítették. A SCHARNHORST tel
jes építési költsége 143,47 millió márkára 
rúgott. (A csatacirkáló kategória 1922 
után hivatalosan megszűnt, hogy a csata
hajó kategória ne legyen megkerülhető. 
Szerk.)

Már a GNEISENAU 1938-as próba
járatain kiderült, hogy bár a hajók alap
vetően jó konstrukciók, oldalmagassá
guk túl kicsi, és ráadásul orrnehezek. 
Erős hullámzásnál az orr belefúrta ma
gát a hullámok közé, és a fedélzetet 
olyan mennyiségű víz öntötte el, ami 
már akadályozta az első lövegtorony 
működését. Hogy ezen segítsenek, a 
két csatacirkálót röviddel szolgálatba 
állításuk után, 1939 első felében visz- 
szarendelték a hajógyárba, és az addi
gi függőleges orr-részt átépítették az 
úgynevezett „atlanti orr” (Atlantikbug) 
mintájúra. Az új orr-rész a hajók hosz- 
szát megnövelte néhány méterrel, így 
a SCHARNHORST teljes hossza az

3. ábra. A befejezés előtt álló 
SCHARNHORST 1937 végén

4. ábra. Egy ritka, színes felvétel a hajóról
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28/54,5 SK C/34 330/50 Model 1931 35,6/45 Mark VII 30,5/50 Mark 8
Szolgálatba állítás éve és helye 1938 1936 1940 1944

Németország Franciaország Nagy-Britannia Egyesült Államok
Cső hosszúsága 15,44 m 17,17 m 16,53 m 15,545 m
Cső tömege 53,251 70,535 t 78,99 t 55,262 t
Cső emelési szögtartománya -8/+40° -5/+35“ —3/+400 -3/+45°
Cső élettartama 300 lövés 250 lövés 340 lövés 344 lövés
Tűzgyorsaság 3,5 lövés/min 2 lövés/min 2 lövés/min 3 lövés/min
Torkolatsebesség (1) 890 m/s 870 m/sec 735 m/s 762 m/s
Maximális lőtávolság(l) 40 930 m 41 700 m 35 260 m 35 271 m
Lövedék hossza 124,5 cm 165 cm 156,5 cm 137,2 cm
Tömege 330 kg 560 kg 721 kg 517,1 kg
Tölteti tömege 7,84 kg 20,3 kg 22 kg 7,9 kg
Páncélátütő képesség 291 mm 342 mm 285 mm 323 mm

18 288 m-en 23 000 m-en 18 288 m-en 18 288 m-en
205 mm 292 mm 241 mm 231 mm

27 432 m-en 27 500 m-en 22 860 m-en 27 432 m-en
Alkalmazás helye SCHARNHO DUNKERQUE KING GEORGE V ALASKA

osztály osztály osztály osztály
1. A szabványos páncéltörő (APC) gránátokra vonatkozó adatok

2. táblázat. Néhány korabeli hajóágyú főbb adatai

átépítés után 235,4 m lett. Hogy az 
orr-rész tömegén csökkentsenek, az 
ott elhelyezett harmadik, középső hor
gonyt leszerelték, az eredetileg a ké
mény mögött beépített főárbocot pedig 
27 méterrel hátrébb, a hangár mögé 
helyezték át. Az átépítés azonban 
nem javította számottevően a hajók 
tengerállóságát, s miután az előfedél- 
zetet rendszeresen elárasztó víz miatt 
az „A” lövegtorony távolságmérője a 
gyakorlatban szinte használhatatlan
nak bizonyult, 1942 elején a többi né
met csatahajóhoz hasonlóan a 
SCHARNHORST-ról is leszerelték azt.

A hajó testét hosszában 21 vízmentes 
rekeszre osztották, s a hajófenék 79%- 
a kettős fenékkel készült. A hatalmas 
hajótest a korábbi típusokénál lényege

sen tágasabb, kényelmesebb életteret 
biztosított a legénységnek. A hajó építé
séhez főleg az ST 52 jelű szerkezeti 
acélt használták, a páncélzat pedig a 
КС n/A jelű, különlegesen edzett felüle
tű Krupp-acélból, illetve a német hajó
kon első ízben használt, új fejlesztésű 
„Wotan hart” (Wh) és „Wotan weich” 
(Ww) ötvözetekből készült. (4) A páncél
zat elrendezésénél, a zsebcsatahajó
kon alkalmazott megoldástól eltérően, 
visszatértek a hagyományos elrendezé
sű citadella páncélzathoz. A KC- 
lemezekből készült fő páncélöv 155 m 
hosszúságban és 4,5 m szélességben 
védte a hajó oldalát, s 1,7 m-rel ért a 
vízvonal alá. A fő páncélöv vastagsága 
350 mm volt, amely a vízvonal alatt fo
kozatosan 170 mm-re csökkent. Az öv

felett a hajó oldalát egészen a fedélze
tig, 45 mm vastag Wh-lemezek fedték. 
A páncélövvel párhuzamosan a hajó 
belsejében, a hajó oldalától 8,5 m-es tá
volságban, még egy 20 mm vastag Wh- 
lemezből készült hosszanti válaszfalat 
is elhelyeztek. A felső fedélzetet 50 mm 
vastag Wh-lemezek fedték, míg a két 
szinttel lejjebb levő fő páncélfedélzetet 
80-95 mm vastag Wh-lemezek borítot
ták. A fő páncélfedélzet egy úgyneve
zett „teknősfedélzet” volt, azaz a széleit 
lefelé hajlították, így azok a vízvonal 
alatt találkoztak a páncélövvel. Ezek a 
döntött szélek 105-110 mm vastag pán
célzatot kaptak. A fő páncélöv két végé
nél levő keresztválaszfalakat 150-200 
mm vastag КС-lemezekkel páncéloz
ták. Ez a két válaszfal, valamint a pán
célöv és a két páncélozott fedélzet al
kották az úgynevezett citadellát vagy 
páncéldobozt, amely a hajó létfontossá
gú vízvonal alatti részeit védte a becsa
pódó bombáktól és gránátoktól.

A vízvonalon a hajóorr része 
150 mm, míg a tat 200 mm vastag, 
Wh-lemezekből készült páncélzatot 
kapott. A 280 mm-es lövegtornyokat 
180-360 mm, a parancsnoki tornyot 
200-350 mm vastag, KC-lemezekből 
készült páncélzat védte.

A hajótest vízvonal alatti védelmét a 
hajó belsejében, a hajó oldalától mint
egy 4,5 m távolságban elhelyezett, 
45 mm vastag, hosszanti torpedóvédő 
válaszfal biztosította. Miután itt nem a 
becsapódó lövedékek vagy repeszek 
megállítása volt a cél, hanem a víz alat
ti robbanások által keltett lökéshullá-

6. ábra. Az 1939-es próbajáratokon a hajó még a régi orrkiképzéssel
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7. ábra. Az első lövegtornyok és a parancsnoki híd

mok felfogása, a válaszfal a lágy és ru
galmas Ww-lemezből készült. A válasz
falak mintegy 10 fokos szögben kifelé 
dőltek. A hajó oldala és a torpedóvédő 
válaszfal közti térséget további válasz
falakkal tagolták, s az így létrejött reke
szekben a hajó üzemanyagkészletét, il
letve a kazánok tápvizét tárolták. Ru
galmas anyagként ezek is hozzájárul
tak a robbanások energiájának elnyelé
séhez. A torpedóvédő rendszer a szá
mítások szerint 250 kg TNT robbanásá
nak is képes volt ellenállni.

A tervezett 30 csomós sebesség el
éréséhez a zsebcsatahajókon használt 
dízelmotorok túl gyengék lettek volna, 
ezért a SCHARNHORST-on a hagyo
mányos gőzturbinás meghajtást alkal
mazták. A hajó 12 db Wagner kazánja 
50 att üzemi nyomáson dolgozott, s 
480°C-ra hevítette túl a gőzt. A három 
44 at nyomáson dolgozó BBC (Brown, 
Bovery & Со.) turbina a próbajáratokon 
161,764 LE teljesítményt volt képes le
adni a három darab 4,45 m átmérőjű, 
háromlapátos hajócsavarnak, ami a 
31,65 csomós maximális sebesség el
érésére volt elegendő. A hajó áramellá

8. ábra. 1940-41 telén 
Wilhelmshavenben

tásáról négy dízel- és hat turbógenerátor 
gondoskodott, melyek kimenő össztelje
sítménye 220 voltos feszültségnél 4120 
kW volt. A hajó gépeivel a későbbiek so
rán viszonylag sok probléma adódott, 
gyakoriak voltak a kazánok meghibáso
dásai, illetve a turbinák üzemzavarai.

A SCHARNHORST fő fegyverzetét 
a korábbi zsebcsatahajókon is hasz
nált 28 cm-es lövegek módosított vál
tozata képezte. A tervezők ugyan sze
rették volna nagyobb kaliberű ágyúk
kal felszerelni a hajót, de ez az építés 
elhúzódását jelentette volna, mivel a

38 cm-es kaliberű lövegek csak 1939- 
re, a 40,6 cm-esek pedig 1942-re ké
szültek el. A 28 cm-es lövegeket ere
detileg csak átmeneti megoldásnak te
kintették, s a hajókat később 38 cm-es 
ágyúkra akarták átfegyverezni. A há
ború kitörése azonban meghiúsította 
az 1941-re tervezett átépítést. (5)

Mindazonáltal a SCHARNHORST 
gyakran emlegetett alulfegyverzettsé- 
ge csak feltételesen igaz, az SK/C34 
jelű löveg ugyanis kiváló paraméterek
kel rendelkezett. A csövek magas 
emelkedési szögének, valamint a löve
dékek jó ballisztikai tulajdonságainak 
köszönhetően a maximális lőtávolság 
elérte a 40 930 m-t, ami rendkívül jó ér
téknek számított. A lövedékek páncél
átütő képessége viszonylag kis töme
gükhöz képest szintén kimagaslóan jó 
volt, gyakorlatilag megegyezett az an
gol csatahajókon használt 35,6 cm-es 
lövedékekével. Az ágyúk lőszer-java
dalmazása csövenként 150 gránát volt, 
egyenlő arányban megosztva a pán
céltörő, robbanó és repeszgránátok 
közt. Az ágyúk tűzgyorsasága szintén 
kiváló volt, 3,5 lövés percenként. (6)

A másodlagos tüzérség nyolc darab 
15 cm-es SK/C28 lövegét négy darab 
zárt iker lövegtoronybán és négy darab 
nyitott egyes toronyban helyezték el a 
hajó oldalán, a felépítmények mellett. 
Az ágyúk 23 000 m távolságra tudták 
eljuttatni 45,3 kg-os lövedékeiket, tűz- 
gyorsaságuk nyolc lövés volt percen
ként. A SCHARNHORST légvédelmi 
fegyverzetét 14 darab 105 mm-es lég
védelmi ágyú, valamint 16 darab 37 
mm-es és tíz darab 20 mm-es gépágyú 
képezte. A légvédelmi gépágyúk szá
ma a háború alatt többször is változott. 
A hajót 1941 -ben ellátták két darab 533 
mm-es, háromcsövű torpedóvetővel is, 
melyeket a NÜRNBERG könnyűcirká
lóról szereltek le. A torpedóvetőket a 
hangár két oldalán, a fedélzet szélén 
építették be, de a hozzájuk tartozó 
irányzó berendezéseket nem szerelték 
fel a hajóra. A SCHARNHORST-ot ere
detileg két katapulttal látták el, de ezek 
közül a „C” lövegtorony tetején levőt 
már 1940-ben leszerelték. A másik ka- 
tapult a hangár tetején volt elhelyezve. 
A hajó három felderítőgépet szállítha
tott, eleinte He114, majd 1939 végétől 
Ar196 típusúakat.

A tűzvezetést a három lövegtorony
bán, valamint az első és hátsó pa
rancsnoki híd tetején felszerelt öt da
rab, 10,5 méter bázistávolságú optikai 
távolságmérő segítette. 1939 végén a 
hajó megkapta az új FuMO 22 radar
berendezést is, melyet 1942-ben 
FuMO 27-esre cseréltek.

(Folytatjuk)

J egyzetek

1. A terveknek létezett egy nyolcágyús változata is, két négycsövű toronnyal szerelve.
2. A névadó a napóleoni háborúk híres tábornoka, Gerhard Johann David von Scharnhorst 

(1755-1813), a porosz hadsereg vezérkari főnöke volt.
3. A hajó építése 42 hónapot vett igénybe, míg testvérhajójáé, a GNEISENAU-é csak

37 hónapot. így történhetett meg, hogy a két hónappal később vízre bocsátott GNEISENAU 
szolgálatba állítása több mint fél évvel megelőzte a SCHARNHORST-ét.

4. А КС (Krupp Cementit) lemezek felületét egy speciális eljárással, a cementálással különösen 
keményre, 670 Brinell-fokra edzették. (A szokásos, edzés nélküli acéllemezek keménysége 
120-150 Brinell-fok.) A lemez felső, kb. egyhüvelyknyi rétege után a keménység fokozatosan 
csökkent, míg a lemez vastagságának mintegy 40 százaléka után elérte a cementálás nélküli, 
homogén páncéllemezek szokásos, 240 Brinell-fokos keménységét. Ez az alsó, „lágy" réteg 
mintegy alátámasztotta a rendkívül kemény és rendkívül törékeny felső réteget.

5. 1942 végén nekiálltak ugyan a sérült GNEISENAU átfegyverzésének, de a következő év 
elején, a felszíni flotta felszámolását elrendelő „Führer-parancs” következtében leállították a 
munkálatokat. A GNEISENAU-t a háború végén a gdanski kikötő bejáratában süllyesztették el. 
A hajót 1947 és 1951 között helyben lebontották.

6. Tervezett csatacirkálóikhoz a hollandok ennek az ágyúnak a licencét kívánták megvásárolni.
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Az SA-6 Gainful 
légvédelmi rakétarendszer

Ötven éve kezdték el a szovjet-orosz fejlesztők a csapatlégvédelmi 
rakétarendszerek kialakítását. Tíz évvel később hazánk 

csapatlégvédelmében jelentős átalakulások történtek, és 1975-ben 
rendszerbe állt a Kub (SA-6) komplexum, amelyből összesen 11 alegység 

működött a keszthelyi, a győri, a nagykanizsai és a kalocsai ezredeknél. 
A hetvenes évek elején, a Gainful első háborús bemutatkozásakor 

bebizonyosodott az eszköz mozgékonysága és hatékonysága. A fejlett 
világ tíz évig kereste az ellenszert, míg 1982-ben kiderült az üzemeltetők 

fegyelmezetlensége, és hogy a robotrepülőgépek fejlődése és a korszerű 
elektronikai berendezések ellen a Kubnak nincs hatékony védelme. A 
Szovjetunió 1976-tól megkezdte cseréjüket a több célcsatornás Buk- 

rendszerrel, majd 1983-tól beszüntette gyártásukat, helyükre még 
mozgékonyabb és gyorsabb reakcióidővel rendelkező komplexumok 
léptek. Az eltelt harminchárom év alatt a Kub számos átalakításon és 

korszerűsítésen ment át, és még mindig szolgáinak ezek a megbízható
légvédelmi eszközök

A hetvenes évek első napjaiban 
kezdték el hazánk csapatlégvé
delmének átalakítását. Az alapve

tően gépágyúkra, részben géppuskára 
épülő hagyományos légvédelmi tüzér
ség jelentős része a több évtizedes ha
zai hadiipari tapasztalatok eredményét 
is tükrözte. A harmincas évek óta ha
zánkban jelentős eredményeket értek el 
a légvédelmi tűzvezetéshez alkalmazott 
analóg számítógépek fejlesztése terén. 
A Gamma által gyártott Juhász-féle tűz
vezető rendszert a német és a svéd 
fegyveres erő is alkalmazta. Az ötvenes 
évektől ennek továbbfejlesztett változa
ta, az E-2 berendezés volt a hazai csa
patlégvédelem tűzvezetésének oszlopa. 
A hatvanas évek elejétől már hazánk 
légterének oltalmazását átvették a honi 
légvédelmi rakétarendszerek. A száraz
földi csapatok légvédelme a hetvenes 
években először korszerű önjáró légvé
delmi tüzérrendszereket kapott, majd 
hamarosan a légvédelmi rakétarendsze
rek is megjelentek.

A KUB-RENDSZER KIALAKULÁSA

Ötven éve, 1958. július 18-án határozták 
el Szovjetunióban a csapatlégvédelmi 
rakétarendszerek, a Krug és a Kub fej
lesztését. Az utóbbi feladata a 420-600 
m/s-os sebességtartományban, a 
100-7000 m-es magasságtartomány
ban repülő célok megsemmisítése volt. 
Ezt alapvetően a szárazföldi csapatok 
harckocsizó hadosztályai védelmében,

maximálisan 20 km-es körzetben végez
ték. A fejlesztési programot először az 
OKB-15 önálló tervezőiroda kapta meg, 
amely ekkor a tüzérségi haditechnikai 
eszközök állambizottságához tartozott. 
Az alárendelt intézetek között volt a re
pülőgép-fedélzeti lokátorfejlesztésben 
kiemelkedő N11-17 fejlesztő intézet. A 
2K12 vagy Kub-rendszer főkonstruktőre 
V. V. Tyihomirov lett, akiről később elne
vezték a tervezőirodát, a radarok -  az A. 
A. Rasztov és a Vimpel által készített ra

kéta -  az 1.1. Toropov által vezetett kuta
tói csoport alkotása. A hosszú fejlesztési 
munka során az irodák és a konstruktő
rök változtak.

A legnagyobb újdonság a radarok 
jelfeldolgozási rendszere mellett a szi
lárd hajtóanyagú, szuperszonikus ra
kéta volt. A 2K12 volt az első szovjet, 
félaktív önirányítású légvédelmi hadi- 
technikai eszköz. A korábban alkalma
zott távvezérlés után a radarirányítás 
előnyeit a lőtéren láthatták először a 
rendszer alkalmazói, ennél a rend
szernél normál körülmények között 
célelfogása után már nem volt célel
vesztés a várókapuk zónájában.

A fejlesztés legnehezebb része a ra
kéta radarfeje volt. Hivatalos orosz 
nyelvű elnevezése az önrávezetőfej 
volt. Természetesen az indítási és ma
nőverezési gyorsulásoknak ellenálló, 
giroszkópokkal megbízhatóan stabili
zált antennarendszer elkészítése több 
évet vett igénybe.

Ekkor még nem volt jelentős félveze- 
tőgyártás, csak a hatvanas évek köze
pére jelentek meg tömegesen a P-15 tí
pusú tranzisztorok a keleti piacokon. Az 
ötvenes évek végén még rádiócsöveket 
alkalmaztak, igaz, ezek már miniatüri-

1. ábra. Az SA-6 Gainful (2K 12E Kub) légvédelmi rakétarendszer 2P25 lánctalpas 
alvázra épített indítóállványa három rakétamakettel 2008-ban az ELITE 
hadgyakorlaton a heubergi lőtéren Németországban
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zált változatok voltak, de fűtésük jelen
tős energiát igényelt, kevésbé bírták a 
rázkódást. A hajtóművel is adódtak ne
hézségek. Ez a rakéta álló helyzetből 
gyorsul hangnál gyorsabb repülési se
bességre, és a szovjet-orosz vegyipar a 
szocialista társadalmi rendszerben még 
nem tudott elég hatékony lassított égé
sű szilárd hajtóanyagot előállítani.

Végül három évvel a Krug után, 
1964 áprilisában az első 3M9 típusú 
rakéta megsemmisítette az II—28- 
asból átalakított célgépet. A radarfej- 
korrekciót követő repülési vizsgálato
kat csak 1966-ban fejezték be, így a 
rendszer a Szovjetunióban csak 1967. 
január 23-án elfogadott határozattal 
állt szolgálatba. A radarfelelős 
Rasztov és a rakétafejlesztő Grisin Le- 
nin-díjat kapott, és még több alkotó ré
szesült magas állami elismerésben. A 
sikerek ellenére ennek a rendszernek 
számos hibája volt, hazánkba már az 
1973-as háborús tapasztalatok alap
ján korszerűsített 2K12M1 rendszer 
érkezett, majd évek múlva 3M9M3 tí

pusú rakétákat is kaptunk. Az 1988- 
as, utolsó beszerzések a legkorsze
rűbb eszközök voltak.

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A haditechnikai eszköz legnagyobb 
előnye a mobilitása, amely a felépíté
séből ered. A légvédelmi rakétaegysé
gek alapvetően harci alegységekből és 
logisztikai alegységekből állnak. A Kub 
volt az első orosz légvédelmi rendszer, 
amellyel alegysége, az üteg önállóan 
képes volt a cél elleni harci feladat vég
zésére. Ezt a harci alkalmazásuk során 
többször bebizonyították, amikor az 
ezred radarjait zavarták, és az ütegek 
önállóan felderítették a célokat.

A légvédelmi rakétás üteg egy 
1Sz91 önjáró felderítő-rávezető radar
ból (állomásból), négy db 2P25 önjáró 
indítóállványból állt, amelyeken 12 db 
3M9 légvédelmi rakéta várta a beve
tést. Az állványok feltöltésére 2 db töl
tő-szállító harcjármű áll rendelkezésre

2. ábra. A 2P25 indítóállvány három 
rakétamakettel. Háttérben a Magyar 
Köztársaság és az MH12 Arrabona 
Légvédelmi Rakétaezred zászlói a 
harcálláspont közelében

további 6 db rakétával. Az alegység ál
lományához tartozik az automatizált 
tűzvezető rendszer vevőberendezése 
(vevőkabinja -  KPC), a felderítő harc
jármű és az alegység felszerelését 
szállító tehergépkocsi. Önálló tevé
kenységhez még üzemanyag-szállító 
gépkocsival is megerősítették. így az 
alegység teljes létszáma 26-30 fő volt.

Az indítóállást alapvetően két formá
ban foglalhatta el. A radar előtt félkör
ívben helyezkedtek el az állványok, a 
másik esetben egy négyzet közepén 
állt a radar és a csúcsokon az állvá
nyok. Ez a harcrendforma vezetett a 
rendszer exportváltozatának Kvadrat 
elnevezéséhez. Természetesen ez az 
idealizált változat volt, a terepen a le
hetőségek szerint helyezték el a hadi- 
technikai eszközöket.

A rendszer működése a hagyomá
nyos elveket követi: a felderítő-célmeg- 
jelölő lokátor légtérellenőrzése során a 
felismert célokat az idegen-saját felis
merő berendezéssel azonosította, majd 
a komplexum felé közeledő célok közül 
a legveszélyesebbet kiválasztották, és 
célmegjelölést adtak a célkövető radar
nak, amely rövid kutatás után elfogta a 
célt, és mérte annak pontos adatait. Az 
indítási zónához közelítve bekapcsoló
dott a rakétairányító radarrendszer, 
melynek folyamatos sugárzású megvi
lágító adója a célkövető radarral volt 
egybeépítve. A rendszer elemei közötti 
kommunikációs rendszeren keresztül a 
kiválasztott céladatokat minden állvány 
és rakéta megkapta, az indításhoz a 
megfelelő irányba fordultak a tüzérségi 
részek és a radarfejek. A célról vissza
verődő jeleket a rakéta radarfeje vette, 
és folyamatosan követte, majd indítás 
után a célra irányította a rakétát. A fe
délzeti elektronika élesítette a robbanó
fejet, előkészítette a közelségi gyújtót. 
A célkörzetben a radarfej bekapcsolta a 
közelségi gyújtót, amely a működési el
ve szerint a céltól 5-10 m-es körzetben 
felrobbantotta a repesz-romboló robba
nófejet. A kialakuló repeszfelhő és lö
késhullám általában olyan sérüléseket 
okozott a célponton, hogy további fel
adatvégzésre képtelenné vált.

Veszélyes célpontok ellen egyidejű
leg több rakétát is indíthattak. A cél
pont elvesztése esetén a robbanófej 
szerkezete az indítás után mért, előre 
meghatározott időpontban megsem
misítette a rakétát. A rakéta indítása 
után az alegység áttelepült a tartalék 
indítóállásra, és a következő cél elleni
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3. ábra. A 3M9 rakéta elrendezési rajza

tevékenységet onnan végezte. Ez a 
manőver pár perces szünetet jelent, 
de szíriai tapasztalatok szerint csak az 
élte túl az izraeli felderítést, amely ezt 
betartotta, hivatalos adatok szerint 11 
alegységből csak egy.

A harci alegység tehát alapvetően 10 
harcjárműből állt, amelyek terepjáró ké
pessége közel azonos volt. Bár 1975- 
ben hazánkban a FUG és a Csepel jár
művek már elég érett korban voltak, de 
az alegység harci munkáját nem befo
lyásolta, ha lemaradtak. A rendszer 
normái szerint percen belül képes volt 
menetre, illetve tűznyitásra. Az alegy
ség fő és tartalék indítóállását egymás
tól 500-2000 m-re választották ki. A be

épített navigációs berendezések segít
ségével külön tájolás nélkül is elfoglal
hatták az állást, de általában azt előze
tesen teodolittal bemérték.

A harctevékenység egyik sajátságos 
részét meg kell említeni. A harcké
szültséget az állomány kiképzettsége 
alapján értékelték. A katonáknak is
merniük kellett az általuk üzemeltetett 
haditechnikai eszköz technikai felépí
tését, hibátlanul kellett bemutatniuk az 
üzemeltetési előírásokat és a harceljá
rásokat. A vizsgáztatásnak volt egy el
méleti és egy gyakorlati része.

A derék előírások szerint az ütegpa
rancsnok a felderítő gépjárműben 
vagy a KPC-ben végezte a feladatát

az előkészítő munka során. A helyette
se az 1 Sz91 parancsnokaként a radar
ban irányította a munkát. De harci 
munka alatt helyet cseréltek, az üteg
parancsnok ült a lokátorban, a helyet
tese a tűzvezető rendszer vevőkabin
jában dolgozott. így előállt az a hely
zet, hogy az állomásparancsnoknak 
az általa kissé hiányosan ismert vevő 
felépítéséből kellett vizsgáznia. A pa
rancsnok, aki alapvetően a KPC-t ta
nulta meg, a radarból vizsgázott, bár 
ennek ismerete nélkül a beosztására 
alkalmatlan lett volna, mégis számos 
esetben gondot okozott, különösen az 
első állományoknál.

1SZ91 TÍPUSÚ ÖNJÁRÓ 
FELDERÍTÖ-CÉLKÖVETÖ LOKÁTOR

Bár az eredeti orosz elnevezése felderí- 
tő-rávezető önjáró állvány lenne, de a 
rendszer elméleti hagyományai miatt a 
Kub radarját is állomásnak szokták ne
vezni. A személyzete 4 fő volt, a pa
rancsnok mellett a két alap radarkezelő
je és a harcjármű vezetője. Az állvány 
magában foglalja az 1Sz11 típusú célfel
derítő és -megjelölő állomást (az ehhez 
kapcsolódó idegen-barát felismerő be-

4. ábra. Az ELITE 2008 hadgyakorlat német SA-6 Gainful (2K 12E Kub) légvédelmi rakétarendszer 1SZ91 radar és infravörös 
rávezetéssel rendelkező lánctalpas komplexuma
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5. ábra. A 2P25 indítóállvány a három rakéta makettel

rendezéssel) és az 1 Sz31 típusú célkö
vető és megvilágító radart. Közismert, 
hogy a hetvenes években a katonai 
szaknyelvben nem volt ajánlatos a radar 
kifejezés alkalmazása, minden esetben 
rádiólokációs állomás volt az elnevezé
se, vagy egyszerűbben állomás.

A légtérellenőrzést kétzónás impul
zusüzemű radar végezte, melynek an
tennarendszere folyamatosan forgott. 
Az adó-vevő berendezéseit az alsó 
konténerbe helyezték el, amely telepí
téskor a harcjármű testéből emelke
dett ki. A légtér-ellenőrzési sebességet 
a konténer forgási sebessége határoz
ta meg. A konténer tetején elhelyezett 
kisebb dobozba szerelték az azonosí
tó berendezés elektronikai részeit, eb
ben először a Varsói Szerződésen be
lül alkalmazott Kremnyij-rendszer kér
dező berendezése volt. Az antennái 
az 1Sz11 tölcsérsugárzói mellett elhe
lyezett dipólok voltak, a NATO-együtt- 
működés kezdetekor ezt felváltotta az 
új rendszer.

A telepítés során először a célköve
tő rendszer parabolaantennáját emel
ték fel, az antennatükör mögötti konté
nerben szerelték a célkövető radar 
adó-vevő és a megvilágító adó beren
dezéseit. A parabolatükör tengelyéhez 
rögzítették a televíziós kamerát az op
tikai rendszerrel.

A radar további részei: digitális adat
vonal kötötte össze az indítóállványok
kal és a rakétákkal, a fedélzeti navigá
ciós rendszer a tájolást könnyítette, a 
televíziós irányzók a célkövetést segí
tette, a gázturbinás generátor szolgál
tatta a szükséges energiát, eredeti

szerkezetek támogatták a gyors telepí
tést és bontást. A bázis harcjármű egy 
könnyű lánctalpas alváz volt, amely
nek vezetése a botkormányok ellenére 
nagyon egyszerű volt. Az új, nagy tel
jesítményű dízelmotorokkal az öt lánc
talpas és a három kerekes harcjármű 
könnyen teljesítette a kemény menet
követelményeket.

Telepítéskor először a célkövető an
tennarendszerét emelték fel, majd a 
két radarkonténert négy vonóorsós 
emelőszerkezet emelte fel. A méternél 
magasabb orsókat láncos szerkezet 
forgatta, a munkát egy, a repülőgépek 
fedélzetén bombaoldásra alkalmazott 
motor végezte. A rendszer karbantartá
sa az orosz utasításokban a 
harcjárművezető anyagai közé került, 
így neki kellett volna karbantartania, de 
a napi ellenőrzések során rá a gáztur
bina ellenőrzése hárult. A heti ellenőr
zéseknél az emelőszerkezetet is vizs
gálni kellett, ehhez a többi ellenőrzést 
leállították. Sajnos a parancsnokok az 
egyéb problémák miatt ezt elhagyták, 
pedig csak a láncfeszességet és az or
sók együtt futását kellett megnézni a 
torony alatti szakaszban. A tartalék al
katrészek között nem volt orsó, holott 
ezek a bronzból készített szerkezetek 
nem bírták az oldalirányú terheléseket. 
Üzemeltetés során ez néhány esetben 
gondot okozott, mert hivatalosan csak 
a gyártó cserélhette, de az üzemelte
tők megoldották a cserét.

A harci munka során a négyfős sze
mélyzet az elsötétített harcjárműben 
ült, és a parancsnok a felderítő radar 
főkezelőjével egy kör alakú indikátor

segítségével ellenőrizte a légteret. 
Azonosították a kiválasztott célponto
kat, majd a főkezelő célmegjelölést 
adott a kezelőnek, aki nekik hátai ült a 
járműben. A célelfogás előtt az 1Sz31 
radar kúpos letapogatással megkeres
te a célpontot. Ezt eredeti módon a pa
rabolatükör lengetésével oldották 
meg. Két meghajtómotor le-fel és 
jobbra-balra mozgatta a tükröt. Az ál
landó sebességgel forgó tengelyre 
vasporos tengelykapcsolón keresztül 
csatlakozott az antennatükör mozga
tója. Az indikátoron a kezelő megpil
lantotta a céljeleket, amelyeket a ke
zelőkarokkal a képernyő közepére kel
lett irányítania. Ezután a radar auto
matikus követésre kapcsolt, az anten- 
nalengetés megszűnt. A radar impul
zusüzemű volt, de a jelfeldolgozás két
csatornás módszere lehetővé tette a 
cél pontos és stabil követését. A rend
szer első változata az 500-1000 m 
alatt, kis magasságon repülő célok kö
vetésében nem jeleskedett. A talajról 
visszaverődő jelek zavarták a műkö
dését, csak az M1 változatnál csök
kentették a zavarhatást, és további 
korszerűsítésekkel látták el.

A mért céladatokat digitalizálták, és 
a kommunikációs rendszeren keresz
tül az indítóállványokra továbbították. 
A cél közeledésekor bekapcsolták a 
megvilágító adót. A NATO-repülőgé- 
pek erre a besugárzásra már védő- 
rendszerrel rendelkeznek, a rakéta ra
darfejét zavarva egy kis fáziseltolással 
felerősített jeleket sugároznak vissza. 
A rakéta zavartalanul repül most már a 
virtuális célpont felé.
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' Nem zetközi haditechnikai szem le "__________________________________________у

Az állomás bemutatása nem lenne 
teljes, ha nem említenénk meg a be
épített ellenőrző rendszereket: az 
adatcsatorna teljesen automatizált, de 
a radarok, bár egyszerűen kezelhetők, 
igénylik a napi és heti ellenőrzéseket, 
hangolásokat. A javítási munkát köny- 
nyítette a modul-panel felépítés, 
amely csere utáni újbóli működést 
eredményezhetett.

2P25 TÍPUSÚ ÖNJÁRÓ INDÍTÓÁLLVÁNY

A 3 db rakéta tárolására, szállítására 
és indítására kialakított könnyű lánc
talpas alvázra épített állvány önálló 
gázturbinás áramforrással rendelke
zett. A háromfős személyzet percen 
belül telepítette és bontotta a berende
zést. A hidraulikus daruval felszerelt 
terepjáró töltő-szállító harcjármű köny- 
nyen közelítette meg az állványt, ame
lyet a két személyzet összehangolt 
munkával perceken belül újratöltött.

Az állvány legfontosabb elemei a for
gó tüzérségi rész a meghajtómotorokkal, 
a számítógép, a navigációs berendezés 
és az adatátviteli csatorna volt. Menet
helyzetben a hátra fordított tüzérségi 
részhez rögzített lengő rész gerendáin 
fekvő rakéták orr-részét egy kiegészítő 
szerkezet alátámasztotta. A felemelt vé
dőrácsok és a takaróponyva védte a ra

kétákat a csapódó ágaktól. A lengő rész 
felépítése menet közben is stabilan rög
zítette a rakétákat, de ebben a formában 
csak a díszszemlén vonultak fel.

A gázturbinás generátor beindításá
val kezdődött a harci munka. A tápfe
szültség bekapcsolása után a digitális 
adatvonalon érkező jelek alapján a 
speciális elektromos vezérlésű motor 
a tüzérségi részt az analóg számító
gép által számított előretartási (indítá
si) pont felé fordította, és a lengő rész 
meghajtása a pont irányába emelte a 
rakétákat. A rakéta fedélzetére az át
számított céladatokat kapta, így a ra
darfej a cél irányába fordult. Termé
szetesen ezt megelőzte a rakéta-elő
készítés művelete, de ez az irányzási 
művelet alatt lezajlott.

Amikor a megvilágító adó bekapcsolt, 
a céllal együtt a rakéták alapjel vevőan
tennáit is besugározta. A radarfej belső 
oszcillátorát az alapjellel szinkronizál
ták, így a célról visszaverődő jelekből 
már a célparamétereit is meghatároz
ták. Amikor a célt a fej stabilan követte, 
várták beérkezését az indítási zónába, 
csak ekkor engedélyezte az automatika 
a rakétaindítást. Az indítási parancsot 
az ütegparancsnok adta ki, egy kettős 
védelemmel ellátott kapcsolóval.

Hazai sajátosság volt, hogy az öt
évente megrendezett díszszemléken 
felvonuló haditechnikai eszközöket

speciális, azaz azonos színű festéssel 
látták el. Sajnos az indítóállványokat 
nem lett volna szabad normál 
harckocsizófestékkel lemázolni, így az 
1975-ös díszszemlén felvonuló állvá
nyok festését az indítás után fel kellett 
újítani, mert jelentősen megbámulták.

A rakétaindítás után az állvány sze
mélyzete várta a következő indítási pa
rancsot. A légi helyzet függvényében az 
indítóállványt újratöltették. Az ütegpa
rancsnok engedélye után а 2T7 típusú 
töltő-szállító gépjármű megközelítette 
az állványt, amelynek tüzérségi részét 
előzetesen menethelyzetbe fordították. 
Általában egymás mellé álltak, de háttal 
is állhatott a gépjármű az állványhoz. A 
munkát az állványparancsnok irányítot
ta az állvány tetejéről. A2T7 hidraulikus 
daruja emelte át a rakétát. A járműveze
tők emelés közben kötéllel irányították, 
majd amikor a rakéta az állvány fölött 
volt, annak kezelője az indítósínre irá
nyította. Itt a speciális kialakítású szer
kezet rögzítette a csúszótalpakat, a ra
kéta két kábelét a kialakított csatlakozó
hoz rögzítették, és felhelyezték az üze
meltetés legtöbb gondját jelentő kábel
nyíró szerkezetet. Ez a két rúgós kar in
dításkor az elnyíródó kábelvégeket a 
gerenda mellé rántotta, így a rakéta sta- 
bilizátorai akadálytalanul emelkedhettek 
a levegőbe. A rakéta leemelésekor a fel
adatot a nyírószerkezet leemelésével

6. ábra. A Magyar Honvédség SA-6 Gainful (2K 12E Kub) légvédelmi rakétarendszerének 2P25 lánctalpas alvázra épített 
indítóállványa három rakétamakettel és az 1SZ91 radar és infravörös komplexuma 2008-ban az ELITE hadgyakorlaton 
a heubergi lőtéren Németországban
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kellett kezdeni, de az állványkezelő az 
egyéb teendői miatt elfeledte, és a nor
maidő miatt kapkodó darukezelő köny- 
nyedén letépte a kábeleket. A felkészü
lésen többször gyakorolták ezt, a vizs
gáztatás során mégsem a súlymakettről 
tépték le azokat, hanem a működő-gya
korló rakétáról, ezzel megnehezítve a 
folytatást. Az egyik lőtéri vizsgáztatás 
során a kiszállított működő-gyakorló ra
kéták 40%-a megsérült, de másnap reg
gel a vizsgára minden rakéta működött.

3M9 TÍPUSÚ LÉGVÉDELMI RAKÉTA

Az orosz csapatlégvédelem egyik leg
megbízhatóbb haditechnikai eszköze 
volt ez a szilárd hajtóanyagú, félaktív ra
darirányítású rakéta. Bár a hatvanas 
évek elején még nem számított alapkö
vetelménynek a hosszú üzemeltetési 
időt nyújtó konténer, ennek ellenére a 
rakéta szerkezeti felépítésének és szak
szerű karbantartásának köszönhetően 
hazánkban még ma is szolgálatban áll.

A rakéta a forgószárnyas aerodina
mikai elrendezést valósítja meg, de a 
hátsó vezérsíkokra, stabilizátorokra 
szerelt kiegészítő kormánylapok lehe
tővé tették a kisméretű szárnyak alkal
mazását, így a szárnymeghajtó moto
rok teljesítménye, mérete csökkent, és 
a hidraulikus meghajtást pneumatikus
ra cserélhették fel. A rakétahajtómű 
kétlépcsős felépítésének külön érde
kessége, a gyorsító fokozat lesz a me
netfokozat égőtere. Ezzel tovább csök
kentették a méret-tömeg jellemzőt. To
vábbá a második fokozatnál a hagyo
mányos rakétahajtóművet a légkör oxi
génjét hasznosító szilárd hajtóanyagú 
torlósugár-hajtóművel váltották fel.

A rakéta orr-részét speciális aerodi
namikai burkolat fedi. A csúcsa a hang- 
sebesség miatt kemény anyagból ké
szült, de a további rész speciális erősí
tésű, rádióhullámokat áteresztő anyaga 
ellenállt a nagy sebesség miatti rezgé
seknek, és nem befolyásolta az 1 SzB4 
típusú radarfejet. A radarfej antennaré
sze a menetrajzon giroszkópokkal sta

bilizált volt. A rakétaindítás előtti előké
szítés első lépései között az állványról 
érkező tápfeszültséggel indították be a 
giromotorokat. Az antenna a rakéta 
hossztengelyállapotát rögzítette, ehhez 
képest mérte meg a célpont oldalszög 
és helyszög szerinti eltérését, ezek vál
tozási sebességét stb.

A radarfej tökéletes működéséhez 
szükséges volt a megvilágító adójelé
nek közvetlen vételére. A felső stabili- 
zátorra (11) szerelt vevőantenna (12) 
vette az adó alapjelét. Ezzel szinkroni
zálták a radarfej elektronikai részét (2), 
a célról visszavert jel a szögkoordiná
ták mellett a céltávolságot is tartalmaz
ta. A céladatok feldolgozásánál a 
Doppler-effektust alkalmazták. A radar
fej, miután stabilan követi a célpontot, 
az indítási áramkör reteszelését felold
ja. Elvileg a NATO-repülőgépek védel
mi rendszere a célkövetési folyamatot 
egy fáziscsúszással sugárzott jellel be
csapja, mert a radarfejnek egy új, na
gyobb virtuális célpontot képez a valós 
célpont mögött. A rendszer hatékonyan

7. ábra. Az 1SZ91 önjáró felderítő és rávezető állomás háttérben egy P-18-as rádiólokátorral
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8. ábra. A 2P25 lánctalpas alvázra épített indítóállvány előtt az ELITE 2008 hadgyakorlaton részt vett magyar személyi 
állomány

védi a repülőgépeket, de zavarja a töb
bi fedélzeti elektronika működését -  
ennek esett áldozatul a szerbek által 
lelőtt F-16-os repülőgép, amely a pon
tos helyzetmeghatározás érdekében 
kikapcsolta a védelmi rendszerét.

A repülésirányítás nagyobb haté
konysága érdekében a robotpilóta (5) a 
forgószárnyakat (13) a két főirány alap
ján vezérli, az orsózási stabilitást a sta- 
bilizátorra szerelt kormánylapokkal (11) 
oldja meg. A gyorsítási időszakban a 
szárnyak rögzítve vannak, az antenna
fej ellenőrzi az indítási kezdeti hibaér
téket, és az irányítás kezdetekor kom
penzálja. Továbbá az indítóállványon a 
vevőantenna (12) felső állásban volt, 
az égéstermékek miatt takarásba kerü
lése ellen a rakétatestet 180°-os orsó
zással elfordítják, így repülés közben 
az alapjelet már alulról veszi.

A rakétahajtómű első lépcsője ha
gyományos szilárd hajtóanyagú. A haj
tóanyag csöves szerkezetű, a csövek 
végére szerelt fojtás az égést csak a 
belső és külső felületre korlátozza, így 
a 2-5 s működési idő alatt a közel 604 
kg-os rakétát a menetsebességhez kö
zeli értékre gyorsítja fel. A kiégés után 
a 4 db levegő-beömlőcsövön (6) ke
resztül áramló levegő nyomása na
gyobb lesz, mint az égőtérben lévő gá
zoké, a csövek végére szerelt fojtások 
(8), amelyek idáig a gyorsítást támo
gatták, feleslegessé válnak, és kisza
kadnak fészkükből. A második fokozat 
szilárd hajtóanyagú gázgenerátorát 
piropatronokkal begyújtották, a kelet
kező égéstermékek keverednek a be
áramló levegővel, és az égőtérben ki
alakítják a stabil repüléshez szükséges 
nyomást. A gyorsítás után a menetfo
kozat stabil működéséhez megnövelik

a fúvócső (10) átmérőjét, piropatron 
segítségével lerobbantják a rögzítést, 
és a második fokozat által előállított 
égéstermékek kifújják az égőtérből.

A rakéta indításakor a rádiógyújtó 
(3) és a robbanófej (4) közötti biztosító 
szerkezet a gyorsító erő hatására éle
síti a rakétát, majd az időszerkezete, 
ha nem kapott robbantási parancsot, 
megsemmisíti a robbanófejet. A gyújtó 
adórendszere indítás után működni 
kezd, de a vevőrendszert csak a céltól 
meghatározott távolságon kapcsolja 
be a radarfej. A vevőantenna által 
gyűjtött információ alapján a céltól 
5-10 m-es távolságon hozzák műkö
désbe a repesz-romboló robbanófejet.

A rakéta alapvetően a speciális tároló 
konténerben tölti üzemideje jelentős ré
szét. Az egység logisztikai alegységei 
készítik fel a harci alkalmazáshoz. A ra
kétát meghatározott ciklikussággal el
lenőrzik, az ellenőrzés során a hermeti- 
kus zártságot, az elektronikai áramkö
rök működőképességét, a hajtóanyag 
és a robbanófej állapotát vizsgálják. A 
rakéta harci alkalmazáshoz való felké
szítésére a technikai alegység egy spe
ciális szerelőláncot épít ki, ahol a raké
tát kiemelik a konténerből, felszerelik a 
szárnyakat, feltöltik a levegőtartályt, és 
ha szükséges, ellenőrzik a fedélzeti 
elektronikát. Az alegység visszahelyez
heti a rakétát a konténerbe.

Hazánkban a Kub ma már csak Győr
ben, a 12. Arrabona légvédelmi rakéta
ezrednél áll szolgálatban. Lengyel 
együttműködéssel újították fel az eszkö
zöket, amelyek optikai rendszere 
hőkamerával, harcjárművei gumibeté
tes lánctalppal rendelkezik. A cikk elején 
a szolgálatba állás évét önkényesen 
1975-re módosítottuk. Valójában az év

novemberében Nagyorosziban ülése
zett az MN illetékes bizottsága, a hadi- 
technikai eszközöket ekkor vették fel a 
rendszerbe, de hivatalosan csak 1976 
októberében, az első éleslövészet sike
res befejezésével állt szolgálatba az el
ső három üteg a keszthelyi 7. önálló ez
rednél. Az első rakétát a magyar keze
lőszemélyzet 1976. október 16-án indí
totta Asalukban. A rendszer még mindig 
szolgálja légvédelmünket. A szakszerű
en, módszeresen felkészített kezelőál
lomány dicséretes munkával oldja meg 
a rá háruló bonyolult feladatokat. Talán 
a közeljövőben egy korszerűbb rend
szernek átadva a helyét, megérdemelt 
pihenőre vonul, de addig is naponta tel
jesíti a harckészültségi előírásokat.

A rakétarendszer egyik legfontosabb 
eleme, a rakéta alapvetően a hazai mű
szaki szakterminológia egyik különle
gessége. 1995-ig a magyar szakmai ér
telmezés szerint csak rakétahajtóművel 
felszerelt repülő eszköz volt. így bár a 
Kub sárkánya felületén keletkező fel
hajtóerő nem emelné a levegőbe, a 
3M9 nem lehetett rakéta. Pedig a leg
jobb indulattal sem tekinthetjük a légi 
harcban, a tengeren alkalmazott társai
val együtt robotrepülőgépnek, mivel re
pülését a hajtómű által előállított tolóerő 
nyújtja. Csak az 1995-ben kiadott Had
tudományi Lexikon változtatta meg a 
rakéta fogalmát. Ma már nyugodtan ne
vezhetjük ezt légvédelmi rakétának.

Felhasznált irodalom

http://www.raketadandar.hu
http://www.fas.org
http://en.wikipedia.org
http://www.aeronautics.ru
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Haditechnika-történet-----------------------------------------------------------------------------------

Repüléstörténeti kiállítás 
Kecskeméten

A magyar katonai repülés megala
kulásának 70. évfordulója alkal
mából a Repülők és Rendvédel

miek Bajtársi Egyesülete, a Magyar Ve
terán Repülők Szövetsége Kecskeméti 
Szervezete és a HM Honvéd Kulturális 
Szolgáltató Kht. Kecskeméti Klubja Re
püléstörténeti kiállítást szervezett a 
Kecskeméti Helyőrségi Klubban.

Az ünnepélyes megnyitóra 2008. 
augusztus 25-én került sor. A megnyi
tóbeszédet Sági János nyugállomá
nyú repülőezredes, vezérőrnagy, a lé
gierő volt vezérkari főnöke tartotta. 
Méltatta a Honvéd Királyi Légierő és 
utódai nagyszerű tevékenységét. A ki
állítás védnökei: Pető István dandártá
bornok, a Kecskeméti Repülőbázis pa
rancsnoka és Sipos Géza nyugállomá
nyú ezredes, a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének elnöke.

A kiállításon kronológiai sorrendben 
látható ötven tablón feldolgozva a ma
gyar katonai repülés története 1912-től 
egészen napjainkig. Részletesebb feldol
gozás nyújt átfogó képet a Magyar Kirá
lyi Honvéd Légierő megalakulásától, 
1938. január 1-jétől. A tablósorozaton fő
leg fotók és egyéb képek mutatják be a 
magyar légierő fejlődéstörténetét szemé
lyi és technikai vonatkozásban. A vitri
nekben pedig a különféle relikviákat és 
tárgyi eszközöket csodálhatják meg az 
érdeklődők. Nyomon követhetők a titkos

2. ábra. MÍG-21UM típusú repülőgép 
katapultülése, VKK-1 típusú magassági 
ruha és GS-6 típusú hermetikus sisak

légierő repülőszázadai, szervezetei, re
pülőeszközei és felségjelei. Makettek és 
repülőgéproncsok is láthatók a tárlókban. 
Néhány vitrinben e sorok írójának gyűjte
ményében őrzött repülőrelikviák: jelvé
nyek, kitüntetések, érmek, plakettek, re
pülőtiszti dísztőrök és egyéb tárgyi esz
közök, könyvek is elhelyezésre kerültek.

3. ábra. Az L-39 Albatrosz repülőgép 
katapultülésében egy magassági ruha 
GS-1-es sisakkal

Az egyik teremben helyezték el a 
különböző repülőgépek és helikopte
rek fotóit. Rögzítésre kerültek a repü
lőeszközök fontosabb adatai és para
méterei. A kiállítóterem közepén látha
tó egy NR-23-as típusú gépágyú, a 
9-A 624 típusú, 12,7 mm-es Mi-24-es 
harci helikopter géppuskája. Megte
kinthetők még a repülők által használt 
egyenruhák, valamint a MÍG-21MF és 
MÍG-21UM típusú repülőgépekben al
kalmazott katapultülés, a VKK-1 típu
sú magassági ruha és a GS-6 típusú 
hermetikus sisak. Mellette helyezték el 
az L-39ZO típusú kiképzőgép kata- 
pultülését, benne egy magassági ru
hát GS-1 típusú sisakkal. A vitrinek
ben a Messerschmitt Bf 109G típusú 
repülőgép néhány kiásott alkatrésze 
és jó néhány repülőgép makettje 
szemlélhető meg.

A kiállítás megvalósításában Schadl 
György, Őrs Ágoston, Józsa Lajos, 
Almási Balázs, Kenyeres Dénes, Csá
bi Károly, Bedő István, Csóka Tamás 
és még sokan mások működtek közre. 
A 70 éves a magyar katonai repülés 
című kiállítás szeptember 11-ig láto
gatható naponta 10-18 óra között va
sárnap kivételével.

1. ábra. A Bf 109G típusú repülőgép roncsalkatrészei a kiállítás vitrinjében
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Baranyai László Open Dagen 2008

A Királyi Holland Légierő (RNLAF/ 
Koninklijke Luchtmacht) a ha
gyományoknak megfelelően jú

nius 20-án és 21-én ismét megtartotta 
nyitott napját, az Open Dagent a 
leeuwardeni légibázison. A nagyközön
ség ezúttal is „teljes” bepillantást nyer
hetett a két nap alatt a légierő és a bá
zis életébe. A szervezők ez alkalommal 
is „profik” módjára állították össze a 
programot, és lepték meg az idelátoga
tók százezreit, például ritkán látható 
vasmadarakkal. Ami a programot illeti, 
a bemutatón részt vevő repülőtechni
kák fajtájától, milyenségétől és korától 
függetlenül kategorizálás nélkül vegye
sen szerepeltek a nyitott napi légi 
show-n, megadva annak változatossá
gát. Ebből adódóan reggeltől napestig 
csodálhattuk földön és égen a történel
mi repülőgépeket, sugárhajtású vadá
szokat és helikoptereket egyaránt.
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A bázis igen aktív hetvenéves múl
tat tudhat maga mögött. Az 1938- 
ban létesült repteret az ország lero- 
hanását, megszállását követően a 
Luftwaffe 2. éjszakai vadászezrede 
NJG21 vette birtokába. Innen fel- 
szállva ritkították a német sasok a 
RAF-bombázók kötelékeinek sorait, 
amelyek németországi célpontok fe
lé tartottak. A normandiai partraszál
lást követően a brit erők „fennható
sága” alá került ez a létfontosságú 
repülőtér, így 1944-ben a RAF ko
moly beruházásokat eszközölt a fej
lesztése érdekében. A britek oly mó
don korszerűsítették a repteret, és 
alakították ki a felszállópályákat, 
hogy a RAF kétmotoros Wellington 
és más típusú bombázói is tudjanak 
róla üzemelni, így könnyebbé vált a 
németországi célpontok elérhetősé
ge és támadása.

Az 1970-es évekre az Északi-tenge
ren tevékenykedő, bajba jutott, ka
tasztrófát szenvedett hajók, repülőgé
pek és olajfúró szigetek személyzetei
nek segítségnyújtása, kimentése is a 
légierő feladata lett. Ezért 1977-ben a 
leeuwardeni bázison létrehozták a 
303. kutató-mentő századot, amely el
látja a SAR-feladatokat. Kezdetben 
Alouette—111. helikoptereket, majd
1993-94-től korszerűbb, nagyobb tel
jesítményű AB-412 SP-ket használ
tak. A Holland Fegyveres Erőknél szol
gálatot teljesítő helikopterek evolúciója 
„folyamatos”, hiszen a dinamikus be
mutatóban már szerepelt a tengeré
szet vadonatúj NH-90-ese, amely a 
hi-tech technológiának és a digitális 
vezérlésnek köszönhetően hatéko
nyabban láthatja el a harci feladatokat. 
A 303. század három AB-412 SP heli-

A leeuwardeni katonai repülőtér 1949- 
től viseli a bázis, magyarul „ezred” titu
lust, és az odatelepült három vadászszá
zad (324, 325, 326) ekkor kapta meg a 
Gloster Meteorokat, majd 1956-tól a 
Hawker Huntereket. A bázis életében az 
1964-es esztendő jelentős mérföldkő 
volt, ugyanis ebben az évben a 322. és a 
323. F-104 Starfighterekkel felszerelt va
dászszázad leváltotta az előző három 
Hawker Hunter századot. Az „özvegycsi- 
nálónak” hívott F-104-esek húsz éven át 
szolgáltak a Királyi Holland Légierőben, 
és helyüket 1979/80-ban fokozatosan az 
F-16 Fighting Falcon vadászgépek vet
ték át. A korszerűsítési (MLU) programon 
átesett vadászsólymok (F-16 AM/BM) 
látják el a légierő hazai és a szövetséges 
missziós feladatait mindaddig, amíg az 
F-35 Lichtning—II. 5. generációs vadász
gépek a tervezeteknek megfelelően(?) 
2011-2012-ben hadrendbe állnak.
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kopterrel a hadrendbe állításuktól 
kezdve napjainkig több mint 12 500 re
pült órát teljesített a SAR-feladatok 
végrehajtása során. A 323. század 
megalakulásának 60. évfordulóját ün
nepelte, míg a 322. a 65 éves jubileu
mot. Ez utóbbi vadászszázad alakulata 
a délszláv válság idején az Allied Force 
nemzetközi hadműveletben (1999) egy 
F-16AM vadászgéppel légi harcban le
lőtt egy szerb MiG-29-est.

A statikus bemutatón a külföldi 
résztvevők és a házigazdák repülőgé
peit és helikoptereit vegyesen sora
koztatták fel három zónában. A köz
ponti szektorban a sort a RAF afga
nisztáni veteránja, egy Harrier GR-9- 
es kezdte. A pilótafülke oldalán lézer
vezérlésű (GBU) bombák sziluettjei 
utaltak a taktikai csapásmérő beveté
sekre. Az angol Jump Jet mellett egy 
spanyol EF-18M (12-18) parkolt,

erőt képviselte -  ez a típus ritkán látott 
vendég ebben a régióban. Németor
szág a sor végén a Luftwaffe színében 
a megszokott Tornado és Eurofighter 
géptípussal volt jelen. A Typhoon 
függesztmények, azaz fegyverzet nél
kül volt kiállítva, míg a Tornado ECR 
változata teljes harci díszben pompá
zott.

A második szektorban főként a piló
ták kiképzésében nélkülözhetetlen lég
csavaros kiképző gépek voltak látható
ak, például dán, holland és osztrák fel
ségjelzés alatt, valamint a házigazdák 
forgószárnyasai. Itt állították ki az 
AH-64D Apache, az AS.532 U2 
Cougar MK.II, Lynx és a CH-47D 
Chinookot is. Ez utóbbit műszaki sze
mélyzete kilemezelte, így a gép gáztur
binás hajtóműveit, a rotoragyak meg
hajtását és a vezérlő mechanizmusát

amely 2007-ben a kecskeméti nem
zetközi repülőnapon demonstrálta ki
válóságát és műrepülő képességét. 
Az ibériai lódarázs szomszédságában 
igazi „ritkaságok” díszelegtek, mégpe
dig a török légierő két modernizált 
RF-4E Phantom-ll-ese. A török fotó
felderítő Phantomok mellett a belga lé
gierő F-16 BM-je „pózolt”, művészien 
festő függőleges vezérsíkja vonzotta a 
fotósokat. A kétüléses harci gyakorló 
mellett a görög légierő egy szintén mo
dernizált F-4F Pantom-ll-ese volt lát
ható. (A Phantomok korszerűsítése a 
török légierő részére az izraeli LAHAV 
közreműködésével történt, míg a gö
rög légierő részére a német DASA cég 
végezte.) A hellén vadász mellett a 
dán légierő légiharc-rakétákkal fel
fegyverzett Fighting Falconja követke
zett, mellette a nyugati világ rettegett 
MiG-29-ese állt, amely a magyar légi
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is szemügyre lehetett venni. Kiemel
ném a francia légierő Mirage 2000 D- 
jét, amely szintén teljes fegyverzettel 
volt kiállítva (2 db GBU-12 lézervezér
lésű bomba, 2 db 2000 l-es póttartály, 
2 db Magic II. légiharc-rakéta és egy 
PDL-CT célmegjelölő konténer), ebből 
adódóan a szakmabeliek érdeklődésé
nek középpontjába került. A deltaszár
nyú taktikai csapásmérő napjainkban 
Afganisztánban ezzel a precíziós fegy
verzettel támadja a tálib állásokat, és 
támogatja a koalíciós erőket.

A harmadik szektorban igazi nagy
vasak voltak kiállítva. A nagyközönség 
itt együtt láthatta a USAF KC-10 
Extender és KC-135 R Stratotanker 
tartálygépeit, a világklasszis C-130 
Herculest és a NATO E-3 A AWACS 
gépét. Az amerikai Extender! és a lég
térellenőrző Sentryt az érdeklődők be
lülről is megnézhették a személyzetek

zérlésű bomba kötötte le. A második
ban a műszakiak tevékenységének le
hettünk tanúi, itt egy teljesen kileme- 
zelt, paneljeitől és szárnyaitól meg
fosztott F-16-ost mutattak be, amely 
oktatási célokat szolgált. Elhelyeztek 
még egy-egy Pratt & Whitney F-100 
PW—220 gázturbinás sugárhajtóművet 
is, melyek közül az egyiket „széthúz
tak” moduljaira, hogy jobban szem
ügyre vehessék a technika iránt érdek
lődők. Az érdeklődés megmutatkozott 
a Lockheed Martin, RNLAF és a Pratt 
& Whitney közös standjánál is. Sokan 
voltak kíváncsiak az F-35-ös és a P 
&W F 135-ös sugárhajtómű 1:1 méret
arányos makettjére, hiszen a hollan
dok már „magukénak” tudják az új tí
pust. A komplett Patriot légvédelmi ra
kétaüteg szintén nagy érdeklődést vál
tott ki.

felügyelete alatt. A látogatók megte
kinthették a 303. kutató-mentő század 
hangárjában a különböző kutatási és 
mentési feladatokhoz használatos 
eszközöket (ruházatot, mentőfelszere
léseket) és egy teljesen kilemezelt 
AB-412 SP-t. A vadászgépek számá
ra két hangárt (egy fegyveres, egy mű
szaki) rendeztek be. Az elsőben egy 
F-16 AM-et állítottak ki teljesen fel
fegyverezve, további pusztító eszkö
zökkel, illetve precíziós fegyverekkel 
együtt. Azaz a lézervezérlésű bombák 
GBU-10/12/24-es változataival, az 
MK-82 szabadesésű, fékernyős álta
lános célú és a CBU-87-es kazettás 
bombákkal, valamint az MK-82/84-es 
típusú bombák JPS-es változataival, 
továbbá ezen pusztító eszközök irá
nyító és vezérlő kitjeivel. A látogatók fi
gyelmét legelőször a hangár előtt talál
ható GBU-24 AB (1065 kg) lézerve-
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A légi bemutatók sorozatát a veterán 
repülőgépek nyitották meg, több ízben 
is megmutatkoztak, kötelékeket alkot
va és szólóban egyaránt. Az oldtimer 
gépek között láthattuk a légcsavaros 
SAAB Safirt, a Fokker Fourt, a P-51 D 
Mustangot, a B-25 Mitchellt és az 
OV-10A Bruncót, míg a sugárhajtású- 
akat a Flawker Hunter és a Fouga 
Magister képviselte. Láthattunk még 
egy ősrégi UH-1 Hueyt is, amely szó
lózott a bemutatón. A belga légierő 
Sea Kingje és a házigazdák AB-412 
SP-je mentési feladatokat hajtott vég
re. A helyzetnek megfelelően kirepül
tek a megadott célterület légterébe, 
felderítették a terepet, és felkutatták a 
bajbajutott hajózót, illetve pilótát, majd 
függésből csörlőzéssel kiemelték azt.

A három hajtóműves (R-R/T 3 2100 
LE) Mariin brutális ereje és a pilóták

magas szintű képzettsége egy fantasz
tikus bemutatóban mutatkozott meg. A 
hollandok vadonatúj szerzeménye, az 
NH-90-es és személyzete kora dél
után kápráztatta el a százezres néző
sereget. Az egész napos bemutató ta
lán legnagyobb szenzációjának számí
tott a kanadai légierő négy hajtóműves 
CP-140-es Aurora tengerészeti járőr
gépe. Az Aurora a P-3C Orion tovább
fejlesztett változata kanadai igények
nek megfelelően. A „szürke eminenci
ás” alkalmas Kanada partvidékének és 
felségvizeinek ellenőrzésére, tenger
alattjárók és felszíni hajók felkutatásá
ra, szükség esetén ezek megsemmisí
tésére vagy éppen kutató-mentő fel
adatok ellátására. A klasszikus kialakí
tású gép látványos bemutatót hajtott 
végre, ugyanis nagyságával ellentét
ben intenzíven manőverezett, miköz

ben legénységének egy tagja kom
mentátorként ismertette a géptípust és 
mindennapos feladataikat.

Délidőben a sárkányrepülős 
Christian Moullec és vadludai hajtottak 
végre kötelékrepülést. A délutáni be
mutatósorozat igazi „nagy durranás
nak” számított, ugyanis a házigazdák 
harcedzett alakulatai egy komplett af
ganisztáni harci kutató-mentő felada
tot mutattak be: Az egérfogóba került 
személyeket (pilóták, katonák) körül
vevő tálib erőket minél előbb fel kellett 
számolni.

Első lépésben a géppárokban (4><2) 
felszálló F-16-osok forszázzsal emel
kedtek el, majd légi tankolást imitáltak 
egy KDC-10-es tartálygéppel. Aztán 
elszabadult a „pokol”, apokaliptikus je
leneteknek lehettünk tanúi. A vadász
sólymok külön-külön, különböző irány
ból csaptak le a megadott célterületen 
a szakadár erőkre. A megtisztított terü
let felett megjelent Apache harci heli
kopterek felügyelték, illetve oltalmaz
ták a kiemelés további fázisait. A spe
ciális egységeket egy Cougar tette ki, 
majd a bajba jutottakat egy Chinook 
vette a fedélzetére. Az F-16-os típus 
szereplése ezzel nem ért véget, hi
szen a házigazdák Teamwork csapa
tának vadászsólyma, majd később a 
belga légierő demogépe kápráztatta el 
a közönséget. A repülés nyitott napra 
kilátogató szerelmesei ez alkalommal 
sem nélkülözték a bemutatókötelé
keket. Ezúttal a lengyel Iskra Team és 
a világhírű Frecce Tricolori tízgépes 
formációja igazolta kiválóságát. De a 
fő attrakciókat mégis a szólógépes be
mutatók jelentették, melyek közül a 
spanyol EF-18M gépé majdnem 
eseménnyé(l) vált. A Hornetnek fel
szállását követően a bal oldali fő futó
ja kint maradt. A földi irányítás ezt a 
tényt azonnal közölte a pilótával, aki 
az iskolakor megtétele alatt valószínű
leg megkapta a szükséges instrukció
kat a műszakiaktól is. Újranyitotta a fu
tókat és a lódarázs sikeresen betont 
fogott, és begurult a zónába. Az át
vizsgálást követően alig negyedóra el
teltével ugyanaz a gép, ugyanaz a pi
lóta bizonyította rátermettségét. A nap 
másik „ásza” a francia légierő Mirage 
2000-se volt, a deltaszárnyú vadász 
és pilótája az utánégető áldásos hatá
sának köszönhetően erőteljes, nagy 
túlterhelésű manőverekkel lepte meg 
a közönséget. A délibáb leszállásával 
be is fejeződött az Open Dagen prog
ramja, de akik nem siették el a távo
zást, azok még láthatták a francia légi
erő C-160 Transall leszállását, meg
fordulását és komótos begurulását a 
zónába. A hollandok ismét kitettek ma
gukért. ■
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Kovács Ildikó A biztonsággal összefüggő 
kutatások az Európai Unió 
keretprogramjában

A2001. szeptember 11-i esemé
nyek merőben új, láthatatlan el
lenség jelenlétére, új típusú fe

nyegetettség megjelenésére és ezekkel 
párhuzamosan a modern társadalmak 
sérülékenységére hívták fel a figyelmet. 
A biztonság átfogó értelmezése vált 
szükségessé, amellyel párhuzamosan 
bővült a kockázatok köre is.

„Védelmi és biztonsági К + F alatt 
mindazoknak a termékeknek, módsze
reknek, eljárásoknak, technológiáknak 
az előállítását vagy előállítását célzó 
folyamatot értjük, amely kihatással 
van az egyén vagy a társadalom álta
lános biztonsági helyzetére, így külö
nösen a nemzetbiztonságra, gazdasá
gi és iparbiztonságra, környezeti biz
tonságra, információs és technológiai 
biztonságra, élelmiszer-biztonságra, 
közlekedésbiztonságra.” [1:3.]

A biztonságpolitikában a hagyomá
nyos nemzetállami szereplők mellett 
egyre nagyobb szerephez jutnak az 
úgynevezett nem állami szereplők 
(nemzetközi szervezetek, multinacio
nális vállalatok, nem kormányzati szer
vezetek, valamint a nemzetközi bűnö
zői és terroristacsoportok). Az átrende
ződő nemzetközi rendszerben egyszer
re vannak jelen a hagyományos bizton
sági kockázatok és az új, gyakran glo
bális megjelenésű vagy kiterjedésű fe
nyegetések. Az új típusú fenyegetések 
és kihívások változatosabbak, kevésbé 
láthatók és jelezhetők előre. A kockáza
ti tényezők globális, regionális és belső 
szinten, de általában nem egymástól el
különülten, hanem egyszerre és egy
mást erősítve jelentkeznek.

A globalizáció felgyorsult, és különö
sen a technológia, az információs tech
nológia, a közlekedés, a kereskedelem 
és a pénzügyek, valamint a közegész
ségügy területén jutott olyan fokra, 
amelynek következtében -  az általa 
biztosított előnyök mellett -  új típusú 
biztonsági kockázatok jelentek meg.

Stratégiai veszélyt jelent a tömeg- 
pusztító (nukleáris-radiológiai, vegyi és 
biológiai) fegyverek és hordozóeszkö
zeik, az előállításukhoz szükséges

technológiai ismeretek terjedése és fel- 
használásuk lehetősége, továbbá e fe
nyegetés és a terrorizmus potenciális 
összefonódása. Különösen nagy ve
szélyt képviselnek a vegyi és biológiai 
fegyverek, amelyek viszonylag köny- 
nyen előállíthatok, nehezen ellenőriz
hetők, és a regionális konfliktusok vagy 
nemzetközi terrorcselekmények során 
nagyobb az alkalmazásuk esélye.

Az emberiség számára az egyik leg
nagyobb horderejű kihívást a környezet- 
védelemmel és a civilizációs fenyegeté
sekkel járó, határon átívelő problémák 
jelentik. Természeti erőforrásaink, a ter
mészeti területek és értékek megóvása, 
valamint a környezeti egyensúly meg
óvása növekvő terhet ró a társadalmak
ra. Az olyan globális problémák, mint az 
esőerdők pusztulása, az ózonréteg ká
rosodása, az üvegházhatás, a levegő, a 
víz és a talaj szennyezettségének növe
kedése Földünk egészére nézve ve
szélyt jelentenek. A környezeti veszély- 
források közvetve hatással vannak a la
kosság egészségi állapotára, ugyanak
kor hozzájárulnak veszélyes járványok 
és fertőzések kialakulásához és terjedé
séhez. A jövőben várhatóan egyre in
kább számolni kell nagyobb kihatású 
közegészségügyi válsághelyzetekkel is.

A változó veszélyforrásokat és követ
kezményeiket csak minőségükben új, a 
kor mindenkori legfejlettebb tudásbázi
sán alapuló eljárások, technológiák 
mentén lehet időben és hatékonyan 
megelőzni, illetve kezelni. A hazai és 
nemzetközi folyamatokat elemezve nyil
vánvaló, hogy a biztonsági és védelmi К 
+ F gazdaságos és hatékony, megújulni 
képes alapját a csúcstechnológiák je
lenthetik. Ennek érdekében szükséges
nek látszik az alap- és alkalmazott kuta
tások eredményeinek biztonsági-védel
mi szempontú nyomon követése, a biz
tonsági-védelmi vonatkozású К + F al
kalmazások támogatása, a védelmi in
nováció és beszerzéspolitikának a tu
dás- és technológiai bázis működésével 
való összehangolása.

Kiemelt fontossággal bír a polgári-ka
tonai szinergia, a fejlesztések kölcsönös

hasznosítása. Az utóbbi években az új 
technológiák drámai módon növelték 
meg a katonai hatékonyságot. A gyor
san fejlődő technológiák trendje valószí
nűleg folytatódni fog. Az olyan technoló
giák, mint a nanotechnológia, a kommu
nikáció és informatika, a biotechnológia, 
a lézerek és szenzorok, a robotok és az 
automatizálás új lehetőségeket és ko
rábban el nem képzelt képességeket 
eredményeznek. Az űr és a kibernetika 
használata a katonai műveletek új kihí
vását és lehetőségeit teremti meg. A ké
pességek és technológiák fejlesztésére 
rendelkezésre álló keretek lehető leg
jobb koordinálásával és К + F-re való fó
kuszálással, kiválósági központok építé
sével jelentős eredmények érhetők el.

A BIZTONSÁGI К + F MEGJELENÉSE 
A 6 .  KERETPROGRAMBAN

Magyarország -  EU-tagságát megelő
zően is -  a 6. keretprogram (6. 
Framework Programme, továbbiakban 
FP6) teljes jogú tagjaként vett részt, az 
EU-tagországokkal azonos jogokkal 
és kötelezettségekkel rendelkezett.

Az Európai Parlament és Tanács 
2002. június 27-én fogadta el az Euró
pai Uniónak az egységes Európai Kuta
tási Térség (Eurpean Research Area -  
ERA) létrehozására és az innováció 
serkentésére vonatkozó négyéves fej
lesztési tervét. Az Európai Parlament 
ezzel zöld utat biztosított az Európai Ta
nács által 2000 márciusában Lissza
bonban elfogadott, a tudásalapú társa
dalomra épített nagyszabású elképze
lés megvalósításának, miszerint a kibő
vített EU 2010-re a világ leggyorsabban 
fejlődő gazdasági térsége legyen. 
Ennek a célkitűzésnek a kutatási és 
fejlesztési hátterét volt hivatott megte
remteni az Európai Kutatási Térség 
kialakítására és az európai innovációs 
tevékenység eredményességének foko
zására kidolgozott, nemzetközi együtt
működésen alapuló kutatási program, 
„Az Európai Közösségnek az Európai 
Kutatási Térség létrehozására és az in
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novációt szolgáló, 2002-2006. évekre 
vonatkozó Hatodik Kutatási, Technoló
giafejlesztési és Demonstrációs Keret- 
programja” (továbbiakban FP6). [2:1-5] 

Az FP6 szakmailag hét kiemelt terü
letet -  „hét vezérfonal” -  jelöl meg pri
oritási területként. E hét témacsoport 
mindegyike az ELI alapvető gazdasági 
és társadalmi célkitűzései -  policyja -  
által igényelt feladatok megoldására 
irányul, így
-  a korszerű biotechnológiai kutatá

sok eredményeinek egészségügyi 
alkalmazásai;

-  az információs társadalom és tech
nológiáinak fejlesztése;

-  a nanotudományok 
és nanotechnológia;

-  a légi közlekedés biztonsági és kör
nyezetvédelmi kérdései;

-  az élelmiszerek minőségére és biz
tonságos fogyasztására vonatkozó 
kérdések;

-  a nem nukleáris energetika felada
tai és a globális éghajlatváltozás 
okainak elemzése;

-  az egyén és kormányzás kapcsola
ta a tudásalapú társadalomban. 
Annak ellenére, hogy Európa a tudo

mányos kutatás számos területén ve
zető szerepet tölt be, a mai napig ne
hézségekkel küzd a tudományos ered
mények versenyképes termékké vagy 
szolgáltatássá transzformálásának te
rületén. A Biológiai és Kémiai Terroriz
mus Hatásait Elhárító К + F Szakértői 
Csoport a tudományos eredmények 
közvetlen hasznosítására alakult -  egy 
igen speciális feladat megoldására.

A Környezetvédelmi Főigazgatóság 
pályázati felhívásai a személyi és ka
tasztrófavédelem területén Magyaror
szág számára az EU-csatlakozás után 
váltak elérhetővé. A programjuk célja a 
nemzetek képességeinek feltérképe
zése, valamint a segítségnyújtás szük
ség, illetve igény esetén.

A Szakértői Csoport felmérései alap
ján az EU-tagországok rendelkeztek a 
biológiai és kémiai terrorizmus elhárítá
sára szolgáló megfelelő képességek
kel, azonban az ilyen irányú kutatásba 
bekapcsolható szervezetek, intézmé
nyek tevékenysége nem volt összehan
golva. Hazánkban is több olyan (egész
ségügyi) intézmény volt már 2003-ban 
is, amely biológiai és vegyi támadás ha
tásainak vizsgálására és felszámolásá
ra is felhasználható (kórházi, klinikai 
epidemológiai) kutatást végzett. Ezen 
intézetek azonban egymástól függetle
nül, központi szervezés és irányítás 
nélkül végezték ilyen irányú tevékeny
ségüket. A kémiai és biológiai terroriz
mus témában az Egészségügyi Minisz
térium, illetve az ÁNTSZ teljes egészé
ben a Honvédelmi Minisztériumot tar

totta illetékesnek, és ennek megfelelő
en a civil kutatóhelyeken nem szorgal
mazták, nem tartották kiemelt fontossá
gúnak az ilyen célú kutatómunkát.

A kémiai és biológiai biztonság té
mában magyar pályázat nem érkezett 
be az FP6 felhívásaira.

Az Európai U nió biztonsági kutatá
sokat ELŐKÉSZÍTŐ AKCIÓJA

A globalizálódott világban az Európai 
Uniót új veszélyek fenyegetik, amelyek 
számára az országhatárok nem jelen
tenek akadályt. Ezen veszélyek felis
merésével az Európai Tanács 2003 de
cemberében fogadta el az Európai Biz
tonsági Stratégiát „Biztonságos Euró
pa egy jobb világban” elnevezéssel, 
amely polgári és katonai eszközöket 
egyaránt magában foglal. A biztonsá
gos Európáért program világszínvona
lú ipart, erős tudásalapú infrastruktúrát, 
megfelelő finanszírozást és az erőfor
rások optimális kiaknázását követeli 
meg. Az Európai Unió Biztonsági Kuta
tási Programjának (ESPR) célja a tech
nológiák kettős -  védelmi és polgári -  
felhasználásának kiaknázása, vala
mint a biztonsági aspektusok erősíté
sével a védelmi és polgári kutatás ösz- 
szekapcsolása. Az átfogó biztonsági 
megközelítésen túl az ESRP olyan 
rendszerek és termékek fejlesztésére 
irányul, amelyek kiemelten segítik

-  a tagországok területének, szuve
renitásának, népességének és létfon
tosságú infrastruktúráinak védelmét;

-  az unió misszióit saját határain kí
vül (békefenntartás, válságmegelőzés, 
nemzetközi biztonság erősítése az 
ENSZ keretei között).

Az ESRP célja a technológiák 
sokrétűségének kihasználásával a vé
delmi és polgári felhasználás össze
kapcsolása, a két felhasználási terület 
közötti technológiatranszfer és -  
integráció segítése. Jellegénél fogva 
hozzájárul a közlekedés, az energia, a 
távközlés stb. ágazatainak fejlődésé
hez, továbbá segíti az EU Lisszabon
ban és Barcelonában megfogalmazott 
növekedési és versenyképességi poli
tikáját. Ezek alapján az ESRP bizott
sági finanszírozású lesz, minimálisan 
egymilliárd eurós éves költségvetés
sel. Az ESRP jelentősen hozzájárul az

EU célkitűzéséhez, miszerint a GDP 
3%-át kell kutatásra fordítani.

Az ESRP-t előkészítő akció (Pre
paratory Action for Security Research
-  PASR) nem volt része a 6. Keret- 
programnak, attól teljesen független 
volt. Költségvetését eredetileg 65 mil
lió euróra tervezték az alábbi felosz
tásban: 2004-re 15 millió, 2005-ben és
2006-ban 25-25 millió euró, amely 
évente 6-8 projekt támogatását tette 
volna lehetővé. Végül mindösszesen 
45 millió eurós, azaz mindhárom évre 
15-15 milliós költségvetést hagyott jó
vá az Európai Parlament az előkészítő 
akció támogatására, melyet három pá
lyázati felhívás mentén osztottak ki.

Az első pályázati felhívás 2004. már
cius 31-én jelent meg, melyet azután 
követett a 2005-ös és a 2006-os kiírás.

A felhívás két pályázati típus támo
gatását tette lehetővé:

-  „Call for proposals”: 1-2 év időtar
tamú projektek max. 75%-os finanszí
rozása;

-  „Call for tenders” : tenderdíjak, 
0,5-3 éves időtartamú támogató tevé
kenységek (Supporting Activities) fi
nanszírozása.

A PASR prioritási tématerületei az 
alábbiak voltak:
-  a terrorizmus és a bűnözés elleni

védelem,
-  interoperabilitás,
-  hálózatos rendszerek,
-  vészhelyzeti tudatosság,
-  válságkezelés.

Az érdeklődés azonban jóval meg
haladta a rendelkezésre álló keretet, 
kb. 15-szörös volt a túljelentkezés. 
A támogatásra jogosult pályázói kör 
az EU 25 tagállamának, valamint az 
FP6-hoz társult országoknak az intéz
ményei voltak.

2004. szeptemberben megalakult a 
Biztonsági Tanácsadó Testület 
(Advisory Board on Security Research
-  ESRAB). Az ESRAB-ba az EU- 
tagországok nevezései alapján 50 ne
ves -  hatósági, ipari, kutatói, elemzői 
háttérrel rendelkező - ,  vezető szak
embert kértek fel a testület munkájá
ban való részvételre. Munkájukat kö
zel 300 szakértő segítette. Az ESRAB- 
ot közvetlenül 5 európai parlamenti 
képviselő és 14 különböző uniós szerv 
képviselői támogatták. Az ESRAB fel
adata a bizottság segítése volt az Eu-

1. táblázat. A PASR költségvetése, a nyertes projektek és támogatási akciók

PASR-2004 PASR-2005 PASR-2006
Költségvetés 15 M euró 15 M euró 15 M euró
Nyertes projektek (db) 7 8 8
Támogatási akciók (db) 4 5 7
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PASR-2004 PASR-2005 PASR-2006
Beadott projektek száma/Nyertes projektek (db) 123/7 120/8 121/8
Beadott pályázatok száma/Nyertes támogatási akciók (db) 50/4 36/5 44/7
Összes beadott/Összes nyertes (db) 173/11 156/13 165/15

2. táblázat. A PASR-ba beadott (a nyertes projektek és a beadott nyertes) támogatási akciók

rópai Unió Biztonsági Kutatási Prog
ramjának kidolgozásában. A PASR a 
részvételi szabályokat illetően az aláb
bi tapasztalatokkal szolgált:

-  Biztonsági témájú kutatások ese
tén a konzorciumi szerződés a szoká
sos követelmények mellett speciális 
kötelezettségeket is előírhat, különös 
tekintettel a tagok cserélődésére, bizal
mas információk kezelésére, tovább
adására, egyes hozzáférési és 
végfelhasználati jogosultságokra (FP7 
22.3-as számú részvételi szabálya).

-  KKV-nak nem minősülő vállalkozá
soknál a maximális támogatás általá
ban 50%, ám biztonsági témájú kutatá
si pályázatok esetében akár a 75%-os 
támogatási kedvezményt is megkap
hatják, amennyiben -  az adott piaci 
szegmens korlátozott méretű, illetve ha 
-  új kihívások miatt gyors gyártókapa
citás növekedésre van szükség (33-as 
számú részvételi szabály -  támogatási 
intenzitás felső határa).

-  2007-től a pályaművek nem tartal
mazhatnak minősített információt, ám 
maguk a tevékenységek igen (kutatá
sok minősített információkkal).

Magyar részvétel a P A S R -ban

Az ESRAB-nak egy magyar tagja volt, a 
Honvédelmi Minisztérium Technológiai 
Hivatalának főigazgatója személyében.

A nyertes pályázatok között egy ma
gyar részvételű volt: az l-TRACS (ter
rorellenes azonosítást és pénzügyi, 
kommunikációs, utazási adatok elem
zését végző rendszerek) projektben 
vett részt a Magyar Tudományos Aka
démia Számítástechnikai és Automati
zálási Kutató Intézet (MTA SZTAKI) 
Adatbányászat és Webes Keresés Ku
tatócsoportja. A projekt a PASR 3., 
2006-os felhívásában nyert -  erős ver
senyben más pályázatokkal. A projekt
ötlet az alábbi volt.

A bűnüldöző szervek egyre nehe
zebben tudják követni a bűnözők, gya
nús áruk és pénz szabad mozgását az 
EU-ban. Ezért:

-  Szükséges egy fejlett nyomkövető 
rendszer.

-  Egy ilyen rendszerben el kell érni 
a bűnüldözési szükségletek és a sza
badság-, ill. személyiségi jogok közötti 
egyensúlyt.

-  Két megközelítés: minden ese
ményt megvizsgálunk kontra adott tu
lajdonságú eseményeket keresünk.

-  Információforrások: pénzügyi, uta
zási, kommunikációs.

-  Kis demonstrációs rendszer a ki
dolgozott megközelítések, technikai 
megoldások tesztelésére.

A sikeres pályázó tapasztalatai az 
alábbiak voltak: rendelkezett FP6 pá
lyázási rutinnal és kapcsolatokkal (a 
CICOM francia inkubátorházzal) egy

svájci egyetem ajánlása után (2005 
eleje). Pályázatot adtak be a PASR 
második felhívására (2005-ben), 
amely azonban nem nyert. 2006-ban 
ismét próbálkoztak, és a 24/25 ponttal 
az egyik legjobb pályázatot nyújtották 
be, amely ráadásul az egyetlen infor
matikai vonatkozású nyertes lett.

Sikerfaktorok:
-  kiegyensúlyozott konzorcium, ki

váló ipari és akadémiai partnerek;
-  jól megírt pályázat: profi pályázat

író cég + a konzorcium részéről sok 
szakmai segítség + EU-s szempontok 
kidomborítása;

-  a legjobb pályázat, ami lefed 
egy/több fontos témát a kiírásban;

-  lobbizás.

Az Európai Közösség 7. 
KERETPROGRAMJA (2007-2013)

Az Európai Kutatási Térség kiépítése 
és az erre épülő európai tudásalapú 
társadalom létrehozása 2007. január 
1-jével jelentős mérföldkőhöz érkezett: 
elindult az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstráci
ós tevékenységekre vonatkozó 7. ke
retprogramja. [3]

2004 júniusában az Európai Bizott
ság elfogadta a „Tudomány és techno
lógia, Európa jövőjének a kulcsa -  
iránymutatások az Európai Unió kuta
táspolitikájának támogatásához” című 
dokumentumot [4], mely meghatároz
za az Európai Unió új kutatáspolitiká
jának hat fő célkitűzését, melyek a kö
vetkezők:

1. európai kiválósági központok lét
rehozása a laboratóriumok együttmű
ködésén keresztül;

2. az európai technológiai kezdemé
nyezések elindítása;

3. az alapkutatás kreativitásának 
ösztönzése a kutatócsoportok európai 
szintű versenyén keresztül;

4. Európa vonzóvá tétele a legjobb 
kutatók számára;

5. európai léptékű kutatásfejlesztési 
infrastruktúrák fejlesztése;

6. a nemzeti kutatási programok ko
ordinálásának erősítése.

A fenti célok eléréséhez négyféle te
vékenység ösztönzése szükséges, 
amire a keretprogram négy, ún. egye
di (specifikus) 1 programja hivatott. Az

3. táblázat. A Együttműködés program költségvetési keretösszegének megoszlása 
a tíz tematikus terület között

Téma Ráfordítás 
(millió euróbán)

Egészségügy 6100
Élelmiszerek, mezőgazdaság és halászat, 
valamint biotechnológia 1935
Információs és kommunikációs technológiák 9050
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány 
és új gyártástechnológiák 3475
Energia 2350
Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) 1890
Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 4160
Társadalmi-gazdasági tudományok és bölcsészettudományok 623
Űrkutatás 1430
Biztonság 1400
Összesen 32 413
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„Együttműködés” program keretében 
az unió a transznacionális együttmű
ködést támogatja több kiválasztott, te
matikus prioritásként kezelt, fontos tu
dományos és technológiai területen. 
Az „Ötletek” program támogatást nyújt 
a tudás határterületein végzett magas 
színvonalú kutatómunkához. Az „Em
berek” program hivatott arra, hogy az 
európai fiatalokat a kutatói pálya vá
lasztására ösztönözze, és vonzóbbá 
tegye Európát a kutatók számára. A 
„Kapacitások” program lehetőséget 
biztosít a kutatási infrastruktúrák fej
lesztésére, a KKV-k innovatív kapaci
tásának bővítésére, a régiók kutatási 
potenciáljának kiteljesítésére és né
hány további, az unió kutatási és inno
vációs kapacitásának fejlesztését 
szolgáló tevékenység támogatására.

Együttműködés [5]

Ebben a programban az unión belüli 
és kívüli, különböző formákban meg
valósuló együttműködést részesítik tá
mogatásban. Az együttműködés fon
tos követelménye, hogy arra a prog
ramban kijelölt tudományos és techno
lógiai témákban kerüljön sor. Az 
együttműködésre épülő és legmaga
sabb színvonalú kutatások támogatá
sa hozzásegíti az uniót azoknak a tu
dományos és technológiai eredmé
nyeknek a megszerzéséhez, amelyek 
birtokában meg tud felelni a társadal
mi, gazdasági, környezeti és egyéb ki
hívásoknak. Az itt elért eredmények
nek egyaránt hozzá kell járulniuk az 
ipar versenyképességének javításá
hoz és a fenntartható fejlődés megva
lósításához. Elsődlegesen az ipar ver
senyképességének javítását hivatot
tak szolgálni, de hozzá kell járulniuk a 
fenntartható fejlődés megvalósításá
hoz is.

Az unió által kijelölt tíz tudományos 
és technológiai téma, ill. szakterület a 
következő:
1) Egészségügy;
2) Élelmiszerek, mezőgazdaság és 

halászat, valamint biotechnológia;
3) Információs és kommunikációs 

technológiák;
4) Nanotudományok, 

nanotechnológiák, anyagtudo
mány és új gyártástechnológiák;

5) Energia;
6) Környezetvédelem (beleértve az 

éghajlatváltozást is);
7) Közlekedés (beleértve a repülés

technikát is);
8) Társadalmi-gazdasági és bölcsé

szettudományok;
9) Űrkutatás;

10) Biztonság.

{ Katonai logisztika ]

B iztonság

Az Európai Tanács által elfogadott 
„Biztonságos Európa egy jobb világ
ban” című európai uniós biztonságpo
litikai stratégia foglalkozik a polgári és 
katonai/védelmi értelemben vett biz
tonsági kérdéseket egyaránt magában 
foglaló, átfogó biztonságpolitikai stra
tégia szükségességével. A biztonság 
kérdésköréhez kapcsolódó uniós kuta
tások célja a szükséges technológiák 
és tudás létrehozása a polgárok biz
tonságának szavatolásához olyan fe
nyegetések ellen, mint a terrorizmus, a 
katasztrófák és a bűnözés, az emberi 
alapjogok, köztük a magánélethez fű
ződő jog egyidejű tiszteletben tartásá
val. [6] E kutatások hozzájárulnak to
vábbá a közlekedést, a polgári védel
met, az energetikát, a környezetvédel
met és az egészségügyet érintő kö
zösségi politikákat támogató technoló
giák és képességek fejlesztéséhez. A 
közösségi szintű biztonsági kutatás ki
zárólag polgári irányú marad, és olyan 
tevékenységekre összpontosít, ame
lyek nemzeti szinten is nyilvánvalóan 
többletértéket jelentenek. A titoktartás
sal kapcsolatos követelményeket be 
kell tartani, el kell kerülni azonban a 
kutatási eredmények átláthatóságá
nak szükségtelen korlátozását.

Az alábbi területeken folyó kutatá
sok részesülhetnek támogatásban:

-  A polgárok biztonsága: a polgári 
védelemre -  ideértve a biológiai biz
tonságot, valamint a bűnözés és a ter
rortámadások jelentette veszélyek el
leni védelmet is -  szolgáló technológi
ai megoldások megvalósítása.

-  Az infrastruktúra és a közművek 
biztonsága: a meglévő és jövőbeni, 
köz- és magántulajdonú kritikus/háló- 
zatos infrastruktúra (például közleke
dési, energetikai, IKT), rendszerek és 
szolgáltatások (beleértve a pénzügyi 
és a közigazgatási szolgáltatásokat is) 
elemzése és biztonságosabbá tétele.

-  Intelligens határőrizet és a határok 
biztonsága: Európa szárazföldi és part 
menti határai biztonságának megerő
sítéséhez (beleértve a határellenőr
zést és a határok felügyeletét is) szük
séges valamennyi rendszer, berende
zés, eszköz és folyamat, továbbá a 
gyors azonosítási módszerek haté
konyságának és működőképességé
nek fokozását szolgáló technológiákra 
és képességekre összpontosítva.

-  A biztonság és a biztonságosság 
helyreállítása válság idején: a veszély- 
helyzetek kezelésére szolgáló külön
böző műveleteket (például polgári vé
delem, humanitárius és mentési fel
adatok) áttekintő és támogató techno-

I lógiákra, továbbá a szervezetközi fel

készülésre, koordinációra és kommu
nikációra, a megosztott architektúrák
ra, az emberi tényezőre és egyéb ha
sonló kérdésekre összpontosítva.

Te v é k e n y s é g e k

-  Terrorizmus és bűnözés elleni vé
delem: technológiai megoldások nyúj
tása „fenyegetéstudatossághoz” 
(CBRN), észleléshez, megelőzéshez, 
azonosításhoz, védelemhez, semlege
sítéshez, terroristatámadások és bűn
tények hatásainak kordában tartásá
hoz.

-  Infrastruktúra és közművek bizton
sága: létező és jövőbeli kritikus/háló- 
zati köz- és magáninfrastruktúra (pl. 
szállítás, energia, ICT), rendszerek és 
szolgáltatások (beleértve pénzügyi és 
adminisztratív szolgáltatásokat) elem
zése és biztosítása.

-  Felderítés és határbiztonság: az 
összes olyan rendszer, berendezés, 
eszköz és folyamat hatékonyságának 
és hatásosságának növelése, amely 
Európa szárazföldi és part menti hatá
rai biztonságának növeléséhez szük
séges.

-  Biztonság visszaállítása válság 
esetén: olyan technológiákra fókuszá
lás, amelyek támogatják a különböző 
vészhelyzet-kezelési műveleteket 
(mint pl. polgári védelem, humanitári
us és mentési feladatok, CFSP támo
gatása), és olyan témákat mint pl. 
szervezeti felkészülés, koordináció és 
kommunikáció, szétosztott architektú
ra és emberi tényezők.

A FENTI NÉGY TERÜLETET AZ ALÁBBI TÉ
MÁK t á m o g a t j á k :

-  Biztonsági rendszer-integráció, 
interkonnektivitás és interoperabilitás: 
olyan technológiákra fókuszálás, ame
lyek növelik a rendszerek, eszközök, 
szolgáltatások és folyamatok inter- 
operabilitását, beleértve az igazság
szolgáltatást, tűzoltást, polgári védel
met és orvosi információ infrastruktú
ráját, csakúgy, mint az információ 
megbízhatóságát, szervezeti szem
pontjait, bizalmasságát és integritását 
és minden tranzakció és folyamat kö
vethetőségét.

-  Biztonság és társadalom: misz- 
szióorientált kutatás, amely társadal
mi-gazdasági és kulturális elemzé
sekre, szcenárióalkotásra és -tevé
kenységekre fókuszál, amely kapcso
lódik a terrorizmus és bűnözés kultu
rális, társadalmi és gazdasági dimen
zióihoz, a társadalommal való kom
munikációhoz, az állampolgár bizton-
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Katonai logisztika

Magyar résztvevő Téma
INDECT Apertus Kht. Intelligens városi megfigyelő rendszer
GLOBE CES VISION Kft. Integrált határőrizeti rendszer
SGL for USaR Bay Zoltán Közalapítvány Integrált kereső és mentő rendszer specialisták részére
EULER ВМЕ Vezeték nélküli kommunikáció az EU válságkezeléséhez
FRESP ВМЕ Személyi felszerelés
CAST Corvinus Egyetem 

Védelemgazdasági Tanszék
Viselkedési, szervezeti és kulturális kérdések a közösségi 
igények megértésére, beleértve az európai közösségi 
tevékenységeket is

4. táblázat. Az első biztonsági kutatási felhívás együttműködési projektekben sikeres magyar résztvevői

ságérzetéhez, etikához, a magánélet 
védelméhez, társadalmi előrelátás
hoz és szisztematikus kockázatelem
zéshez.

-  Biztonsági kutatás koordinációja 
és strukturálása: az európai és nem
zetközi biztonsági kutatási erőfeszíté
sek koordinálása és szinergia kialakí
tása a polgári, biztonsági és védelmi 
kutatás között, jogi feltételek fejleszté
se és a létező infrastruktúrák optimális 
használatának elősegítése.

Az FP7 B izto n s á g  p r io r it á s á n a k  c é l ja i

-  Európai polgári biztonság szavato
lása.

-  Európai biztonsági iparág ver
senyképességének javítása.

-  Civil biztonsági megoldások szol
gáltatói és használói közötti együttmű
ködés serkentése.

-  Terrorizmus, természeti katasztró
fák, bűnözés elleni fellépés, megelő
zés, reagálás, felkészítés, válasz (inci
densekhez kapcsolódóan).

-  Biztonsági rések csökkentése.
-  Emberi alapjogok tiszteletben tar

tásával technológiaorientált és társa
dalmi-gazdasági megoldások, rend
szerek fejlesztése.

-  Meglévő technológiák optimális és 
összehangolt használata.

A biztonsági kutatás az FP7-en be
lül különleges téma: piac közeli, kül
detés-, illetve feladatorientált kutatá
sokra, valamint a már létező rend
szerek legjobb hasznosítására, har

monizálására irányul. Új kapacitások 
fejlesztésének támogatását célozza, 
követelmény a végső (civil) felhasz
nálók bevonása, előnyt élveznek 
azok a pályázatok, amelyek KKV-k 
bevonásával készülnek. Fontos 
szempont a technológiák kettős fel- 
használása. Ugyanakkor ez a téma 
elkerülhetetlenül érzékeny témakö
rök, információk felmerüléséhez ve
zet, amelyek kezelésére a keretprog
ramokon belül a transznacionális 
együttműködések terén eddig nem 
rendelkezett a bizottság tapasztala
tokkal. Az érzékeny projektek kezelé
sére speciális szabályok és eljárások 
kidolgozása vált elengedhetetlenül 
szükségessé. Az érzékeny К + F pro
jektek besorolására (is) az alábbi ka
tegóriákat alakították ki: Szigorúan 
titkos! (Top Secret), Titkos! (Secret), 
Bizalmas! (Confidential), Korlátozott 
terjesztésű! (Restricted).

Érzékenyek lehetnek а К + F projek
tek a fenti kategóriákba sorolt bizal
mas információkon kívül az alábbi 
esetekben is:

-  Érzékeny -  biológiai, kémiai, ra
dioaktív vagy nukleáris -  anyagok ke
zelésével járnak (szállítás vagy ex
port);

-  olyan témát céloznak meg, amely 
nemzeti vagy nemzetközi jogi megkö
tések alá tartozik.

Az érzékeny projektek besorolását 
kérheti maga a pályázó vagy a bíráló, 
az Európai Bizottság vagy a Program 
Bizottság (PC). A végső besorolást a 
PC-tag végzi az adott nemzeti bizton

ságért felelős hivatallal (National 
Security Agency -  NSA) közösen. Ma
gyarországon ez a Nemzeti Biztonsági 
Felügyeletet (NBF) jelenti, ahol ennek 
a területnek kijelölt felelőse van, aki 
feladatát a PC-taggal együttműködés
ben végzi.

A pályázók, a potenciális kedvezmé
nyezettek az EU27 tagországai, a tár
sult országok (pl. Svájc, Izrael) és az 
ún. harmadik (az EU-val TéT- 
együttműködési megállapodást aláírt) 
országok kutató szervezetei és egye
temei, vállalkozásai (KKV-k és nagy- 
vállalatok), egyesületei, szövetségei, 
valamint nemzetközi szervezetek és 
az EU Közös Kutatóközpontja (JRC), 
továbbá természetes személyek, 
KKV-k, közintézmények, közép- és fel
sőoktatási intézmények. A támogatás 
intenzitása a kutató intézetek eseté
ben 75%, a „Biztonság” témakörben 
kivételes esetben, speciális feltételek 
mellett a nagyvállalatok részére is 
megadható a 75%.

A  BIZTONSÁGORIENTÁLT TEVÉKENYSÉGEK 
KATEGÓRIÁI

1. Állampolgárok biztonsága;
2. Infrastruktúrák és közművek bizton
sága;
3. Intelligens határőrizet és határok 
biztonsága;
4. Biztonság helyreállítása válsághely
zetekben;
3 Több területet átfogó/horizontális te
vékenység;

5. táblázat. Az első biztonsági kutatási felhívás koordinációs és támogatási tevékenységekben sikeres magyar résztvevői

Magyar résztvevő Téma
SECURENV Geonardo Környezeti Széles körű társadalmi előretekintési kutatás az új és felmerülő

Technológiák Kft. fenyegetések, valamint egyéb biztonsági kockázatok 
felderítésére (pl. etikai és gazdasági vonatkozások)

EU-SEC II Országos Rendőr-főkapitányság Európai Biztonsági Kutatási Hálózat 
(beleértve a szabványosítást)

SEREN NKTH NCP-k transznacionális együttműködése
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5. Biztonsági rendszerek integrációja, 
összekapcsolása és interoperabilitás;
6. Biztonság és társadalom;
7. Biztonsági kutatások összehangolá
sa és rendszerezése.

A  TÁMOGATOTT PROJEKTEK KATEGÓRIÁI

-  Demonstrációs projektek:"!, fázis kb. 
1 év, 0,5 M euró (CSASA), 2. fázis kb. 
4 év, 30-40 M euró (CP)
-  Integrációs projektek (kb. 4 év, adha
tó támogatás 10-25 M euró)
-  Képességprojektek (kb. 2-4 év, ad
ható támogatás 2-5 M euró).

Magyar eredmények

Az első felhívás teljes költségvetése
156,5 millió euró volt. A felhívás

meghirdetésére 2006 decemberé
ben került sor, 2007. május 31-i be
adási határidővel. Összesen 328 pá
lyázat érkezett be, amelyből 44-et 
támogatásra ítéltek öszszesen 161,1 
millió euró értékben, ebből 13 „váró
listára” került. A benyújtott pályáza
tok közül 63-ban volt magyar részt
vevő, ami jelentősen meghaladja a 
PASR-ban mutatott aktivitásunkat. A 
magyar részvételű pályázatok közül 
9-et találtak támogatásra érdemes
nek, azaz a sikerarány 14,3%. Az 
igényelt támogatás összesen 942 
127 euró volt.

Az együttműködési projektek sike
res magyar résztvevőinek listáját a
4. táblázat tartalmazza.

A koordinációs és támogatási tevé
kenységek sikeres magyar résztvevői
nek listáját az 5. táblázat tartalmazza.

Általános tapasztalat a nyertes pá

lyázatok kapcsán a sokszereplős kon
zorciumok (6-14) és a soknemzeti 
részvétel (5-10).

Felhasznált irodalom

1. A Magyar Köztársaság Biztonsági 
és Védelmi Kutatás-fejlesztési straté
giája (tervezet)
2. Részvétel az európai kutatásban 
(BME OMIKK, 2003. február)
3. http://cordis.europa.eu
4. Az Európai Parlament és a Tanács 
1982/2006/EK határozata (2006. de
cember 18.) az Európai Közösség ku
tatási, technológiafejlesztési és de
monstrációs tevékenységekre vonat
kozó hetedik keretprogramjáról 
(2007-2013).
5. http://cordis.europa.eu
6. http://cordis.europa.eu/security

PÁNCÉLOSOK
T-80 szovjet harckocsicsalád -  Merkava Mk.1-Mk.4 izraeli harckocsi

A 2. szám a szovjet T-80 harckocsicsalád összefoglaló leírása a gázturbinás és a dízelmotoros válto
zat fejlesztésével és adataival együtt. A járművet a NATO elleni áttörő támadásra tervezték, de későb
bi szereplései a nagy várakozásokat nem igazolják. Az anyag orosz források alapján íródott, bár a szer
ző lengyel.

A4, szám, az izraeli Merkava Mk.1-Mk.4 harckocsiváltozatokat leíró füzet brit és izraeli források alap
ján készült. A sivatagi hadszíntérre szánt speciális kialakítású jármű fejlesztése, adatai és főbb alkal
mazása szerepel benne. A rövid anyag nem tér ki a hadiipari háttérre és műszaki korlátokra sem. A 
veszteségeknek csak egy részét ismeri el, a nehézségekről nem ír.

A 16 oldalas füzetek melléklete egy-egy 1:72 léptékű harckocsimakett összeépítve, műanyag 
dobozban. A Páncélosok füzetek 995 Ft-os áron megvásárolhatók (a másik két szám szintén, azok 
ára 695 Ft) a Kékesi Könyvesboltban (1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás). Tel.: 460-3722; 
06-30/575-0709; e-mail: dornan@vipmail.hu. Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8-19 óráig.

Sí” hss ESEMENTNAPTAR
04.25. AERO MÚZEUM BELGRÁD + városnézés
05.22-25. BIAF 2009 PLOVDIV Bulgarian International Air Fest 
05.31. SZOLNOKI REPÜLŐ MÚZEUM Kenderes

Horthy-kastély + családi kripta 
06.13. PÖSTYÉN REPÜLŐNAP
06.18- 22. PARIS AIR SHOW + 2 nap OPEN DAGEN,

VOLKEL (NL)
06.19- 21. OPEN DAGEN, VOLKEL AFB (NL)

A holland légierő nagyszabású repülőnapja

7500 Ft/fő я
33 900 Ft/fő fi + 1 éjszaka szállás

3 500 Ft я
5 900 Ft R

69 000 Ft Я + 2 éjszaka szállás

26 900 Ft R

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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Aranyi László Szergej Koroljov 
titkos élete I. rész

Szergej Koroljovot jogosan 
tartják a szovjet űrprogram megalapítójának. Nem meglepő, hogy kutatók 

óriási számban hivatkoznak nevére és tevékenységére. Élete 
folyamán a szovjet kormány egészen elképesztő 

erőfeszítéseket tett, hogy személyazonosságát -  és további prominens 
űrkonstruktőrökét -  tökéletesen titokban tartsa a nyilvánosság előtt.

A Szovjet Kommunista Párt első titkára, Nyikita Hrus
csov 1958-ban elhangzott kijelentését szívesen idézik: 
„Amikor elérkezik az idő, ezeknek a csodálatos tudó

soknak nyilvánosságra kerül majd a neve és fotója; széles 
körben fogják őket ismerni az emberek. Nagyra értékeljük és 
csodáljuk ezeket az embereket, mindeközben biztosítjuk 
számukra a titkosságot, hiszen az ellenséges ügynökök, ha 
megölnék őket, velük együtt megsemmisítenék valamennyi 
értékes tervünket. Most azonban az ország biztonsága érde
kében, és ezen kutatók, mérnökök, technikusok és más spe
cialisták életének biztonsága érdekében nem mondhatjuk 
meg nevüket és nem mutathatjuk be fényképeiket.”

Azóta a történelemkönyvekben gyakran idézett igazság
ként szerepel, miszerint élete során semmiféle biztos infor
máció nem állt rendelkezésre a főkonstruktőrről. A nyugati
ak alkalmanként hallhattak egy „főkonstruktőrről”, ám halá
láig senki sem tudta, ki lehet ő. Ez azonban csak részben 
igaz. Miközben Koroljov személyazonossága a Szovjetuni
óban szigorúan őrzött titok volt, nevét igazából már halála 
előtt is széles körben ismerték Nyugaton. Számos nyugati 
elemző, titkosszolgálati információkat felhasználva, sikere
sen azonosította Koroljovot a főkonstruktőr személyével. 
Ezek a felismerések nemcsak titkosszolgálati körökben ter
jedtek, hanem komolyabb publikációkban is említésre ke
rültek (Spaceflight, New York Times és Fortune magazin).

Jelen tanulmány bemutatja annak történetét, miként ismer
te meg Koroljov nevét a Nyugat. Feltárja, miként nyomozták 
ki nyugati „kopók” személyazonosságát, s miként rekonstruál
ták életét halála után, különösen a Gulágon töltött életszaka-

1. ábra. Ez a ritka felvétel Szergej Koroljovot mutatja 1957. 
szeptember 15-én, alig három héttel a Szputnyik fellövése előtt, 
a Kalugában Konsztantyin Ciolkovszkij, a kozmonauták pátriár
kája születésének 100. évfordulóján tartott nagyszabású talál
kozón. Akkoriban Koroljov még a saját neve alatt publikálhatott

szát tekintve. Természetesen az 1960-as és 1970-es évek 
szovjet űrprogramjairól rendelkezésre álló információk hiánya 
miatt a Koroljovra vonatkozó irodalom messze nem teljes, és 
gyakran tévedésekkel teli. Ennek számos oka van: a szovje
tek titkosítása, a hivatalosan kiadott szovjet anyagok megsze- 
rezhetetiensége, az oroszból történő fordítás nehézségei, a 
hidegháború kiéleződése, valamint a nyugati társadalom tel
jes érdektelensége az orosz történelem és kultúra iránt.

A fennálló korlátok ellenére Koroljov hagyatéka és fontossá
ga egyre gyorsuló ütemben gazdagodott és növekedett, külö
nösen a hidegháború végét követő években. Bár neve a nyu
gati társadalom nagy része számára teljesen ismeretlen, két
ségtelenül ő számít a Nyugaton legismertebb űrkutatónak.

Történészek előszeretettel hangoztatják, hogy Koroljov 
neve az ismeretlenség homályába veszett a nagyközönség 
számára egész élete során, életét a titkosság fátyla fedte, s 
csak a misztikus „főkonstruktőr” néven hivatkoztak rá. Való
jában mind neve, mind pontos hivatali beosztása már jócs
kán halála előtt kiszivárgott Nyugatra, és különböző forrá
sokban meg is jelent. Különös módon a Központi Hírszerző 
Hivatal (CIA) nyilvánosságra hozott aktáiban igen kevés hi
vatkozást találhatunk Koroljovra vonatkozóan. Csak ritkán 
bukkanhatunk nevére, és ezek egyszer sem szerepel mint 
vezető tudós, netán főkonstruktőr. A szovjet rakétatechni
kára vonatkozó információk az 1950-es években azoktól a 
német tudósoktól származnak, akik visszatérlek Kelet- és 
Nyugat-Németországba az 1950-es évek közepén.

Terjedelmes CIA-jelentés foglalkozott 1953ban a szovjet 
irányított rakétaprogrammal, ebben felsorolnak számos tu
dóst, aki részt vett benne, többek között Borisz Csertokot, Lev 
Gajdukovot és Jurij Pobedonosztyevet. Bár ezek a nevek 
rendszeresen megjelennek különböző helyeken, teljesen vilá
gos, hogy a CIA vajmi keveset tudott arról, ők akkoriban mivel 
foglalkoztak. Koroljovot (nem Koroljev, miként a nyugati szak- 
irodalom -  is -  folyamatosan írja a főkonstruktőr nevét!) pél
dául csak mint egykori blejkerodi képviselőt jegyezték.

A szovjet irányított rakétákról szóló, 1960-ban megjelent 
beszámolóban, miután újabb visszatért németekkel folytattak 
beszélgetéseket, a CIA újfent felsorol számos igen fontos ve
zetőt (Csertők, Gonor, Konopljev, Misin, Pobedonosztyev, 
Rudnyev, Rjazanszkij, Tyihonravov, Tyulin és Voszkre- 
szenszkij). Koroljovról a következőket írják: „Általánosan el
fogadták, a legtehetségesebb szovjet tervezőmérnök az 
Nil—88 csoportnál Szergej P. Koroljov ezredes volt.” Azonban 
fontos megjegyezni, valamennyi említett és Koroljovra vonat
kozó hivatkozás az 1940-es évek végére és az 1950-es évek 
elejére nyúlik vissza. A CIA-nak nem volt információja az 
1950-es évek végéről. Egyik, 1960-ban megjelent beszámo
lóban Koroljovra a következőképpen hivatkoznak: „1951-ben 
főkonstruktőr volt” , ám semmit sem tudnak mondani arról, 
hogy milyen tevékenységet végzett a következő években.
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Összefoglalva: miközben a CIA elég pontos információk
kal rendelkezett a szovjet űrprogram technikai vonatkozá
saival és a jövőbeni várható eseményekkel kapcsolatban, a 
program irányítására igen kevés rálátással rendelkezett 
csak. Például 1961 áprilisában a CIA határozottan állította, 
hogy a szovjet űrprogramot a Tudományos Akadémia Csil
lagászati Tanácsának Bolygóközi Kommunikációért felelős 
Hivatalok Közötti Bizottsága irányította, mely természete
sen egy „fedő” hivatal volt, a szovjetek ezt használták fel, 
hogy nyilvános részvételüket biztosítsák a Nemzetközi 
Geofizikai Év eseményeiben.

Az Amerikai Egyesült Államokban a kiadványokban a 
szovjet űrprogrammal kapcsolatosan leggyakrabban szerep
lő két személynek vajmi kevés köze volt akár a Szputnyik- 
hoz, akár a Vosztokhoz -  Leonyid Szedov és Anatolij 
Blagonravov akadémikusok, prominens tudósok voltak a 
gázdinamika, illetve a műszaki tudományok terén. Mindkét 
férfi gyakran utazott külföldre, és számtalanszor idézték őket 
a nyugat-európai és amerikai tudományos szaklapok és ma
gazinok mint a szovjet űrprogram műszaki vezetőit. E két tu
dós azonban csak periférikusán érintkezett az űrprogram
mal. A neves szovjet újságíró, Jaroszlav Golovanov később 
azt mondta, az ilyenfajta „nyilvánosan” nyilatkozó személyek 
nem szerepeltek a titkos programokban, megszólalásaik ba
nalitásokat tartalmaztak. Koroljov pontos beazonosítása 
nyomtatott formában a nyugati sajtóban jelent meg, szovjet 
disszidensek információinak felhasználásával, illetve Moszk
vában tartózkodó amerikai újságíróknak köszönhetően.

1961 szeptemberében a korábbi szovjet állampolgár, 
Grigorij Tokajev a Brit Bolygókutató Társaság (BIS) részére 
interjút adott a szovjet űrprogrammal kapcsolatosan Lon
donban.

Tokajev Németországot a második világháborút követően 
megszállás alatt tartó szovjet légierő képviselője volt. Há
rom évvel később Németország területéről a britek fennha
tósága alatt álló részre, majd Nagy-Britanniába távozott, és 
élete végéig ott élt. Tokajevnek minimális közvetlen kapcso
lata volt a szovjet rakétaprogrammal, saját szerepét mesz- 
sze túlhangsúlyozta a háború utáni periódusban, azt állítot
ta, hogy ő volt a „fő rakétatudós” a Szovjetunióban. Tucat
nyi -  a nagyközönség számára ismeretlen -  kulcsfontossá
gú információnak volt birtokában a szovjet rakétaprogram 
terén. Ő volt a legelső ember Nyugaton, aki nyíltan érzékel
tette, hogy Koroljov érintett a Szputnyik- és a Vosztok- 
programban.

2. ábra. Valentyina Tyereskova és Andrian Nyikolajev esküvői 
szertartása (balról): Tyereskova, Nyikolajev, Rogyion 
Malinovszkij marsall (a szovjet védelmi miniszter), a felesége 
és Koroljov (éppen beszél)

A BIS részére tartott 
beszámolójában Tokajev 
megjegyezte, hogy 
„Koroljov az egyik fő- 
konstruktőr a Szputnyi- 
kot és a Vosztok-kap
szulát szállító rakéták 
tervezői között”. Koroljov 
mellett Tokajev ugyan
csak megemlíti Valentyin 
Glusko nevét, bár nem 
volt biztos benne, milyen 
feladatokat látott el pon
tosan Glusko a sikeres 
Szputnyik- és a Vosztok- 
programban. Beszámo
lója különböző helyeken 
is megjelent, de csak ke
vesen szenteltek neki fi
gyelmet; évek teltek el, 
míg Koroljovról további 
ismeretekhez juthatott a 
nagyközönség.

Koroljov és Glusko ne
ve egyaránt állami titok
nak számított, mindket
ten rendszeresen írtak 
álnevek alatt. Koroljov a 
„K. Szergejev profesz- 
szor” nevet használta, 
míg Glusko a „G. V. Petrovics professzor” megnevezést, lé
nyegében kissé megkeverve nevüket: Szergej P. Koroljov 
és V. Petrovics Glusko. Christian Lardier francia újságíró 
2003-ban cikket írt a szovjet tudósok hidegháború alatti ál
névhasználatáról, többek között említi Koroljov és Glusko 
nevét is.

Koroljov cikkei általában a szovjet párt újságjában, a 
Pravdában jelentek meg, s igen nagy hatást gyakoroltak a 
szovjet elöljárókra. Első cikke álnév alatt, mindössze né
hány héttel a Szputnyik-1 és Szputnyik-2 sikerét követően 
látott napvilágot, 1957 decemberében. írásai általános té
mákat tárgyaltak, de tartalmaztak célzásokat az elkövetke
zendő évek várható szovjet űrkutatási tervekről.

Glusko inkább a történelemmel foglalkozott, a Gázdina
mikai Laboratórium (GDL) 1920-as és az 1930-as évekre 
vonatkozó tevékenységére koncentrálva, ahol tanulóéveit 
töltötte. Amikor a Vosztok-3 és -4  végrehajtotta történelmi 
páros repülését Andrian Nyikolajevvel és Pavel 
Popoviccsal a két űrhajó fedélzetén, Glusko kétrészes cik
ket közölt a Komszomolszkaja Pravdában a szovjet rakéta- 
technika korai éveiről „G. Petrovics” név alatt. Többször 
publikált a Tudományos Akadémia hivatalos lapjában is, 
ezeket alaposan kitanulmányozták a nyugati elemzők, in
formációkat igyekeztek gyűjteni a korai Szputnyikokról és a 
Proton hordozórakétáról.

Koroljov és Glusko valódi személyazonosságáról az
1960-as évek elején már jelentek meg szórványosan be
számolók. Például 1963 novemberében az Andrian 
Nyikolajev és Valentyina Tyereskova házasságkötéséhez 
kapcsolódó fogadásra nyugati tudósítók is hivatalosak vol
tak, a nem hivatalos beszélgetések során pedig megtud
ták, hogy a szovjet űrprogram két jeles képviselője is a 
résztvevők között van, név szerint S. P. Koroljov és V. P. 
Glusko.

Nem sokkal később Theodore Shabad, a New York Ti
mes vállalkozó szellemű újságírója beszámolót tett közzé, 
ebben Koroljovot és Gluskót „valószínűleg két résztvevő-

3. ábra. Szergej Koroljov (balról) 
és Igor Kurcsatov, ketten 
a szovjet katonaipari komplexum 
legjelentősebb tudósai közül. 
Kurcsatov volt a szovjet 
atombomba „atyja”. Koroljovval 
ellentétben Kurcsatov szerte 
a világon Ismert volt, 
lehetőségében állt még a nyugati 
országokat is meglátogatni

*
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je a szovjet űrprogramnak” titulussal illette. Shabad nem 
lehetett biztos benne, melyikük a főkonstruktőre az űrra
kétarendszernek, és melyikük a főtervezője a rakétahajtó
műveknek, írásának állításaiból azonban az derül ki, hogy 
mindketten nagyon fontos személyiségek. Shabad téve
sen állítja, hogy Glusko közös programban vett részt a 
szovjet rakétamérnökkel, Fridrich Csanderrel az 1930-as 
években.

1964-ben teljesen függetlenül a Kongresszusi Könyvtár 
Légtér- és Világűr Információs Osztálya (AID) ugyanerre a 
következtetésre jutott Koroljov személyét illetően. Miköz
ben a New York Times bizonytalannak érezte álláspontját, 
az AID volt az a szervezet, mely határozottan kiállt állítása 
mellett, és beazonosította a rejtélyes „főkonstruktőrt”. Kije
lentésüket mélyreható kutatásra alapozták, az 1934 és 
1964 között megjelent valamennyi elérhető orosz nyelvű 
forrást és könyvtári anyagot áttanulmányozták.

Koroljov azonosítására alkalmazott stratégiájuk meglehe
tősen érdekes volt. 1962-ben a Szovjetszkaja Rasszija tu
dósítói könyvet jelentettek meg Nasi kozmicseszkije puti 
(Utunk a világűrbe) címmel, ebben beszámolókat és doku
mentumokat közöltek a szovjet űrprogram korai éveiről. Az 
egyik cikk („Vsze li máj znajem о Ciolkovszkij?” -  Mindent 
tudunk Ciolkovszkijról?) szerzője Mihail Arlazorov volt, 
Konstantin Ciolkovszkij életrajzírója. Megemlíti, hogy 
Ciolkovszkij meghívást kapott az Összuniós Konferenciára, 
a Reaktív eszközök használata az atmoszféra felső rétege
inek tanulmányozására. A rendezvényt 1935-ben Moszkvá
ban tartották, azonban nem tudott részt venni rajta. 
Arlazorov megjegyzi, hogy „azok között, akik a konferenci
ára különböző anyagokat jelentettek meg, megtalálható volt 
a Vosztok űrhajó főkonstruktőre”. Ez a mondat jelentette a 
kulcselemet a Kongresszusi Könyvtár kutatói számára, mi
vel a résztvevők nevét nyilvánosságra hozták az 1930-as 
években, azonban további ismeretekre volt még szük
ségük.

A cikk későbbi részében Arlazorov beszámol egy levélről, 
melyet Ciolkovszkij kapott a kormányzati körökkel kapcso
latban lévő GIRD rakétacsoport vezetőjétől, a csoportot 
Koroljov vezette az 1930-as évek elején. A GIRD a követ
kezőket írta Ciolkovszkijnak: „Számos képzett mérnök dol
gozik velünk (GIRD), a legjobb közöttük azonban...” Ezen 
a ponton Arlazorov nem kívánta nyilvánosságra hozni az 
eredeti levelet, ehelyett megjegyzi: „Itt következik a neve a 
Vosztok űrhajó főkonstruktőrének... A későbbi főkonstruk
tőr elpostázta (akkoriban megjelent) könyvét Kalugába 
(ahol akkoriban Ciolkovszkij élt), de nem írt a borítékra a 
feladót.” „Nem tudom, hogyan köszönjem meg szívessé
gét” -  írt vissza a GIRD-nek Ciolkovszkij. -  „Köszönje meg 
neki, ha lehetséges, vagy adja meg nekem a címét.”

Erről az alapról kiindulva a Kongresszusi Könyvtár kuta
tói arra a következtetésre jutottak, hogy a főkonstruktőr 
nem lehet más, mint a GIRD legjobb mérnöke, aki olvasta 
a szóban forgó kongresszusi anyagot az Összuniós Konfe
rencián 1935-ben, s elküldte akkoriban megjelent könyvét 
Kalugába Ciolkovszkijnak. A Kongresszusi Könyvtár úgy ta
lálta, mindösszesen két fő monográfiát publikáltak 
1934-35-ben szovjet szerzők részéről a rakétatechnológia 
témakörében: M. K. Tyihonravov -  Raketnaja Tehnika (Ra
kétatechnológia), illetve S. P. Koroljov -  Raketnij polet v 
sztratoszfere (Rakétarepülés a sztratoszférában). A fentiek 
miatt egyikük nagy valószínűséggel a főkonstruktőr volt.

Ciolkovszkij levele után egyértelműnek tűnt, hogy nem is
merte a könyv szerzőjét személyesen, és nem tudta a cí
mét sem. Az amerikai kutatóknak ugyancsak tudomása volt 
arról is (1930-as évekbeli újságok beszámolóiból), hogy 
Ciolkovszkij találkozott Tyihonravovval és levelezett is vele.

Ezek figyelembevételével a Kongreszszusi Könyvtár levon
ta a következtetést, a főkonstruktőr minden bizonnyal S. P. 
Koroljov, aki -  mint kiderült -  egyike volt az 1935-ös kong
resszus résztvevőinek. Több száz további publikációt dol
goztak fel az állítás megcáfolására, ám egyetlen ennek el
lentmondó információval sem találkoztak. Végül egy akko
riban kiadott szovjet könyvben, a szovjet cenzorok kezén is 
átjutva, megfogalmazták az amerikaiak az első, alaposabb 
megfontolásra ajánlott gyanújukat a rejtélyes főkonstruktőr 
személyazonosságára vonatkozóan.

A Kongresszusi Könyvtár tanulmánya szélesre tárta az 
ajtókat jóval átfogóbb vizsgálatok elvégzésére is Koroljov 
beazonosítására vonatkozóan. 1965 novemberében a New 
York Times ismét a nagy nyilvánosság elé tárta Koroljov és 
Glusko szerepét az űrtechnikában, megjelölve személyük
ben a két legjelentősebb szovjet főkonstruktőrt. Nem is
mert, hogy ezek a fontos publikációk vajon visszajutottak-e 
Koroljovhoz. Végül mindössze nyolc nappal a tudós halála 
előtt az egyik legnépszerűbb egyesült államokbeli lap törté
netet közölt Koroljovról, beazonosítva őt mint a szovjet űr
rakétarendszer rejtélyes főkonstruktőrét.

Kétségtelen, ha Koroljov még élt volna 1966 januárjában, 
személyazonossága világszerte ismertté vált volna. A sors 
iróniája, hogy pontosan akkor, amikor neve kezdett ismert
té válni a nyugati világban, eltávozott közülünk, a szovjetek 
pedig maguk is megerősítették ezt az információt. Azóta 
egyfajta titokzatosság lengi körül az ügyet, mintha a szov
jet bejelentés tette volna ismertté nevét Nyugaton, miköz
ben a tények másra utalnak.

Amikor Szergej Pavlovics Koroljov eltávozott az élők so
rából 1966. január 14-én, halálát vezető hírként közölte az 
amerikai sajtó. Mivel kulcsfontosságú információk hiányoz
tak még személyével kapcsolatban, az amerikai lapok nem 
fogták fel akkoriban teljes egészében a bejelentés súlyát. 
Például a New York Times beszámolójában a halálesetről, 
a vasárnapi kiadás 82. oldalán semmi többet nem említ, 
minthogy egyike volt a „vezető szovjet űrtudósoknak”.

A NASA ténylegesen semmiféle hivatalos visszajelzést 
nem adott Koroljov halálhírének bejelentésére. Amikor a 
NASA igazgatója, James E. Webb megtudta a sajnálatos 
hírt, megvitatta a dolgot, vajon küldjön-e részvétüzenetet 
Moszkvába -  személyesen Blagonravov akadémikusnak -  
a szovjet űrprogram egyik „nyilvános” szóvivőjének. Miután 
Webb értekezett számos tekintélyes NASA-hivatalnokkal, 
úgy döntött, nem küld együttérző levelet, mivel „Koroljovot 
sohasem ismertük, és soha nem tudtuk, miféle kapcsolat 
van közte és Blagonravov között”. Néhány napon belül 
Koroljov pontos szerepe nyilvánosságra került. A New York 
Times főszerkesztői cikkében a szerkesztők megjegyezték: 
„Halála végül is tisztázta Szergej P. Koroljov akadémikus 
szerepét és személyét, a férfiét, aki tudományos és techni
kai vezetője volt a szovjet rakétaprogramnak” . Hozzátették 
még: „Koroljov rakétái elegendő erősek voltak, hogy embe
reket juttassanak Föld körüli pályára és fényképezőgépeket 
küldjenek a Hold túlsó oldalára. Azonban túlságosan gyen
gék voltak ahhoz, hogy eltépjék a hallgatás láncait, melyek 
a háttérbe szorították őt, és nem kaphatta meg a világ ré
széről a megérdemelt ünneplést.”

(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom

Spaceflight, 2008. szeptember
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Szabó László Pál Az altiszti állománycsoport 
története ш
A főtiszthelyettesektől a második világháború utánig

Főtiszthelyettesek

1944. március 15-én 74 magyar tiszt- 
helyettest avattak fel ünnepélyesen az 
újonnan létesített főtiszthelyettesi állo
mánycsoport zászlóshelyettesi rendfo
kozatába. Közöttük volt Szentgyörgyi 
Dezső, a legeredményesebb magyar 
vadászrepülő is. Addig a hivatásos 
tiszthelyettesek előrejutására két lehe
tőség kínálkozott. Az egyik az volt, 
hogy elérik az akkori legmagasabb 
tiszthelyettesi rendfokozatot, a főtörzs
őrmester után következő alhadnagyot. 
Erre azonban elvben csak 29 év szol
gálati idő után kerülhetett sor.

Másik lehetőség volt, hogy pályáz
hattak honvéd tisztviselői állásokra az 
adminisztratív vagy műszaki szakmák
ban. A tisztviselők ugyanúgy rangosz
tályba voltak sorolva, mint a tisztek, 
ennek megfelelő fizetést is kaptak, de 
tiszteknek még magasabb rangosztály 
esetén sem lehettek elöljárói. Lénye
gében egyenruhás polgári alkalmazot
taknak is tekinthetjük őket. Elnevezé
seik (gyakornok, segédtisztviselő, fő
tisztviselő stb.) sem utaltak a tiszti 
rendfokozatokra. Gallérjukon a hatágú 
csillagok helyett rózsácskának vagy 
rozettának nevezett nyolcágú „csilla
got” hordtak, a törzstiszti rangosztály
okba sorolt tisztviselők széles paszo
mánya is másféle mintázatú volt, mint 
a tiszteké.

A Honvédségi Közlöny 1943. au
gusztus 28-i száma hírül adta, hogy 
tiszthelyettesek számára új állomány- 
csoport létesül, ahova pályázat útján

lehet bekerülni. A jelentkezési feltéte
lek szigorúak voltak, és többek között 
a következőket tartalmazták:

-  a hadnagyoktól, főhadnagyoktól 
megkövetelt általános tudás és szak
tudás elsajátítása;

-  legalább 10 év tényleges, meg
szakítás nélküli csapatszolgálat 1943. 
október 30-ig bezárólag;

-  be nem töltött 40. életév;
-  legalább 4 elvégzett középiskolai 

(polgári iskolai) osztály. Mai fogalmak 
szerint ez a 8 általánosnak felelt meg, 
akkoriban azonban sokan a kötelező 
hat „elemit” sem végezték el, érettsé
givel pedig már tartalékos tiszti rangot 
lehetett szerezni.

A rendfokozati elnevezéseket erede
tileg így képzelték el az új MA állo
mánycsoportban:

-  zászlóshelyettes, hadnagyhe
lyettes, főhadnagyhelyettes;

-  magasabb rangosztályokban szá
zados és őrnagy (már a „helyettes” 
nélkül).

Ehhez meg kell még jegyeznünk, 
hogy a második világháború korában a 
zászlós a tiszthelyettesek és tisztek 
közötti tisztjelölti állománycsoportban 
helyezkedett el, ettől eltekintve azon
ban minden szempontból tisztként ke
zelték. Zászlós a tartalékos tiszti tanfo
lyam vagy a katonai középiskola (had
apródiskola) befejezése után lehetett 
valaki. A főtiszt kifejezés a hadnagyot, 
a főhadnagyot és a századost jelentet
te. A főtiszthelyettesek kezdetben al
kalmazott helyesírása is erre utalt (fő
tiszthelyettes).

Úgy tervezték, hogy a főtiszthelyet
tesek egyenruhájukon a tisztekéhez 
hasonló, de arany helyett ezüst vállzsi
nórt és ezüst rendfokozati jelzéseket 
viselnek, a repülőknél és a folyam
őröknél pedig ezüstsávot. (A tisztek vi
seltek arany vállzsinórt, a tiszthelyette
sek pedig semmilyet.) A jelzéseket 
1944 februárjában pontosítani kellett a 
nem egyértelmű meghatározás miatt. 
Egyelőre sem kis, sem nagy társasági 
ruhát nem írtak elő számukra.

A rendfokozati jelzések bemutatásá
nak csak a korabeli hasonló rangosz
tályú tiszti jelzések bemutatásával 
együtt van értelme, ráadásul akkori
ban a Magyar Királyi Honvédséget al
kotó, akkori megnevezésükön száraz
földi, légi és folyami erők más jellegű 
jelzéseket viseltek.

A főtiszthelyettesek tervezett elhe
lyezkedését a katonai hierarchiában a 
táblázat ismerteti.

A benyújtott pályázatok elbírálása 
után -  amint már említettük -  1944. 
március 15-én került sor az első 
főtiszthelyettesek kinevezésére. Érde
mes megnézni a kinevezések meg
oszlását a fegyvernemek és a koráb
ban viselt rendfokozatok megoszlása 
szerint. Ehhez tudnunk kell még, hogy 
abban az időben léteztek címzetes 
rendfokozatok, ami azt jelentette, hogy 
ha mondjuk egy őrmestert címzetes 
törzsőrmesterré léptettek elő, akkor vi
selhette a törzsőrmesteri rendfokoza
tot, de illetménye továbbra is őrmeste
ri maradt, amíg valóságos törzsőrmes
terré nem léptették elő.

2. táblázat. Főtiszthelyettesek tervezett helye a hierarchiában, 1943. augusztus 28.

Rangosztály I. A állománycsoport
Katonaállományú tisztek 

és tisztjelöltek

I. В állománycsoportok II. A állománycsoport
Szakszolgálatos tisztek, Főtiszthelyettesek 

orvosok, lelkészek, 
hadbírák stb.

II. (B) állománycsoport
Honvéd tisztviselők

VII. őrnagy (törzstiszt) pl. hadbíró őrnagy őrnagy aligazgató
Vili. százados (főtiszt) pl. orvos százados százados főtisztviselő
IX. főhadnagy (főtiszt) pl. tábori lelkész főhadnagyhelyettes tisztviselő
X. hadnagy (főtiszt) pl. szakszóig, hdgy. hadnagyhelyettes segédtisztviselő
XI. zászlós (tisztjelölt) pl. méneskari zászlós zászlóshelyettes gyakornok
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Fegyvernem C. Törm. Törm. C. Ftörm. Ftörm. C. alhdgy. Szaksz. gyakornok Összesen
Gyalogság 3 10 0 1 0 0 14
Gyorsfegyvernem
-  gépkocsizó gyalogság 2 5 0 0 1 0 8
-  lovasság 0 2 0 0 0 0 2
-  páncélos csapat 0 0 0 1 0 0 1
Tábori tüzérség 3 8 1 0 0 0 12
Légvédelmi tüzérség 1 4 0 0 0 0 5
Repülők 5 17 0 0 0 1 23
Műszaki csapat 0 3 0 0 0 0 3
Híradó csapat 2 3 0 0 0 0 5
Fogatolt vonat 0 1 0 0 0 0 1
Folyamerők 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 16 53 1 2 1 1 74
c. törm., c. alhdgy. stb.: = címzetes törzsőrmester, alhadnagy stb._____________________________
szaksz. gyak = szakszolgálatos gyakornok (nem katonaállományú, zászlósi rangosztályú tisztviselő)

3. táblázat. Zászlóshelyettesi kinevezések 1944. március 15-ével

Rang-osztály A) Katonaállomány
I. állománycsoport 
(tisztek és tisztjelöltek)

B) Nem katonaállomány
I. állománycsoport 
(tisztek és tisztjelöltek)

II. állománycsoport 
(honvéd tisztviselők)

IX. Főhadnagy Pl. tábori lelkész Pl. honvéd karmester
X. Hadnagy Pl. orvos hadnagy Pl. számvevőségi segédtisztviselő
XI. Zászlós Pl. gazdászati zászlós Pl. műszaki gyakornok

II. állománycsoport -  nincs - -  nincs -
(főtiszthelyettesek)

IX. Főhadnagyhelyettes
X. Hadnagyhelyettes
XI. Zászlóshelyettes
Rangosztályozó III. állománycsoport
szám (Legénység)

a) Tiszthelyettesek:
1. Alhadnagy
2. Főtörzsőrmester
3. Törzsőrmester
4. Őrmester

4. táblázat. Főtiszthelyettesek helye a hierarchiában, 1944. május

A táblázatban látható, hogy egy XI. 
rangosztályba sorolt szakszolgálatos 
gyakornokot, vagyis egy honvéd tiszt
viselőt is kineveztek az ugyanabba a 
rangosztályba tartozó zászlóshelyet
tessé, ami arra utal, hogy a katonaállo
mányba tartozó zászlóshelyettesnek 
nagyobb becsülete volt, mint a nem 
harcos állományba tartozó, rendsze
rint korábbi tiszthelyettesekből lett 
honvéd tisztviselőé.

Érdekességként megemlítjük, hogy 
az új zászlóshelyettesek között egy bá
rói címet viselő korábbi főtörzsőrmester 
is akadt a páncélos csapatoknál. Ennek 
az embernek az élettörténete bizonyára 
nem mindennapi lehetett... (A bárói 
címmel egyébként a polgári életben a 
„méltóságos” megszólítás is kijárt, ami

a honvédségnél csak az ezredesek és 
vezérőrnagyok kiváltsága volt.)

1944. május 2-án a főtiszthelyettesek 
besorolását ismét megváltoztatták a 
Honvédségi Közlöny 20. számában a 
következő táblázat szerint. Az új rende
let már megemlíti, hogy a 
főtiszthelyettesek századossá és őr
naggyá is előléptethetők az I. állomány- 
csoportba, az „igazi” tisztek közé.

A táblázatokat azért közöltem, mert 
még a tudományos igénnyel készült, a 
közelmúltban kétszer is kiadott „Magyar- 
ország a második világháborúban” című 
kiadvány is pontatlanul említi a 
főtiszthelyetteseket. (Valószínűleg a ké
sőbbi korok hatására bekövetkezett el
írás folytán az alhadnagy után sorolja be 
őket, főhadnagyhelyettes helyett pedig a

soha nem létezett alhadnagyhelyettest is 
említi.) Mindez azonban csak azt jelenti, 
hogy a szerzőknek a kérdés részletes 
kutatásához szükséges rengeteg idő 
(saját tapasztalatomból tudom!) nem állt 
rendelkezésre egy néhány soros ismer
tetés elkészítéséhez. így is csak köszö
nettel gondolhatunk rájuk a főtiszthelyet
tesek megemlítése miatt, mert néhány 
visszaemlékezéstől eltekintve (Tobak Ti
bor, Krascsenics Lajos visszaemlékezé
sei, ill. később Bene János -  Szabó Pé
ter könyve a huszár tisztikarról) sehol 
sem találtam hivatkozást a hadtörténeti 
irodalomban erre az állománycsoportra.

1944 októberében Szálasi került a né
metek támogatásával végrehajtott pucs- 
csal hatalomra, aki az október 30-i Hon
védelmi Közlöny 1944/50 számában a
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főtiszthelyettesek állománycsoportját 
megszűntette, és elrendelte, hogy az 
„említett állománycsoportba soroló 
főtiszthelyettesek minden tekintetben a 
főtiszthelyettesi jellegük megjelölése 
nélkül az A) katonaállomány I. állo
mánycsoportja szerint minősülő tisztek 
és tisztjelöltek közé soroltassanak be”. 
A HK 1945. évi 1. számában február 7- 
én -  biztos, ami biztos -  hatályon kívül 
helyezték a főtiszthelyettesek öltözeté
re vonatkozó rendeletet is.

1945-ben Magyarország világhábo
rús vereségét és Szálasi bukását kö
vetően eltörölték a tisztjelölti kategóri
át és vele a zászlósi rendfokozatot. A 
tiszthelyettesi állománycsoportból ki
vették az alhadnagyokat és a tisztek 
állománycsoportjába sorolták. Min
denkit igazoló eljárásnak vetettek alá. 
Az igazolt zászlósok alhadnaggyá 
vagy hadnaggyá léptek elő, a volt tiszt- 
helyettes alhadnagyokból automatiku
san tiszti rangú alhadnagy lett. Szálasi 
intézkedéseit, előléptetéseit nem is
merték el, ezért az általa megszünte
tett főtiszthelyetteseket is külön említi 
a HK 1945/4. számában április 16-án 
megjelent rendelet olyan értelemben, 
hogy volt zászlósként kezelendők. A 
ritka állománycsoport másodszor is 
megszűnt anélkül, hogy valaki is elér
te volna a hadnagyhelyettesi vagy fő
hadnagy-helyettesi rendfokozatot.

Egy félreértést szeretnék még tisztáz
ni: A zászlóshelyettest nem úgy kell el
képzelni, mint az alhadnagy és a zászlós 
közé beékelődött rendfokozatot, hanem 
úgy, hogy a zászlóshelyettes ugyanabba

a rangosztályba tartozik, mint a zászlós, 
de rangban utána sorol. Ugyanúgy, mint 
pl. egy szakszolgálatos százados 
ugyanabba a rangosztályba tartozik, 
mint a katonaállományú százados, de 
rangban utána sorol, vagyis a rangban 
legfiatalabb katonaállományú százados 
is magasabb rangú, mint a rangban leg
idősebb szakszolgálatos százados. Az 
angol nyelv rejtelmei iránt érdeklődők ta
lán értékelik, hogy ezt a helyzetet milyen 
tömören foglalja össze a britek „ranking 
with but after" kifejezése.

Az 1945-ben eltörölt zászlós csak 
1970-ben éledt újjá, de már más tarta
lommal. A főtiszthelyettesi állomány- 
csoportot egyértelműen azért hozták 
létre, hogy az akkori társadalmi tilalom
fák miatt ne kelljen „igazi” tisztté előlép
tetni egy altisztet, még ha erre minden 
tekintetben alkalmas is, ugyanakkor 
mégis tiszti beosztásokban szolgálhas
son. A tilalomfákat azonban egy-két 
éven belül fokozatosan elsöpörték a vi
haros társadalmi változások. Megje
gyezzük még, hogy az amerikai had
erőkben használatos warrant officer és 
chief warrant officer rendfokozatok leg
inkább a „hol volt, hol nem volt” 
zászlóshelyettesi és hadnagyhelyettesi 
rendfokozathoz hasonlíthatók, és a vi
lág egyetlen hadseregében sincs pon
tos megfelelőjük. A mai brit, kanadai, 
ausztrál stb. warrant officer kategória 
hasonló elnevezése ellenére nem 
ugyanazt jelenti, és nagyban-egész- 
ben a mostani zászlósoknak felel meg.

(Folytatjuk)

Katonai logisztikav____________________________ у

A JELZÉSEKRŐL

A „földi erőknél” a zászlósok ezüstfonalból 
készült csillagot, mögötte pedig egy 
vízszintesen haladó aranypaszományt 
viseltek a zubbony gallérján arany 
sújtászsinórral szegélyezve. A tábori 
öltözeten a sújtászsinór elmaradt.
A zászlóshelyetteseknek aranyfonalból 
készült csillagot és alumíniumpaszományt 
írtak elő. A csak papíron létező 
hadnagyhelyettesek jelzése ugyanolyan lett 
volna, mint a hadnagyoké, de aranyfonal 
helyett ezüstfonalból készült csillaggal.

A második világháború legeredményesebb 
vadászpilótáját, vitéz Szentgyőrgyi Dezsőt 
1944. március 15-én nevezték ki 
zászlóshelyettessé. A „légi erőknél” a 
rendfokozati jelzést a váll-lapon viselték.
A zászlóshelyettesek rendfokozati jelzése 
annyiban tért el a zászlósokétól, hogy a 
hosszanti paszományuk arany helyett 
„ezüstből” készült. A kis gomb és а V alakú 
paszomány azonban aranyszínű volt.

A folyami zászlóshelyettesnek csúcsos 
végű aranypaszomány alatt vékonyabb 
alumíniumpaszományt írtak elő. 1944. március 
15-én nem neveztek ki folyamőr 
zászlóshelyettest, ezért valószínű, hogy ezt 
a rendfokozatot sohasem viselték. A zászlós 
a zubbonyujjon körbe nem érő paszományt 
viselt, úgynevezett Elliot-hurokkal. A hajónagy 
(csak 1944 májusától nevezték hadnagynak) 
paszománya körbefutott a zubbonyujjon. 1943- 
ban a főtiszthelyettesi állománycsoport 
létesítésekor a folyami főtiszthelyetteseknél 
hajónagyhelyettest és főhajó-nagyhelyettest 
kellett volna megadni! Mindez persze pusztán 
elméleti okoskodás, mivel még a folyami 
zászlóshelyettesek kinevezése sem bizonyított.

Illésfalvi Péter -  dr. Kovács Vilmos -  Nagy András 
CAPRONITÓL A GRIPENIG
A légierő hetvenéves jubileumára készített fotóalbum ára nem áll arányban a gyenge 
tartalommal. Az anyag 66 db fekete-fehér és 44 db színes archív felvételt tartalmaz az 
1938-2008 közti időszakból, de nem árnyalja az összes alkalmazott géptípust. A há
romoldalas szöveg méltatlan egy légierő hetvenéves időszakának összefoglalására, 
úgyszintén az is, hogy gépenként csak négy adatot közöl, holott minden oldalon még 
legalább 15 sornyi hely üres.

Nem tudni, mit céloztak meg ezzel az összeállítással, amely szakembereknek, gyűjtőknek semmi újat nem tartalmaz, 
a laikusok pedig többet nem tudnak meg belőle, mint korábban. A fotók jó része már évekkel ezelőtt publikálásra került 
más kiadványokban, ezek több példányban gyűjtőknél léteznek. Csodálni lehet a borító 4. oldalt, ahol 4 külföldi gép dí
szeleg a magyar légierőről szóló könyvben.

Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2008.112 oldal, 110 fotó, 3500 Ft.

K I N E T I C
Model Kits

Új, igényes kínai (műanyag) makettgyártó jelent meg a piacon, a KINETIC. Egyelőre 
csak 1:48-as és 1:32-es repülőgépekkel foglalkoznak (F-84, F-86, F—16), de úgy tűnik, 
az F-16-os összes alváltozatát ki fogják adni, például az Izraelben átépítettet is. A még 
csak pár dobozból álló választékuk megtekinthető a www.kineticmodel.com webhelyen.
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Haditechnika-történet_________________________ / { Haditechnika-történet)

Hatala András 44M Lidérc, az első magyar légiharc-rakéta I. r é s z

Történeti háttér

Fejlesztését dr. Pulváry Károly fizikus 
akusztikus közelségi gyújtójára be
adott szabadalmától számíthatjuk. A 
gyújtót a kezdődő angol, majd ameri
kai bombatámadások hatására készí
tette 1943-ban. Az eszköz előre beállí
tott frekvenciatartományú hang hatá
sára működött, amikor a hangerősség 
egy beállított értéket átlépett.

A HTI vezetése felismerte a benne 
rejlő lehetőségeket, és felkarolta a fej
lesztést. Német segítség elképzelhetet
len volt, így a korabeli magyar elektroni
kai ipar termékeire támaszkodva kellett 
a fellépő nehézségeket megoldani. Ko
rán eldőlt, hogy a szerkezet nem lesz 
kisméretű, emiatt a légvédelmi tüzér
ség gránátjaiba szerelni nem lehet, te
hát kézenfekvő (és egyetlen) út maradt 
a rakétába építés. A magyar rakéta- 
technika 1943-ban már elért kísérleti si
kereket, de rendszeresített és bevált 
eszköz nem született. A gyújtó fejlesz
tésével a méret- és tömegigény meg
adásáig kellett eljutni, hogy a szállítóra
kétát tervezni kezdhessék. Ez már ak
kor előrevetítette az elhúzódó munkát.

A gyújtót szigorú titoktartás mellett a 
Budapesti Műegyetemen fejlesztette a 
feltaláló és néhány mérnök. Leírás hiá
nyában csak találgatni lehet, miként mű
ködött valójában a hangra induló készü
lék. Kizárólag elektroncsöves berende
zés jöhet szóba, hiszen a tranzisztort ak
kor még nem ismerték. Pulváry Károly 
és munkatársai szinte bizonyosan egy

1. ábra. A rakéta szétszerelve és tisztít
va a mintadarabok között

______ 1_________1___________2__________ 3 4 5 6 7 ________  8___________ _________ 10___________ 1__________ 1 1 I 12

D-D metszet B-B metszet

C-C metszet

A l k a t r é s z l i s t a

E-E metszet

Szám Megnevezés Anyag M egjegyzés
1 Lőporrács ö n t ö t t  a c é l
2 Z á ró tá rcsa k a r to n
3 G y u lla s z tó fe k e te  l_ p o r selyem zsákba v a r rv a
4 L ő p o r tő lte t d i g l i k o l  lő p o r 7 db
5 Hátsó tá rc s a ö n t ö t t  a c é l
6 Repeszképző b u r k o la t a c é l
7 Robbanóanyag TNT /  NPT
8 Robbanóanyag TNT
9 Középső b u rk o la t a c é l
10 Gyűrű a c é l
11 Lőporrács ö n t ö t t  a c é l
12 B a l l i s z t ik a i  süveg a lum ín ium 6 db 2 8 .s z .  c s a v a r r ö g z í t i
13 36/81M "LIDÉRC" g y ú j tó KÉT db! Lásd a 0003 s z .  r a jz o t
14 G yú jtó fészek a c é l 2 db
15 F e jtá rc s a ö n t ö t t  a c é l 3 db fo r g a tó  fú v ó k á v a l
16 G yu llasz tó fe k e te  lő p o r selyemzsákba v a rrv a
17 G y ú jtó tő l te t t e r m i t
18 Robbanóanyag k o n té n e r k ü ls ő  cső a lum ín iu m
19 Robbanóanyag k o n té n e r b e lső  cső a lum ín ium
20 Robbanóanyag k o n té n e r zárógyűrű a lum ín ium
21 Csavar a c é l 4 db
22 Hátsó b u rk o la t a c é l 4 db 2 1 .s z .  c s a v a r r ö g z í t i
23 K ö z v e títő  t ö l t e t fe k e te  lő p o r
24 K ö z v e títő  cső c e l lu lo i d

25 Hajtóműház a c é l 12 db f u r a t  a f e l s ő  perem 
a la t t

26 E rő s ítő  gyűrű a c é l
27 Föfúvóka a c é l 2 db s z e r e lö f u r a t t a l
28 Csavar a c é l 6 db

Hajtóműház k u lc s n y i lá s a i

Oldalnézet К
- 4

Fófúvóka s z e r e lö fu r a ta i

Allulnézet
1 432

A-A hosszmetszet

T e lje s  töm eg: 141,3 kg 
Robbanóanyag: 10,92 kg 
G y ú j tó t ö l t e t :  35,91 kg

K apcso lódó ra jz o k :  0002;0003 ;0008 ;0009

I 2 I -------

k é s z ü l t DÁTUM
0 8 /0 4 /1 5

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUM

XX . XX . XX
KÉSZÍTETTE

Hatala András
andrashatalaeyahoo.com

ORSZÁG

M a g y a r o r s z á g
RENDSZERESÍTÉSI IDŐ

1944
MÉRET

A2
MEGNEVEZÉS MÉRETARÁNY

3 0 0  mm 4 4 M " L i d é r c "  r a k é t a 1 : 5
RAJZSZÁM CAT 1A ÖSSZES OLDAL OLDAL

0 0 0 1 V 5 R 1 6 S P 2 0 2 01
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H ad itechn ika-tö rténet

Szolgálati idő: Nem rendszeresített. Bizonyítottan egy alkalommal,
__________________1944. december elején vetették be__________________
Technikai adatok:
Átmérő: 300 mm Teljes hossz: 1432 mm 
Teljes tömeg: 141,3 kg
Robbanóanyag: 10,92 кдЯЫТ vagy TNT/NPT 
Lőportöltet: 6,2 kg/diglikolos csöves lőpor
Speciális hatásfokozó gyújtótöltet: 35,91 kg/vas-oxid + alumínium + bárium-oxid
Gyújtószerkezet: 2 db 36/81M Lidérc fejgyújtó__________________________
Harcászati adatok:
Maximális lőtávolság kb. 45-50D-OS indítási szögnél: kb. 5-8 km 
Irányzási lőtávolság Igv. rakétaként: kb. 2 km 
Megsemmisítési sugár Igv. rakétaként: kb. 60-70 m oldalra;
_________________________________ kb. 5-8 m hátra és előre___________
Kivitel:
Hengeres fémtest, elején áramvonalas ballisztikai süveggel, hátsó részén
kúpos lemezborítással, a végén a főfúvókával__________________________
Csomagolás: Nem ismert, valószínűleg egyedi léckosár_________________
Előfordulás/gyártott mennyiség:
1/5 (nagyon ritka) -  egy példány maradványa ismert_____________________
Fegyver:
Nem volt. Pár darab egyedi indítóállvány, egy egyszerű félbenyitható csővel. 
Valószínű, hogy harctéren ácsolt deszkaállványokról is lőtték 

1. táblázat. А 44M Lidérc rakéta műszaki-technikai adatai

úgynevezett zajzár elven dolgozó áram
kört választottak -  így a továbbiakban 
ennek sematikus leírását adjuk közre.

A korabeli zajzár alapvetően négy egy
ségből állt: az első blokk a kiváló érzé
kenységű mikrofon volt, amelyből a 
hangfrekvencia egy-egy vagy kéttagú 
elektroncsöves erősítőbe került. Ennek 
kimenetéről az előállt jelentős váltakozó 
jel az egyenirányítóba futott, majd a ke
letkezett egyenfeszültséget egy újabb 
elektroncső rácsára vezették. E szabály
zóeszköz alapállásban zárva tartott, az
az nem folyt rajta áram, míg nyitása ese
tén működtette a gyutacsokat, ezzel elő
idézve a rakéta robbanását. Ezen elekt
roncső munkapontját úgy állították be, 
hogy azt az alapzaj, azaz a sima célrepü
lés keltette feszültség még nem nyitotta 
ki. Amint a rakéta megközelítette a célt, a 
csúcsában elhelyezett mikrofon a bom
bázók motorját hallva egyre nagyobb fe
szültséget kezdett szolgáltatni, minek kö
vetkeztében az elektronika egy adott 
ponton hirtelen „oldotta” a gyújtókapcso
ló szerepét betöltő elektroncsövet.

Pulváry bizonyosan gondolt a késlel
tetésre is, hiszen e nélkül már a saját va
dászgép alatt felrobbant volna a rakéta. 
Az időzítés lehetett bármilyen, a korban 
már ismert mechanikus vagy villamos 
alapú. Egy bizonyos, e szerkezetek a ki
lövés után két-három másodperccel éle
síthették az elektronikát. Nem elképzel
hetetlen, hogy a mikrofon után olyan, 
kondenzátorokból és tekercsekből álló

passzív szűrőt iktattak be, amely kimon
dottan a légi erődök motorzajának mé
lyen dübörgő hangtartományát engedte 
csak át. Ezzel az érzékenységet és a 
biztonságot tudták volna fokozni.

Mivel a rakéta csúcsában igen cse
kély hely (lásd a rajzokat) állt rendel
kezésre, csak a legegyszerűbb beren
dezés jöhetett szóba. Kérdés, hogy a 
szerkesztők magyar vagy német csö
veket használtak. Elvileg bármelyik 
megoldás elképzelhető, hiszen mind
két állam gyárai első osztályú és kellő
en apró méretű eszközöket tudtak már 
akkor is előállítani. Valószínű, hogy 
Pulváry az itthon elérhető alkatrészek
ből dolgozott. Nagy biztonsággal kije
lenthető, a hangfrekvenciás gyújtó ele
ve modul rendszerben épült, hiszen le
endő sorozatgyártását csak ebben az 
esetben lehetett volna megoldani.

A korabeli rádiókat, illetve hangfrek
venciás eszközöket ismerve nagyjából 
meghatározható az elektronikai gyújtó 
mérete. A mikrofon öklömnyi, a hang- 
frekvenciás szűrő két, egymásra fordí
tott közepes férfitenyér, míg a három
négy elektroncsövet tartalmazó elektro
nika egy tizenöt-tizennyolc centiméter 
élhosszúságú kockának felelhetett meg. 
Mindezek mellett még pont elfért az 
egyesített, anód- és fűtőfeszültséget 
szolgáltató szárazelem, amelyet közvet
lenül a felszállás előtt rakhattak és köt
hettek be a szerelők a ballisztikai süveg 
alá. Az ilyen, viszonylag apró méretű te

lepek kapacitása tökéletesen elég volt 
ahhoz, hogy az élesítést követő egy-két 
percben ellássák energiával a gyújtót.

Az előkészítő munka során -  amennyi
ben a zajzáras megoldásnál maradunk-  
a legnehezebb feladat a kellően érzé
keny mikrofon kiválasztása, valamint az 
erősítés mértékének beállítása és a 
munkapont meghatározása lehetett. A 
hangfrekvenciás szűrő elkészítése nem 
okozhatott gondot, hiszen azokat akár 
készen is lehetett kapni a gyárak minta
boltjaiban. A kutatók minden bizonnyal 
számos szélcsatorna, illetve hangfrek
venciás kísérletet és mérést végeztek, 
mire rájöttek, milyen és mekkora erejű 
hangtartományhoz hány voltos feszült
ség tartozik egy adott kapcsolásban. 
Ugyancsak fejtörést -  bár a fenti adatok 
birtokában már lényegesen kisebbet -  
okozhatott a munkapont, azaz a nyitási 
érték meghatározása. Talán nem állunk 
messze a valóságtól, ha legkevesebb 
egyéves fejlesztési idővel számolunk.

Mindent összevetve elmondható, 
Pulváryék akár a fenti, akár más, előttünk 
ismeretlen módszert választottak, úttörő 
jellegű munkát végeztek, hiszen ilyen el
ven működő eszköz akkoriban még is
meretlen volt a világ hadseregeiben. 
1944 nyarán sikerült a kitűzött célt elérni, 
a gyújtó az egyetem Aerotechnikai Inté
zetének szélcsatornájában a mestersé
gesen előállított amerikai bombázó-mo
torzajra működött.

A rakéta légvédelmi célra készült, de 
elméleti és technológiai hiányok miatt 
olyan nagy hajtóművet nem szerkeszt
hettek a magyar szakemberek, amely 
földről indított fegyvert adhatott volna. 
Maradt a pár kilométerig hatásos lőtávol- 
ságú rakéta kivitelezése, amelyet egy al
kalmas hordozógép szárnya alól indíta
nak. Egyes vélemények szerint ez moti
válta a magyar Me-210Ca repülőgép 
gyártásának ösztönzését a Dunai Repü
lőgépgyár Rt.-nél, majd a Me-410 terve
inek megvásárlását gyártási szándékkal.

Az elképzelés szerint a még szoros 
kötelékben támadó bombázórepülők lő- 
távolságán kívül indított rakéta irányzás 
után irányítás nélkül a raj közepébe re
pül, és ott felrobbanva tarol. Mindehhez 
olyan lőpormennyiség kell, ami 1-2 km- 
es irányozható röppályát biztosít a raké
tának, és elbírja a saját tömeg mellett 
még a legalább 50 kg-os hasznos tölte
tet is. Ekkora rakétahajtómű tervezésé
vel 1943-1944 fordulóján már javában 
foglalkoztak más rakétafegyverek kap
csán is. Bár a német és orosz sorozatve
tők lőporát a magyar szakemberek bizto
san ismerték, a csepeli kísérleti telepen 
kezdetben mégis a hagyományos tüzér
ségi töltetekben alkalmazott anyagokkal 
próbálkoztak. Több famodellben is egye
netlen égést és berobbanást kaptak.
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H ad itechn ika-tö rténet

Pulváry Károly

Pulváry Károly 1907. július 19-én született Karlsbadban (Csehország) Pulvermacher Károly 
néven. Apja Pulvermacher Árpád, édesanyja Staineck Anna. A budapesti József Nádor Műszaki 
Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát 1929-ben. (Ekkor még az elektromos kérdésekkel 
is a gépészek foglakoztak, ezért számos életrajzában - tévesen - villamosmérnöki végzettséget 
tulajdonítanak neki.) Első munkahelye valószínűleg a Telefongyár Rt. (Standard) volt, ahol 1932- 
ig tevékenykedett mint a hangosmozi-osztály mérnöke. Rövid ideig dolgozott a Rádió számára is. 
1932-ben kezdett dolgozni a Magyar Film Irodánál mint főmérnök, majd mint műszaki igazgató. 
Hangfelvevőgép-találmánya lehetővé tette a Magyar Film Iroda számára a saját hangosjátékfilm- 
gyártást. Készüléke hordozható volt, ezért helyszíni riportokat is készíthettek vele. 1943 és 1949 
között megalapította és működtette a Pulváry Elektrofizikai Laboratóriumot. Ebből az időszakból 
hat ismert szabadalma van, melyeket egyedül vagy Freund Pállal közösen jegyzett:

1. Berendezés különböző amplitúdójú, illetőleg rezgésszámú villamos rezgések 
szétválasztására;

2. Irányító és ellenőrző berendezések hangosfilmek utószinkronizálásához;
3. Készülék fénynyalábnak villamos úton való befolyásolására;
4. Kapcsolási elrendezés különböző amplitúdójú, illetve rezgésszámú villamos rezgések 

szétválasztására;
5. Irányító és ellenőrző berendezések hangosfilmek utószinkronizálásához (ugyanazon néven, 

valószínűleg jelentős módosításokkal);
6. Színkorongok és egyéb kisegítő eszközök hangosfilmek utószinkronizálásához és eljárás 

előállításukra.
1943-ban került kapcsolatba a Magyar Királyi Flonvéd Haditechnikai Intézettel, ahol a Lidérc 

levegő-levegő rakéta gyújtójának fejlesztésében vett részt. A titkos szabadalmakat a HTI tartotta 
nyilván. Ezek leírása a HTI iratanyagaival együtt elveszett. A rezonáns gyújtó működésének elve 
leginkább Pulváry 1. számú szabadalmához hasonlíthatott. A gyújtó működéséről, kísérletről nem 
maradt fenn információ. A rakéta elkészült példányait Budapest ostroma során a szárazföldi 
harcokban használták fel mint nehéz sorozatvető repesz-romboló rakétát.

Még emigrálása előtt helyezték üzembe a hazai fejlesztésű Magyari-Pulváry-féle pontosidő- 
bemondó gépet a Belváros távbeszélőközpontban. 1950-ben - más kis cégekkel együtt - 
vállalkozását államosították, és Audio Hang- és Kinotechnikai Gyár néven működött tovább. 
Valószínűleg erre felkészülve még 1949-ben emigrált az Egyesült Államokba, ahol előbb céget 
alapított Pulváry Károly Elektrotechnikai Vállalat néven, majd 1953-ban a Catholic University of 
America egyetemi tanára lett. 1949 és 1970 között a USAF/USN vezető kutatója, az N. V. Philips 
mellett még több más intézmény szaktanácsadójaként is tevékenykedett. Hosszú amerikai 
tudományos tevékenységének köszönhetően a New York-i Tudományos Akadémia örökös 
tagjává választotta. Az Egyesült Államokban több mint 20 szabadalma volt, és több mint 40 
szakcikkben számolt be kutatási eredményeiről. 1986 és 1989 között a Magyar Mérnökök 
Világszövetségének elnöke volt. 1999-ben halt meg Alexandria városában, Washington mellett.

További gond volt, hogy a töltet gyújtási 
technikájáról sem alakult ki egységes 
elképzelés, hiányzott a tapasztalat. A 
gondot valószínűleg a német 158 mm- 
es Nebelwerfer sorozatvető és rakétalő
szer licencének a megvásárlása oldotta 
meg, mert a németek eladták a hajtótöl
tet, a gyújtási rendszer és a hajtómű
gyártás technológiáját is.

A német és orosz sorozatvető lősze
rek vizsgálata során az orosz szárny
stabilizált megoldás csak területtűz lö
vésére bizonyult megfelelőnek. A forgó 
rakéta nagyobb pontossággal repült, 
kisebb szórást adott. A rakéta kialakítá
sánál forgásstabilizálás mellett döntöt
tek. Hátránya, hogy nagyobb gépi 
munkával lehet a forgató fúvókakoszo- 
rút előállítani. Teljesen magyar újdon
ság volt az, hogy a hengeres hajtómű 
mindkét végén gázkilépés volt, neve
zetesen: főfúvóka hátul, 3 forgató fúvó
ka a palástrészre kivezetve elöl. Való
színűsíthető, hogy ettől az elrendezés
től a szórás csökkenését remélték.

A csepeli W. M. rakétafejlesztő rész
legét amerikai bombatámadás 1944.

július 27-én elpusztította. A vastagcsö
ves lőportöltet a szükséges teljesít
mény leadására képes volt, és a hajtó
mű méretezése is kész volt. A bombá
záskor viszont sem a rakéta, sem a 
gyújtószerkezet gyártásra kész doku
mentációi nem álltak rendelkezésre.

A HM anyagi csoportfőnöke utasította 
Bézier Károly hmtk. ezredest, a 
DIMÁVAG vezetőjét, hogy a meglévő 
anyagot és dokumentációt vitesse Diós
győrbe, és minél hamarabb fejezze be a 
rakétát. A Csepelről áthozott alkatrésze
ket kiegészítve a rakétát gyártani kezd
ték acélöntvényből és acélcsőből. A ra
kéta hajtóművét és gyújtási rendszerét 
véglegesítették, megbízhatóan műkö
dött. 1944. október elején sor került a 
próbaindításokra a gyár kísérleti lőterén.

Az időből viszont kifogytak, a repülőről 
való indítás már fel sem merült, és föld
föld rakétaként szándékoztak az elké
szült pár száz darabot bevetni. A közel
ségi gyújtó még a nullszériáig sem jutott 
alkatrész és gyártási képesség hiánya 
miatt. A Lidérc tüzérségi rakétában való 
alkalmazása amúgy is értelmetlen lett

volna. Gondot jelentett, hogy a robbanó
töltet gyűrű alakban fogta közre a raké
tahajtóművet. A Pulváry-féle gyújtó villa
mos gyújtást adott volna, ahol a gyűrű 
alakú töltetet egyszerre több ponton le
hetett volna villamosán egy tűzben rob
bantani. Más nem lévén, hagyományos 
csapódógyújtót kellett alkalmazni. Ez vi
szont csak egy ponton tud gyújtani, ami 
nem ad biztos robbanást, nagy a veszé
lye a részleges robbanásnak. Diósgyőri 
megoldás lett, hogy a rakéta vaskos fej
csavarját két helyen átfúrták, és közcsa
varok alkalmazásával -  a rakéta hossz- 
tengelyéhez mérve 120°-ban eltolva -  2 
db átalakított, 81 mm-es aknavetőgrá- 
nát-gyújtószerkezetet szereltek be. A 
nyers magyaróvári gyártású gyújtókat 
csak csapódószerkezettel szerelték ösz- 
sze a kilövés előtt eltávolítandó szállítási 
biztosítékkal. Az eredeti pirotechnikai 
távélesítés teljesen kimaradt.

A DIMÁVAG-ot októberben ki kellett 
üríteni a közelgő orosz csapatok mi
att. Bézier a terveket magával vitte a 
Dunántúlra, az elkészült rakéták és a 
nyers darabokat szintén elszállították.

Visszaemlékezésből tudjuk, hogy 
1944 novemberében az esztergomi 
Magyar Királyi Görgey Artúr Honvéd 
Műszaki Hadapródiskola végzős nö
vendékeinek bemutatták valamennyi 
új magyar rakétafegyvert, közöttük a 
Lidércet is. Innen az információ az ak
navető állványra támaszkodó félbe
nyitható indítócsövéről.

Budapest bekerítésekor 1944. no
vember-december fordulóján a meglé
vő példányokat bevetették. Érd és 
Budatétény körzetéből, a Duna nyuga
ti partjáról lőtték a Csepel-szigetet el
foglaló orosz csapatokat a túlparton. A 
Csepel-szigetről pedig Soroksárra lőt
tek az oroszokra pár sorozat rakétát. A 
decemberi újságok néhány sorban be
számoltak a „magyar csodafegyver” 
kékeszöld színű robbanásairól és a ke
letkezett nagy füstről. A különös jelen
ség a termitöltet égése miatt keletkez
hetett. Vannak utalások, hogy Győr tér
ségében még kísérletezhettek a raké
tával, de a félgyártmányokat és a fél
kész rakétákat jelentős ipari háttér nél
kül már nem szerelhették készre. Eset
leg a budapesti bekerítésből kikerült 
pár példánnyal lőhetett a 7. rohamtüzér 
osztály a Balaton-felvidéken.

Sárhidai Gyulának 1987. augusztus 
5-én sikerült hosszabban beszélgetni 
dr. Korán Imrével, aki a DIMÁVAG lő
szerszerelő üzemének vezetője volt. A 
Lidérc történetét ő mondta el. A gyár 
orosz fennhatóság alá kerülésével őt 
nevezték ki a Tüzérségi Gyár igazgató
jává. Mascsenkov ezredes parancsnok 
utasítására a gyár háborús tevékenysé
géről beszámolót készített, amelyben a
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2. ábra. A robbanóanyag égése következtében belülről felhasadt 
repeszképző burkolat

3. ábra. 36/81M Lidérc-gyújtók a rakétában

Lidérc rakétát is megemlítette. Felszólí
tásra az ottmaradt törzsgárda emléke
zetből 3 nap alatt megrajzolta a rakéta 
tervdokumentációját, amelyet az orosz 
ezredes magával vitt a Szovjetunióba.

Mivel írott anyag vagy példány nem 
maradt fenn, a Lidérc rakéta kicsit a le
gendák világába sorolódott. A HTI elfek
vő anyagai közül 1990 körül előkerült 
egy fénymásolat a rakéta gyújtószerke
zet nélküli metszetrajzával. Solt körzeté
ben 2006 végén a Duna partján tényke
dő tűzszerészjárőr felismerte a partra 
vetett rozsdakupacban a legnagyobb 
magyar gyártású második világháborús 
rakéta maradványait. Ennek a példány
nak a segítségével már rekonstruálha
tóvá vált ez a kísérleti fegyver.

Szerkezeti leírás

Hajtómű

A központi elem a rakétahajtómű háza 
(25), 140 mm-es acélcső 944 mm-es 
hosszal, a falvastagsága 7 mm. Ez a 
vastagság biztosítja a szilárdságot, to
vábbá így lehetséges a két végén a 
csatlakozómenetek elkészítése is. Az 
elülső részére külső menettel csatla
kozik a fejtárcsa (15), míg a fenék
résznél a főfúvókát (27) belülre csa
varják. A felső menetes részen 12 db 
furat található. Ezeken áramlik a lő
porgáz a fejcsavar 3 db forgató fúvó- 
kájához. A fenékrészen található 2 db 
kivágás a hajtómű megfogását segíti 
az összeszereléskor.

A hajtómű töltete a fejcsavar felől 
haladva a következő elemekből tevő
dik össze:

-  felső rács (11);
-  felső fekete lőporos gyullasztó 

(16) szövetzsákba varrva;
-  7 db diglikolos lőporcső (4);

-  központi celluloid gyullasztócső 
(24) fekete lőporral (23) töltve, a kö
zépső lőporcsőben;

-  alsó fekete lőporos gyullasztó (3) 
szövetzsákba varrva;

-  papír zárókorong (2);
-  alsó rács (1).
Az egész belső töltetet a főfúvóká- 

val zárják.

Harci rész

A robbanófej kifejezés nem helyes, 
mivel a fejrészt a közelségi gyújtó 
számára tartották fenn. A töltet elhe
lyezésére más helyet kellett keresni. 
A jobb súlyelosztás miatt a töltet a haj
tómű köré került, és a tömegközép
pont helyzete a teljes hosszon ballisz- 
tikailag előnyösebben helyezkedett el. 
Ezen felül a repülés alatt a kiégő haj
tómű miatti súlyveszteség is kevésbé 
befolyásolta a tömegközéppont hely
zetét, ezzel is növelve a stabilitást.

A töltet felépí
tése az alsó ösz- 
szefogó korong 
(5) hajtóműre he
gesztésével kez
dődött. Ezután a 
körkörös horony
ba állították az 
előformált re- 
peszköpenyt (6), 
majd a külső pe
remre illesztették 
a középső burko
latot (9). A belső, 
gyűrűs térbe ke
rült az alumíni
umlemez fogla
latba (18, 19, 20) 
sajtolt TNT-töltet 
(7, 8). Elképzel
hető erősebb,

TNT/NPT robbanóanyag-keverék 
használata is. A külső teret termittel 
(17) töltötték meg.

Az egészet a fejtárcsa (15) zárja a 
repeszköpeny és a burkolat rögzítésé
vel. A töltet robbantását két 36/81M 
átalakított gyújtószerkezet (13) végez
te. A gyújtótartó perselyek (14) szárai 
végig menetesek, és a fejtárcsa belső 
gyűrűs lőporkamra részén keresztül 
teremtenek kapcsolatot a gyújtószer
kezetek és a töltet között. Beszerelé
sük csak közvetlenül a felhasználás 
előtt történt, ennek megfelelően két 
nagy lelapolás található rajtuk, hogy 
egy egyszerű villáskulccsal ezt köny- 
nyen megtehessék.

További elemek

A rakéta külső alakját két ballisztikai 
áramvonalzó adta. A süveg (12) a raké
ta elejét tette áramvonalassá. A forgató 
fúvókáknál 3x2 db csavarral (28) került

4. ábra. A fejtárcsa egyik forgató fúvókája. Jól látszanak a sü
veget rögzítő csavarok
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6. ábra. Az alsó lőportámasztó rács a hajtóműház közepén

felerősítésre. A fúvókák helye a süveg
ből ki van vágva úgy, hogy csak a fejtár
csa háromoldalú lelapolását fedi.

A hátsó kúpos rész (22) 4 db csavar
ral (21) kapcsolódik az alsó összefogó 
koronghoz. A főfúvókánál egy gyűrűhöz 
(26) hegesztik. Ez a gyűrű a főfúvóka 
menetes kapcsolatát erősíti, továbbá 
lehetővé teszi, hogy a hátsó burkolatot 
szükség esetén le lehessen szerelni.

Az ütköztető perem (10) a vizsgált 
darabon nem volt külön rögzítve, csak 
ráhúzva a rakétára. Elképzelhető, hogy 
pár ponton hozzáhegesztették a külső 
burkolathoz. Ez a rakéta legvastagabb 
része, így a 300 mm-es kilövő csőbe 
ez már nem fér be. A rakéta a vetőcső
be csak ennek a gyűrűnek az ütközte
téséig tölthető be. Pontosan ez a cél, 
mivel így a rakéta forgató fúvókás ré
sze kilóg a vetőcsőből, működésekor 
szabad utat hagyva a lőporgázoknak.

MŰKÖDÉS

Ha j t ó m ű  (k ilö v é s )

A hajtómű kilövéshez való előkészíté
se a villamos izzógyújtó beszerelését 
jelenti. Nem lehetett egyszerű műve
let, mivel a záró papírkorongot az alsó 
rácson keresztül át kellett lyukasztani, 
és a főfúvókán keresztül az izzógyúj
tót a gyullasztótöltetig be kellett nyom
ni. Biztosan volt valamilyen egyedi se
gédeszköz ehhez, de elképzelhető az 
is, hogy a gyártáskor eleve izzógyújtó- 
san szerelték össze.

Indítása a műszakiak villamos gyúj
tóberendezéseivel történt hosszú ve
zetéken keresztül. Ezek a gyújtógé
pek elég nagy teljesítményűek voltak 
ahhoz, hogy egyszerre 10-20 rakétát 
is indítani lehessen. Ehhez viszont 
sok vetőcső kellett. Egy ilyen sorozat 
indításának és robbanásának morális 
hatása biztosan nagy volt.

5. ábra. A hajtómű kiszerelt főfúvókája

A hajtómű vi
szonylag érzéket
len lőporcsövei
nek egyenletes és 
egyszerre történő 
indítása nagy, idő
ben egyszerre tör
ténő energiaköz
lést követelt. A kor 
rakétáiban bevált 
fekete lőporos 
rendszer itt is jól 
működött. A villa
mos izzógyújtó 
szinte egyszerre 
gyújtotta az alsó 
és felső gyullasz
tókat a közvetítő- 
csövön keresztül.
A hajtómű mind
két végén égni kezdett, de a lőporcsö
vek a belső csatornákon és az oldalfala
kon is begyulladtak.

A rakétát a főfúvóka hajtotta előre, és 
tolta ki a vetőcsőből, miközben a forga
tó fúvókák a balra pörgetést végezték. 
A főfúvóka keresztmetszetének és a 3 
forgató fúvóka együttes keresztmet
szetének az aránya szabta meg, hogy 
a töltet teljes tolóereje milyen arányban 
fordítódjék, hajtásra, illetve stabilizálás
ra. Nyilvánvalóan a stabilizáláshoz lé
nyegesen kevesebb kellett.

A rácsok az égés során széteső lő
porcsövek darabjait fogták fel, nehogy 
a fúvókákat eltömjék, ezzel a belső 
nyomást fokozzák, vagy haszontala
nul a szabadba távozzanak.

Ha r c i r é s z  (b e c s a p ó d á s )

A gyújtószerkezetek beszerelése a kilö
vés előtt történt. A süveg levétele után a 
perselyekkel együtt a fejtárcsába csa
varták, majd a szállítási biztosítást eltá
volították. Becsapódáskor a süveg ösz- 
szerogyott, és a gyújtószerkezetek a 

robbanótöltetet 
felrobbantották. A 
repeszképző test, 
valamint a rakéta 
darabjai fémrepe- 
szekkel szórták be 
a becsapódási 
hely térségét. A 
repeszképző test 
külső „kockázása” 
segítette a re- 
peszképzést, de 
csak azáltal, hogy 
könnyebben szét
törte a robbanó
anyag. A repesz- 
darabok méretét 
így nem lehet lé
nyegesen befolyá

solni, mert a fémanyagban tovaterjedő 
ütőhullám pontosan a könnyítéseknél 
verődik vissza, és máshol fejti ki repesz- 
tő hatását. Ha a minta belső oldalon lett 
volna, akkor valóban befolyásolta volna 
a keletkező repeszdarabok méretét.

A rakéta jelentős gyújtóhatását a ter- 
mittöltet adta, aminek az összetétele a 
visszaemlékezés alapján Fe2Ü3 + 2AI 
+ (BaO) volt. A magas robbanási hő 
miatt ez a fém-por keverék AI2O3 + 
2Fe + BaO-dá alakult, tovább emelve 
a hőt, finom izzó részekkel töltve a to
vaterjedő lökéshullám mögötti teret.

A talált darab alapján egy súlyos hiá
nyosságra derült fény. A gyújtóperselyek 
átmennek a fejtárcsa lőporkamráján, te
hát a menetes kapcsolat nyomás alá ke
rül a hajtómű működésekor. Ezeken a 
nem tömített meneteken keresztül a lő
porgázok a robbanótöltetet elérhetik és 
meggyújthatják. Szélsőséges esetben 
robbanást okozhatnak, esetleg még a ki
lövés után közvetlenül a röppályán.

A vizsgált darab töltete „csak” meg
gyulladt, és a keletkező gázok, illetve 
a nyomás a repeszképző burkolatot 
belülről kinyitotta. Atermittöltettel nem 
történt különösebb reakció, mert a hő
mennyiség csak a helyi égéshez volt 
elegendő. A rakéta már a röppályán 
instabilen repülhetett, valószínűleg a 
becsapódás sem megfelelően történt. 
Mindkét gyújtó állva maradt.

Felhasznált irodalom

Hajdú Ferenc -  Sárhidai Gyula:
A Magyar Királyi Honvéd Haditechni
kai Intézettől a HM Technológiai Hi
vatalig 1920-2005. HM Technológiai 
Hivatal, 2005.
Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi 
Honvédség titkos fegyvere, a Üdére 
légvédelmi rakéta. Haditechnika 
1989/3.
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Kis J. Ervin

Tanulmányok
ч_______________________________

Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi 
eszközei 1973-ban V . r é s z

A Z  IZRAELI LÉGIERŐ HARCTEVÉKENYSÉGE

Az izraeli légierő tevékenységét az egész konfliktus alatt a 
feszítettség jellemezte. A légierőt főleg a légi uralom kivívá
sára és a szárazföldi csapatok tevékenységének támogatá
sára vetették be.

A harcok során az izraeliek széleskörűen alkalmazták 
az F-4 Phantom és a Mirage III típusú harcászati vadász
bombázó repülőgépeket, az A-4H Skyhawk típusú csata
repülőgépeket, a Bell-205 (UH-1D), Alouette II és III, va
lamint Super Frelon típusú helikoptereket. A légi harcok 
idején az izraeliek csak az F-4 Phantom és Mirage III tí
pusú repülőgépeiket alkalmazták. A légi harcokban kide
rült, hogy az F-4 Phantom típusú repülőgépek a nagy 
bólintószöggel és nagy túlterheléssel végrehajtott emel
kedéseknél hamar elveszítik sebességüket, és dugóhú
zóba esnek.

A lelőtt izraeli repülőgép-vezetők elmondása szerint kö
zepes és nagy magasságon vízszintes síkban nehezen le
hetett az F-4 Phantom típusú repülőgépekkel manőverez
ni, különösen 400-450 km/óránál kisebb sebességnél. 
Ezért a kis sebességen való stabilitás és vezethetőség jel
lemzőinek javítása céljából mintegy 80 db izraeli F-4 
Phantomot különleges automatikusan vezérelhető segéd
szárnyakkal szereltek fel, miután jelentősen növekedett 
azok manőverezőképessége, így lehetővé tették légi harc 
megvívását a MiG-21-es repülőgépekkel -  kis sebességen 
vízszintes fordulókkal.

Kis magasságon az F-4 Phantom és Mirage III repülőgé
pek manőverezőképessége a MiG-21-eshez viszonyítva 
jobb. Amikor légvédelmi rakétákkal oltalmazott repülőterek
re mértek csapásokat F-4 Phantomok, az optimális terhe
lés 8-10 db 340 kg-os bomba, valamint 2 db, egyenként 
456 kg súlyú kazettás bomba vagy 2 db levegő-föld osztá
lyú irányítható rakéta volt.

Vadászrepülőgép változatban az F-4 Phantom típusú re
pülőgépre 6 db levegő-levegő osztályú irányítható rakétát 
(2 db AIM-7 Sparrow és 4 db AIM-9 Sidewinder), a Mirage 
INC típusú repülőgépre pedig 2 db AIM-9 Sidewinder típu
sú irányítható rakétát függesztettek fel.

A közel-keleti harctevékenységek megvívása során a 
harckocsik és más páncélozott célok elleni harcra Izrael 
először alkalmazott tűztámogató helikoptereket. Ezek a 
Bell—205 (UH—1 D), az Alouette II és III típusú helikopte
rek voltak. Ezenkívül páncéltörő eszközként a francia 
gyártmányú, AS-11 típusú irányítható rakétákat és az 
amerikai TOW típusú irányítható páncéltörő rakétákat 
vetették be.

Az új légi harcászati módszerek legjellemzőbb példája 
az irányítható páncéltörő rakétákkal felfegyverzett heli
kopterek alkalmazása az egyiptomi páncélos csapatok 
ellen, amelyeket 1973. október 14-én, egy harántútvonal 
birtokbavételére indítottak. Amikor a 21. harckocsi
hadosztály dandárai kijutottak a harántútvonalhoz, harc
rendjük előtt váratlanul egy izraeli helikoptercsoport je
lent meg, benne 15-18 géppel. A helikopterek a terep 
egyenetlenségeit kihasználva, rendkívül kis magasság
ban (3-10 m) repülve jutottak ki az arcvonalhoz, és harci

alkalmazás magasságára emelkedve indították irányítha
tó páncéltörő rakétáikat. Végül mintegy 5-6  perc alatt 
több tíz harckocsit semmisítettek meg, ami jól bizonyítot
ta a helikopterről alkalmazott irányítható páncéltörő raké
tarendszer nagy hatásfokát. Ezt a következő módon érték 
el: a tűztámogató helikopterek kis magasságon, rejtetten 
kijutottak a páncéltörő rakéták indításának terepszakasz
ára. E terepszakasztól mintegy 3 km-re vagy közvetlenül 
a célok közelében 20-100 m magasságba emelkedtek, 
és célzás után azonnal indították rakétáikat. A magasság 
felvétele, a cél (harckocsi, páncélozott szállító harcjármű) 
felderítése, az irányítható páncéltörő rakéta indításának 
és irányításának ideje mindössze 25-40 s között moz
gott. A támadás után a helikopterek hirtelen a lehető leg
kisebb magasságra süllyedtek, és saját területre repül
tek, hogy felkészüljenek az új csapásmérésre. Néha egy
két tűztámogató helikoptert lesállásból alkalmaztak. Ezek 
a harckocsik közeledtekor levegőbe emelkedtek, és raké
tákat indítottak, főleg a parancsnoki harckocsik megsem
misítésére.

Az izraeli repülőgépek új infravörös csapdákat is hasz
náltak az infravörös vagy más néven hővezérelt légvé
delmi rakéták zavarására. Az infravörös csapda egy spe
ciális üzemanyag-keverékkel töltött, 4 mm falvastagsá
gú, 250 mm átmérőjű, gömb alakú fémtartály. Ezeket az 
infracsapdákat néhány másodperces időközönként vetik 
ki a repülőgépekből, és azok égve, kis ejtőernyőkkel 
ereszkednek le. Egy repülőgép átlagosan 10 db ilyen 
infracsapdát vihet magával (2 db függesztett konténer, 
egyenként 5 -5  csapdával). A keverék a tartályból, annak 
az alsó részén levő nyílásán keresztül folyik ki, és körül
belül 30 másodpercig nagy hőfokon égve „hamis” infra
vörös célt képez a hőrávezetéses légvédelmi rakéta ré
szére. Ezért például a szírek által az izraeli repülőgépek
re indított kb. 66 db SA-7 típusú rakétából egy sem ta
lált célba.

A levegő-föld típusú irányítható rakéták közül a leghaté
konyabbak a televíziós irányítású AGM-65 Maverick raké
ták és a TOW típusú irányítható páncéltörő rakéták voltak. 
Az AGM-65 Maverick típusú rakétákat a háború befejező 
szakaszában harckocsik, rakéták és tüzérségi lövegek el
len alkalmazták. Az F-4 Phantom típusú repülőgépek mint
egy 50 db AGM-65 Maverick rakétát indítottak, amelyekből 
több mint 40 telitalálat volt, a többi 3 m-en belül csapódott 
a cél közelébe. A rakéta indítása után a repülőgép azonnal 
légvédelem elleni manővert hajtott végre, és más feladat 
teljesítésére tért át.

A harctevékenységek megvívásakor Izrael légiereje gya
korlatilag az irányítható és nem irányítható fedélzeti fegyve
rek egész arzenálját alkalmazta, többek között nem irányít
ható légibombákat, kazettás bombákat, nem irányítható ra
kétákat, gépágyúkat. Televíziós irányítású AGM-62 
Walleye és GBU-15 típusú irányítható légibombákat vetet
tek be a kisméretű, különösen fontos célokra, harcállás
pontokra, hírközpontokra stb.

A nem irányítható légibombák és bombatartályok közül a 
225 kg-os és 337 kg-os MK-82 Snake Eye és MK-117 típu
sú romboló bombákat, a 337 kg-os BLU-1/B típusú gyújtó-
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14. ábra. Izrael által lelőtt repülőgépek típusonként (1967-1973)

bombákat, a BLU-26/B és BLU-59/B típusú repeszbombá
kat, a CBU-24B/B és CBU-49/B típusú kazettás bombákat, 
az MK-118 kumulatív töltetű bombákkal felszerelt MK-20 
Rockeye típusú konténereket használták a leggyakrabban.

Viszonylag ritkábban alkalmazták a 112, 450, 900 és 1350 
kg-os romboló bombákat és a 45-90 kg-os repeszbombákat.

Az MK-82 és MK-117 típusú rombolóbombákat főleg a 
hátországi objektumok ellen (például repülőterek, raktárak,

5 ábra. A lelövések módjai repülőgéptípusonként (1967-1973)
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ipari és polgári épületek, csapatcsoportosítások) vetették be. 
Ezekre az objektumokra gyakran vegyes bombacsapásokat 
mértek. Például a kenő- és üzemanyagraktárakra romboló- 
és gyújtóbombákat, a repülőterekre romboló- és betonrombo
ló, valamint CBU-24B/B, CBU^t9B/B típusú konténereket, a 
csapatcsoportosításokra rombolóbombákat és CBU-24B/B, 
valamint MK-20 Rockeye típusú bombákat alkalmaztak.

Azok a repülőterek, amelyekre az izraeli repülőgépek 
bombacsapásokat mérlek, átlagban 4-6 órára használha
tatlanná váltak. A javítási munkák megnehezítése végett az 
izraeliek 4, 6, 7 és 9 órás késleltetett gyújtókkal szerelték fel 
a bombák egy részét, valamint néhány perctől néhány órás 
határozatlan idejű késleltetésre beállított BLU-59/B típusú 
bombákkal szerelt konténereket dobtak le. A fedezékeken 
kívül elhelyezett repülőgépek és más harci technika meg
semmisítésére pillanatgyújtós BLU-24/B típusú bombákkal 
felszerelt konténereket használtak.

A csapatok közvetlen támogatásakor az élőerőre és a 
nem páncélozott technikára napalmbombákat, CBU-24/B 
típusú bombatartályokat, a páncélos technikára (el
sősorban a harckocsikra) MK 20 típusú konténereket, a 
védelmi építményekre főleg rombolóbombákat alkal
maztak.

A nem irányítható rakétákat főleg a földi célok megsem
misítésére használták, legelterjedtebben a repeszromboló, 
kumulatív és speciális harci részekkel (pl. nyíl alakú repe- 
szekkel) szerelt amerikai gyártmányú 70 mm-es nem irá
nyítható rakétákat. Ez utóbbiakat elsősorban az élőerő és a 
szállítóeszközök ellen. A repülőgépek fedélzeti fegyvereit 
főleg a szárazföldi csapatok közvetlen támogatásakor, a 
földi célok ellen, valamint az ellenség repülőgépei elleni lé
gi harcban vetették be. A légi harcok eredményei azt bizo
nyították, hogy a repülőgépek fedélzeti fegyverei továbbra 
is hatásos eszközei a légi közelharcnak.

2. táblázat. A szembenálló felek erői és eszközei 1973-ban
Egyiptom Szíria Jordánia Arab összesen Izrael Arab erőfölény

Légierő és légvédelem
Század 38 15 4 57 22 159%
-  bombázó 4 0 0 4 1 300%
-  vadászbombázó 10 7 0 17 13 31%
-  elfogóvadász 9 4 3 16 3 433%
-  felderítő 2 1 0 3 0
-  szállító 4 1 1 6 3 100%
-  helikopter 9 2 0 11 2 450%
lérak. osztályok 148 38 3 189 5 3680%
létü. osztály 39 17 0 56 30 87%
Fegyverzet
harci repülőgép 650 331 66 1047 479 119%
-  bombázó 48 0 0 48 15 220%
-  vadászbombázó 274 161 0 435 417 4%
elfogóvadász 328 180 66 574 47 1121%
szállító 46 5 11 62 98 -37%
helikopter 140 57 0 197 80 146%
lérak. komplexum 148 38 3 189 20 845%
légvédelmi ágyú 1846 758 0 2604 500 421%
harckocsi 2455 2335 477 5267 1500 251%
tábori tü. löv. és av. 3605 1980 878 6463 2520 156%
páncéltörő löveg 1860 1016 200 3076 1212 154%
Szárazföldi csapatok 
dandár összesen 42 21 15 78 33 136%
gyalog 15 10 9 34 17 100%
gépesített 13 2 0 15 5 200%
harckocsi 11 9 6 26 9 189%
légimozgékonyságú 3 0 0 3 2 50%
önálló zászlóalj 31 14 3 48 27 78%
önálló oszály 128 54 28 210 53 296%
tábori tüzér 50 34 19 103 36 186%
páncéltörő 16 5 0 21 17 24%
légvédelmi 62 15 9 86 0
Fegyveres erők létszáma 851 170 60,3 1081,3 165 555%
szárazföldi csapatok 587 131,3 57 775,3 135 474%
Légierő és légvédelem 226 34,7 3 263,7 25 955%
haditengerészet 38 4 0,3 42,3 5 746%
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Háború szakasza Dátum Egyiptom Szíria E. és Sz. összesen Izrael Felek összesen
október 6. 220 290 510 180 690
október 7. 330 430 760 920 1680

I. október 8. 320 400 720 760 1480
október 9. 310 240 550 780 1330
összesen 1180 1360 2540 2640 5180

október 10. 250 340 590 880 1470
október 11. 280 300 580 800 1380

II. október 12. 300 550 850 820 1670
október 13. 280 380 660 720 1380
összesen 1110 1570 2680 3220 5900

október 14. 250 150 400 300 700
október 15. 180 190 370 250 620

III. október 16. 200 390 590 470 1060
október 17. 220 350 570 240 810
október 18. 300 220 520 200 720
összesen 1150 1300 2450 1460 3910

október 19. 370 300 670 500 1170
október 20. 380 280 660 600 1260
október 21. 400 300 700 720 1420

IV. október 22. 440 380 820 750 1570
október 23. 460 330 790 1080 1870
október 24. 400 200 600 1050 1650
október 25. 200 60 260 200 460
összesen 2650 1850 4500 4900 9400

Mindösszesen 6090 6080 12 170 12 220 24 390
(Nordeen, Nicolle)

3. táblázat. A felek napi repülőgép-bevetéseinek száma 1973. október 6. és 25. között

A RÁDIÓELEKTRONIKAI ZAVARÓ HARCESZKÖZÖK JELENTŐSÉGE

Az arab légvédelmi rakéta- és rádiótechnikai csapatok el
len az izraeli légierő a zavarást speciálisan berendezett 
Boeing 377 Stratocruiser zavaró repülőgépekkel, harci 
repülőgépekkel és pilóta nélküli repülőgépekkel, valamint 
földi zavaróállomásokkal hajtotta végre. A csapásmérő 
csapatok tevékenységének biztosítására a zavaró repü
lőgépeket már előre egy-két őrjáratozási zónába irányí
tották. A zavarás akkor kezdődött, amikor az izraeli repü
lőgépek kijutottak a rádiólokációs állomások felderítési 
zónájába. A zavarás időtartama attól függött, hogy a va
dászbombázó repülőgépek mennyi ideig tartózkodtak a 
cél körzetében, és attól az időtől, amely biztosította, hogy 
a vadászbombázó repülőgépek elhagyják a rádiólokátor
ok felderítési zónáját.

A légvédelmi rakétakomplexumok rádiólokátorai ellen 
széleskörűen alkalmazták az aktív zajzavarást és ritkáb
ban az impulzuszavarást, amelyet távolságban és szög
ben elvivő zavarjelként sugároztak ki. Az álcázó passzív 
zavarást -  elsősorban színlelt légi helyzet imitálása érde
kében -  üvegszálból készült, fémmel bevont dipólvissza- 
verők szétszórásával hozták létre. Ebből a célból használ
ták a kis ejtőernyőkkel kidobható, fémmel bevont karton- 
visszaverőket és a speciális, rádiólokátorok elleni passzív 
zavaró tölteteket is.

A fémmel bevont üvegszálkötegekből álló passzív zavaró 
töltetek funkciója a légvédelmi és a levegő-levegő rakéták 
rávezetésének megakadályozása, a célrepülőgépről való 
elterelése, valamint a csapásmérő csoportok álcázása volt.

A töltetek periodikus kilövése eredményeként a földi rádió- 
lokátorok képernyőin a célon kívül mintegy 6-8 színlelt cso
portos cél is megjelent, amelyek 1-2 km távolságra helyez
kedtek el egymástól, és amelyek közül nehéz volt kiválasz
tani a valódi célt. A légvédelmi rakétakomplexum esetében 
az automatikus célkövető rendszer egy új célt fogott el, és 
a rakétákat nem a repülőgépekre, hanem a fémmel bevont 
üvegszálkötegekre vezette rá, amelyek visszaverő felülete 
lényegesen nagyobb volt, mint a repülőgépé.

így például október 9-én a Damaszkusz elleni csapásmé
rés idején az egyik F-4 Phantom típusú repülőgép felderí
tette, hogy két légvédelmi rakétát indítottak rá, ezután né
hány passzív zavaró töltetet lőtt ki, amelyek fémmel bevont 
üvegszálkötegekből két kis felhőt képeztek, és a rakéták 
azok irányába fordultak el. A repülőgépet csak a harmadik 
rakétával sikerült megsemmisíteni.

A légi és a zavarhelyzet bonyolítására, valamint megté
vesztő célrepülőgépként széleskörűen alkalmazták a 
zavaróberendezéssel felszerelt MQM-74A típusú pilóta 
nélküli repülőgépeket. A zavarás legerősebben általában 
azokat a rádiólokátorokat nyomta el, amelyek az izraeli lé
gierő főcsapásának sávjában voltak, ugyanakkor a szár
nyakon lévő rádiólokátor-állomások sikeresen követték a 
célokat.

A harctevékenységek menetének elemzése megmutatta, 
hogy Izrael nem használta ki teljesen a harci repülőgépek
ről történő zavarás lehetőségeit. A csapásméréskor a teljes 
váratlanság elérésére törekedve, az F-4 Phantom típusú 
repülőgépek pilótái gyakran csak a bombavetés után, a cél
tól távolodva kapcsolták be a fedélzeti zavaróberen
dezésüket.
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AZ IZRAELI LÉGIERŐ ÉS A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A légierő és a szárazföldi csapatok együttműködésének 
pontos megszervezése a közvetlen légi támogatáskor a 
harctevékenységek valamennyi szakaszában sikeresen 
megvalósult. A vadászbombázó repülőgépek és a száraz
földi csapatok együttműködése a légierő összekötőtisztjén 
és az előretolt repülőgép-irányítón keresztül történt. Össze
kötőtiszteknek és repülőgép-irányítóknak általában a repü
lésről letiltott pilótákat, a tartalékban levő megfigyelőket 
vagy a szárazföldi csapatok tisztjeit jelölték ki, akik speciá
lis átképzésben részesültek.

Az előretolt repülőgép-irányítók állandóan a szárazföldi 
csapatok harcrendjében voltak, és az együttműködő egy
ségek és alegységek parancsnokaitól kapták meg az 
adatokat a saját és az ellenséges csapatok helyzetéről, a 
védelem peremvonaláról. Tőlük kapták továbbá a közvet
len légi támogatásra tervezett repülőgép-bevetések 
igényléseit. A helyzet térképre rögzítése után kirajzoló
dott a „biztonságos bombavetés határa”. A vadászbom- 
bázó-század repülőgép-vezetői felszállás előtt megkap
ták a térkép másolatát. Mindenre, ami a „biztonságos 
bombavetés határán” túl volt, bomba- és repülőcsapáso
kat lehetett mérni a saját csapatok megsemmisítésének 
veszélye nélkül.

Abban az esetben, ha a csapást olyan célra kellett mér
ni, amely a „biztonságos bombavetés határa” és a saját 
csapatok között volt, az izraeli pilóták engedélyt kértek az 
előretolt repülőgép-irányítótól a csapásmérésre. A vadász
bombázó repülőgépek földi célokra való rávezetésére heli
koptereket alkalmaztak, amelyek kis magasságon lebeg
tek, és a célt felderítve vizuális rávezetést végeztek, kivá
lasztva a célhoz viszonyított legkedvezőbb pozíciót.

Amikor a csapásokat a saját csapatok közvetlen közelé
ben mérték, a következő elővigyázatossági rendszabályo
kat tartották be: megtiltották a bombavetést a saját csapa
toktól 1000 m-nél, a nem irányítható rakéták indítását és a 
napalmlégibombák dobását 500 m-nél, a gépágyúk tüzét 
200 m-nél közelebb levő célokra, az izraeli tüzéralegysé
geknek pedig a saját repülőgépek biztonsága érdekében 
megtiltották a közvetett irányítású röppályára a tűzvezetést 
az előretolt repülőgép-irányító engedélye nélkül.

A közvetlen légi támogatást általában 4-10 db repülőgép
ből álló kis kötelékekkel végezték. Kazettás, napalm- vagy 
kumulatív bombacsapásokat mértek a harctéren levő csa
patok harcrendjére, a lövészárkokban és a lövészgödrök
ben levő személyi állományra, a tüzérség tűzelőállásaira, a 
páncélos technikára és szállítóeszközökre, a harcállás
pontokra és a vezetési eszközökre. Az oltalmazó csoport 
két alcsoportra oszlott, az egyik a csapásmérő csoport 
előtt, a másik mögötte tevékenykedett.

Nagyméretű célok ellen (például egy harckocsizászlóalj) 
6-8 repülőgép tevékenykedett, amelyben minden vadász
bombázó repülőgépnek megvolt a kijelölt célja. A csapás
mérés során a vezérgép állandó rádió-összeköttetést tartott 
fenn az előretolt repülőgép-irányítóval, ami megkönnyítette 
a célok megsemmisítésének ellenőrzését és az ismételt rá- 
repüléshez szükséges elhatározás meghozatalát. Egyes 
célokra, különösen azokra, amelyeket légvédelmi eszkö
zökkel gyengén oltalmaztak (például menetoszlopok), 2-4 
rárepülést és bombavetést általában 1800-2000 m magas
ságról, zuhanásból hajtottak végre. Ebben az esetben a re
pülőgépek 4-8  percet tartózkodtak a cél felett. Azokra a cé
lokra, amelyeket a légvédelem erősen oltalmazott, egy rá- 
repülésből mértek csapást; mégpedig úgy hogy minimális 
ideig (1-2 perc) tartózkodtak a cél felett.

Függetlenségi háború (1947-49) 6373
1956. évi háború 231
1967. évi háború 776
"Anyagháború" (1968-70) 1424
1973. évi háború 2688
Libanoni háború (1982-85) 1216
Más bevetések és terroristatámadások 9074
2004. április 1-jéig összesen 21 782
(www.jewishvirtuallibrary.org)

4. táblázat. Izrael fegyveres erőinek élőerő-veszteségei 
az állam megalakulása óta (fő)

A szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatására a re
pülőgépeken kívül széleskörűen alkalmazták az irányítható 
és a nem irányítható páncéltörő rakétákkal felfegyverzett 
helikoptereket is.

A harctevékenységek utolsó szakaszában az izraeliek 
új, amerikai gyártmányú AGM-65 Maverick, AGM-62 
Rockeye kumulatív páncéltörő légibombákat is használ
tak. A bombákat MX-20 típusú konténerben dobták le a 
vadászbombázó repülőgépekről. Minden konténerben 
247 db kis bomba volt. A bombavetést 1500-2000 m 
magasságból hajtották végre, és 400-500 m magasság
ban nyílt ki a konténer. A páncéltörő bombák kumulatív 
sugara mintegy 12 mm átmérőjű furatot ütött a harcko
csik, többek között a T -62  típusú harckocsik tornyának 
tetején is.

Az egyiptomi fronton az izraeli légierő egy északi, két 
középső és egy déli „légifolyosót” használt. A szíriai fron
ton az északi „légifolyosó” Libanon területe és hegyei, a 
nyugati a Golán-fennsík, a déli a szíriai-jordániai határ 
mentén, majd a Szíriától délre levő sivatag fölött veze
tett. Az izraeli légierő ezekben az irányokban először ún. 
„légifolyosókat” nyitott a légvédelmi rendszerekben, ez 
után légiereje úgy használhatta a megnyitott sávokat, 
hogy az útvonalon nem veszélyeztette a földi légvédelmi 
eszközök tüze. Viszont ez az útvonalakhoz való kötődés 
bizonyos mértékben megkönnyítette a támadások visz- 
szaverésének megszervezését, többek között az aktív 
légvédelmi eszközök és a vizuális figyelőőrsök elhelye
zését.

A háborút megelőzően kidolgozott repülőgépelfogási 
módszereket az izraeliek széleskörűen alkalmazták a 
harctevékenységek során. A légi célok elfogása az egyip
tomi fronton a Szuezi-csatornától nyugatra 10-20 km-re, a 
szíriai csapatok közvetlen harcérintkezésének vonalától 
keletre, 10-15 kilométerre levő terepszakaszokon történt. 
Az elfogó vadászrepülőgépeket „bevetésre azonnal kész 
földi készültségből”, valamint légi őrjáratozásból a légi és a 
földi harcálláspontok vezették rá a légi célokra. Légi őrjá
ratozásból 2-6 perc alatt vezették rá a vadászrepülőgépe
ket a légi célokra, az elfogásra pedig 20-30 perc állt ren
delkezésre.

Az elfogó vadászrepülőgépeket általában 15-től 30 km-ig 
terjedő távolságra vezették ki a cél hátsó légterébe. Az ese
tek többségében az elfogó vadászrepülőgépek személyze
te közepes magasságon, 15-20 km távolságról, fedélzeti 
rádiólokációs célzókészülék alkalmazásával derítette fel a 
célt, vizuálisan pedig 3-6 km távolságról, amit azonnal je
lentettek a rávezető harcálláspontnak.

(Folytatjuk)
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Kelecsényi István Willy Messerschmitt és 
repülőgépei, 1946-1978 I. r é s z

A harmadik Birodalom veresége 
után a nyugati nagyhatalmak 
sok német repülőgép-, rakéta- 

és fegyvertervezőnek felajánlották az 
együttműködést, hogy náluk dolgozza
nak tovább. A leghíresebb ilyen 
együttműködésre példa Werner von 
Braun életútja. Ő a brit nagyvárosokat 
(polgári célpontokat) romboló V2 bal
lisztikus rakéta kifejlesztése után új, 
még nagyobb és még pusztítóbb raké
tákat tervezett a szövetségesek ellen, 
ráadásul SS-ellenőrzés alatt dolgozott, 
majd a háború után elfogadta az ame
rikaiak ajánlatát, és ebből az együtt
működésből jött- létre a holdra szállás 
Satum V hordozórakétája, amelyet az 
ő vezetésével fejlesztettek ki.

Willy Messerschmitt nem fogadta el 
a felajánlott kollaborációt. A német ter
vezőt letartóztatták, és rabszolgamun
kások alkalmazásának vádjával elítél
ték. Két év börtön után új üzleti vállal
kozásba kezdett. Üzemében varrógé
peket gyártott -  ebből több mint 20

ezer darab fogyott - ,  majd előre gyár
tott elemekből készítendő házakat ter
vezett. Messerschmitt a Volkswagen 
után újrafogalmazta a „népautót”, és 
Kabinrollernek nevezett kisautóját 
1950-ben mutatta be a nagyközönség
nek. Tizenöt év alatt 75 ezer darab ké
szült el. Repülőgép tervezését azon
ban továbbra sem engedélyezték neki. 
Valójában az NSZK-ban 1955 előtt 
nem indult be hazai repülőgépgyártás, 
így az üzemeknek nem voltak saját 
konstrukcióik.

HA 1 1 0 9  BUCHON VADÁSZGÉP

A spanyol Bf 109 története 1939. ápri
lis 1-jén a polgárháború végével kez
dődött. A Condor légió által alkalma
zott 45 darab „B” változatú vadászgé
pet a németek Spanyolországban 
hagyták, így azok átkerültek a spanyol 
légierő állományába. A második világ
háború alatt a spanyolok 15 darab

2. ábra. Willy Messerschmitt az 1960-as 
években

Bf 109E-1, valamint 10 darab Bf 109F 
változatot vásároltak. A jó üzemelési 
tapasztalatok alapján 1942-ben a 
Messerschmitt AG-től megvásárolták 
a G-2 változat licenciáját. A szerződés 
szerint Sevillában a Hispano-Aviacion 
gyárában végezték volna az össze
szerelést. A német félnek 1943-ban 25 
db repülőgépet, tervrajzokat, gyártó- 
berendezéseket, valamint a betanítás
hoz szakembereket kellett volna kül
denie Spanyolországba. A 25 Bf 109G
1944-ben megérkezett, de nem érkez
tek meg a függőleges vezérsíkok, a 
fegyverzet és a Daimler Benz DB 605- 
ös motorok sem. Németország romló 
helyzete miatt a későbbre ütemezett 
szállításokra sem lehetett számítani. A 
spanyolok mentve a menthetőt, hazai 
gyártású 1300 LE-s, 12 hengeres 
Hispano-Suiza motort szereltek a fél
kész gépekbe. Az első Hispano- 
Aviacion (HA)-1109J1 L típusjelzéssel 
ellátott gépek teljesítménye a spanyol 
motorok és a VDM -  majd a helyettük 
Svájcból beszerzett Escher-Wyss -  
légcsavarok teljesítménye miatt elég
telen volt, így csak 22 darab került le
gyártásra belőlük.

1. ábra. Willy Messerschmitt, Taboada ezredes légügyi miniszter és Valiente 
őrmester berepülőpilóta 1955-ben Sevillában egy HA-100 géppel (Antonio Pacheco 
gyűjteményéből)
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3. ábra. A HA-100 iskolagép motorpróbája (www.eads.com)

4. ábra. Felszállásra készülő HA-100 gép Sevillában 1955-ben (www.eads.com)

1. táblázat. A HA-1109 típus főbb adatai

Feszté volság: 9,92 m
Hosszúság: 9,1 m
Magasság: 2,6 m
Üres tömeg: 2565 kg
Teljes tömeg: 3180 kg
Maximális sebesség: 675 km/h
Hatótávolság: 475 km
Csúcsmagasság: 10 200 m
Motorok:
HA-1191 J1L Hispano Suiza 1300 1300 LE
HA-1109K1L Hispano HS-12Z-17 1300 LE
HA-1109M1L Rolls-Royce Merlin 500-45 1800 LE
HA-1112M1L Rolls-Royce Merlin 500-45 1800 LE
HA-111 OKU Hispano HS-12Z-17 1300 LE
HA-1111K1L Hispano HS-12Z-17 1300 LE
HA-1110M1L Rolls-Royce Merlin 500-45 1800 LE

A HA-1109K1L típusba már a 
Hispano HS-12Z-17 motorját építették 
be, melynek teljesítménye nem volt na
gyobb elődjéénél, de egy háromtollú 
fém De Havilland Hydromatic 
PD-63-355 légcsavart szereltek rá. Az 
első gép 1951 májusában repült, és 200 
darabot építettek belőle. A gyártás
1954-ig tartott. A gép fegyverzete két, 
szárnyba épített 12,7 mm-es Breda 
géppuskából és két szárny alá függeszt
hető 80 mm-es Oerlikon levegő-föld ra
kétából állt. A típussal repülő pilóták a Bf 
109G-nél jobban kezelhetőnek tartották.

A nagyhatalmak embargója miatt 
Spanyolországnak külföldi reptechnika 
vásárlására nem volt lehetősébe, emi
att a HA-1109K1L továbbfejlesztését 
tartották lehetséges megoldásnak. A 
spanyol kormány felkérte Willy 
Messerschmittet 1951-ben, hogy fel
ügyelje a spanyol Bf 109-es gyártását 
és korszerűsítését. A német tervező 
elfogadta a felkérést. Messerschmitt 
mellett több német technikus is érke
zett az ibériai országba.

A fejlesztések során először a repü
lőgép fegyverzete változott. A 
HA-1109K2L modifikációnál a gép
puskák a motorblokkra kerültek, így 
négy levegő-föld rakétát lehetett a 
szárnyak alá függeszteni. A K3L csak 
rakétákat hordozott, csöves tűzeszköz 
nem került rá. A HA-1112K1L változat 
két szárnyba épített Hispano-Suiza 
HS-404 vagy 84 gépágyúval és raké
tákkal rendelkezett.

A nagyhatalmak 1953-ban részlege
sen feloldották az embargót, és a spa
nyolok megszerezték az 1800 LE-s 
Rolls-Royce Merlin 500-45 motort. A 
motort korábban olyan szövetséges va
dászgépbe építették be, mint a Spitfire 
vagy a Mustang, ekkor már elavult típus 
volt. Az első brit hajtóműves változat a 
négytollú Rotol légcsavarral szerelt 
HA-1109M1L volt, amely 1954 decem
berében repült először. A sorozatgyártá
sú modelleket már HA-1112M1L típus
jelzéssel látták el. A Merlin motor beépí
tése a gép karakterisztikáját erősen mó
dosította, az orr-része egyszerű kitürem
kedést kapott, ezért a gépet Buchon 
(Galamb) néven emlegették. A fegyver
zetét 20 mm-es Hispano-Suiza HS-404 
gépágyúk és Oerlikon rakéták alkották. 
A géppel először 1956-ban a 71. va
dászcsoportot szerelték fel. A Buchon 
gyártása ugyanebben az évben a 171. 
példány építésével befejeződött. Ké
sőbb több Hispano motoros példányt 
építettek át Merlin motoros változatra.

A Buchon kiképző változatait is kiala
kították. A Hispano motoros gépeket 
HA-1110K1L és HA-1111K1L, a Merlin 
motorosokét HA-1110M1L típusjelzés
sel gyártották néhány darabos sorozat-
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5. ábra. Guruló Buchon 2007 májusában La Ferte-ben 
(Kelecsényi István)

7. ábra. A HA-1112M1L alacsony áthúzása Duxford 2006. 
július (Kelecsényi István)

ban. A vezetőülést kissé előretolva ala
kították ki a hátsó ülést, valamint hátra
csúsztatható kabintetőt kaptak.

A HA-1109 gépeket a sugárhajtású 
repülés korában már csak földi támoga
tó, gerillaellenes harcra lehetett fel
használni. A Buchonokat Spanyol Ma
rokkó, Spanyol Szahara és Rio Muni 
környékén vetették be felkelők elleni

harcokban, majd 1966-ig fokozatosan 
kivonták őket. 1969-ben 17 darabot 
használtak fel belőlük az Angliai csata 
című filmben. A Buchonok közül jó né
hány került spanyol és külföldi múzeu
mokba, és aktívan repülnek velük nap
jainkban is. A spanyol vadászok sok 
esetben típusidegen festéssel vannak 
„németesítve”.

H A -1 0 0  T riana iskolagép

Willy Messerschmitt a Bf 109 to
vábbfejlesztése mellett szorgalmaz
ta az elszigetelt spanyol repülőipar 
és repülőgépgyártás modernizálá
sát, önálló repülőgépek tervezését. 
Először a Hispano Aviacionnal kö
tött megállapodás alapján saját ter-

6. ábra. A HA-1112M1L Buchon vadászgép repülő példánya
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8. ábra. Leszálláshoz közeledő Buchon La Ferte-ben 2007 májusában (Kelecsényi István)

9. ábra. Földet érés előtt a Buchon, amely német színekben repül 2007. július, 
La Ferte (Kelecsényi István)

A HA-100 Triana adatai

Fesztávolság: 10,4 m
Hosszúság: 8,87 m
Magasság: 3,5 m
Üres tömeg: 1743 kg
Maximális sebesség: 478 km/h
Hatótávolság: 475 km
Csúcsmagasság: 9500 m
Motorok:

Wright Beta 450 LE
ENMASA Elizaldo Siris 450 LE
Cyclone 7 (Wright Fl 1300) 800 LE

vezőirodát a lapított Sevillában. 
A tervezőiroda első terve 1951-ben 
az alapfokú iskolázásra szánt 
HA-100 Triana iskola-gyakorló gép 
volt. Ennek a tervek szerint az ame
rikai North American T-28-ast kel
lett legyőznie. Két típusváltozatot 
terveztek. Az első változat terveiben 
450 LE-s Wright Beta motor szere
pelt, de a különböző alkatrészek be
szerzése miatt a fejlesztés elhúzó
dott, és végül az azonos teljesítmé
nyű ENMASA Elizaldo Siris motort 
építették a prototípusba. Szállítási 
nehézségek miatt azonban Beta 
motorokat is beszereztek. Késedel
met okozott, hogy a motor repülési 
engedélyével nem rendelkeztek, va
lamint számos alkatrészt, például a 
kerekeket Nagy-Britanniából szerez
ték be. A HA-100E első felszállásá
ra 1953 decemberében került sor, 
26 hónappal a prototípus építésé
nek megkezdése után. A második 
prototípusba 800 LE-s Wright 
Cyclone 7 motort építettek be. 
A HA-100F 1955 februárjában
repült először, majd megkezdődött a 
sorozatgyártás. Spanyolország 
azonban nem tudott elég pénzt 
szánni a motor nagy darabszámú 
megvásárlására, ezért a 40 darabos 
széria gyártását leállították. A spa
nyol pilóták szerint a Trianának jobb 
repülési tulajdonságai voltak a 
T-28-asénál. Irányítása könnyebb, 
kiszolgálása egyszerűbb volt az 
amerikai típusénál.

(Folytatjuk)
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A SAS mirbati csatája
„Nem a létszámuk, hanem 

a hozzáértés volt a döntő.” 
Ez a mondat egy Ománban szolgált 

SAS-operátortól származik, 
és hűen jellemzi az egység ottani 

tevékenységét. Jelen írás 
az 1962-76 közötti dhofari felkelés 

egyik figyelemre méltó, bár 
méltatlanul elhanyagolt 

momentumát igyekszik bemutatni, 
Mirbat város védelmét.

Először azonban tekintsük át röviden 
azokat a viszonyokat, melyek a konf
liktushoz vezettek!

Sokáig nem igazán érdekelte a szul- 
tanátus a nyugati (fejlett) nemzetek 
többségét, bár földrajzi helyzeténél fog
va stratégiailag jelentős előnyei van
nak, ha valaki megszerzi a vezetést (a 
Hormuzi-szoros részben ellenőrizhető 
a kikötőiből). Éppen ezért a tengeri 
nagyhatalmak valamilyen szintű jelen
léte az országban folyamatos volt. Ez 
gazdaságilag is előnyös volt a helyi po
litikai elitnek. Ez az egyébként is nagy 
különbségeket a tengerparti területek 
lakossága és a belső, sivatagos or
szágrészek lakói között tovább mélyí
tette. A külföldi segítség az anyagi elő
nyök mellett politikai-katonai pozitívu
mokkal is járt: az uralkodó elit könnyeb
ben ellenőrizhette segítségükkel a parti 
vidékeket és a nagyobb városokat.

Tovább mélyítette a fent említett 
szakadékot a 17. századtól a rabszol
ga-kereskedelemben betöltött szerep. 
A politikai belviszály odáig vezetett, 
hogy 1820-ban a szultán segítséget 
kért a Brit Kelet-indiai Társaságtól ha
talma megszilárdításához. Ezután to
vábbi államközi szerződéseket kötöt
tek, de (némileg meglepő módon) si
került elkerülniük sok más arab állam 
sorsát, hogy brit protektorátus legyen 
Ománból. Az Al-Szaíd-uralkodódi- 
nasztia rengeteget profitált brit „bará
taiból”, több alkalommal is az angol 
katonai beavatkozás mentette meg 
őket trónjuk elvesztésétől.

Az igazi érdeklődés akkor kezdődött 
az ország iránt, mikor nagy mennyisé
gű és kiváló minőségű kőolajat találtak 
a területén, ekkor már a szomszédos 
arab országok is megpróbáltak kisebb 
-  de olajban gazdag -  területeket le
csippenteni Ománból, így például 
1952-ben kevés hiányzott egy omá- 
ni-szaúdi háborúhoz, a Buraimi oázis 
birtoklásáért.

De miért is tört ki a felkelés? Az Al- 
Szaíd-uralkodók egyszerre viseltek vi
lági és egyházi rangot, amit a belső te
rületek törzsei nem voltak hajlandók el
fogadni, tudniillik számukra az igazi ve
zetést az általuk választott imám jelen
tette. Ez folyamatos konfliktusokat oko
zott, mígnem 1920-ra a britek 
kikényszerítettek egy köztes állapotot, 
amely csekély mértékű önigazgatási jo
got biztosított az imám követői számá
ra. 1954-ben azonban az addigi imá- 
mok törekvéseit folytatva a rendkívül 
népszerű Ghalib bin Ali megpróbálko
zott hatalma növelésével, az egész or
szágra történő kiterjesztésével. Ebben 
nagy segítségére volt az uralkodó di
nasztia, és főként Aimur szultán veze
tési módszerei. A szultán minden hatal
mat a saját kezében összpontosított, 
országát lényegében elzárta a külvilág
tól, szándékosan elmaradottá tette a 
törzsi területek lakóit, illetve a lakosság 
java részét. Oktatás, közegészségügy 
nem létezett (csak a saját családjának 
és kegyeltjeinek), a közlekedési viszo
nyok az 1000 évvel azelőttit idézték.

Ali a lázadás közeli hangulatot ki
használva, független államnak kiáltot
ta ki az északi, középső országrészt, 
és kérte felvételét az Arab Ligába. Ezt 
már a szultán sem nézhette tétlenül, 
és 1955-ben brit segítséggel elfogatta 
az imámot. Ali az életéért cserébe le
mondott hatalmáról, és felszólította hí
veit az ellenállás beszüntetésére.

Ez rövid időre nyugalmat hozott, de 
csak 1957-ig, amikor Ali testvére, Talib 
visszatért Szaúd-Arábiából, ahová
1955-ben menekült, és kikiáltotta ma
gát imámnak. Távolléte alatt szaúdi se
gítséggel megszervezte az Ománi Fel- 
szabadítási Hadsereget (ÓLA). Egye
sülve az elégedetlen törzsekkel újabb 
felkelést szervezett, amelyet ismét a 
briteknek kellett elfojtaniuk. Ehhez be
vetették az SAS egységeit és a RAF 6. 
és 249. századát (DeHavilland Venom 
FB Mk IV. vadászbombázókkal felsze
relve), valamint a térségbe vezényelték 
az HMS Bulwark hordozót. 1959-re si
került visszaszorítaniuk a lázadókat, és 
Ali ismét elmenekült az országból, ter
mészetesen Szaúd-Arábiába.

Innen tovább szervezkedett, szövet
séget kötött a Dhofarban élő törzsek
kel, lefektetve ezzel az újabb felkelés 
alapjait. 1962-64 között esetenként ci
vil (főként angol) célpontokat támadtak 
meg, de ezek még nem említhetők fel
kelésként. Hivatalosan 1965-től szá

mítják a kezdetét, mivel a gerillák ez 
év júniusában támadtak először kato
nai egységekre.

Nasszerista támogatással és „szelle
mi táplálékkal” alakult meg a Dhofari 
Felszabadító Front (DLF), amely ké
sőbb erősen baloldali irányba tolódott 
(az 1968-as II. kongresszusuktól, ami
kor leváltották az addigi vezetőket, és új, 
kommunista irányzatot képviselők kerül
tek a helyükre). Ettől kezdve a Megszállt 
Arab Öböl Felszabadításáért Küzdő 
Népfront (PFLOAG) nevet viselték.

A váltás jól sikerült, 1970-re Kína, a 
Szovjetunió, Irak és Jemen hathatós tá
mogatásával már Dhofar egész terüle
tét ellenőrzésük alatt tartották. A szultán 
megpróbálta elszigetelni a térséget, 
nem engedett semmilyen ellátmányt a 
megszállt területekre, illetve megerősít- 
tette a tengerparti városok védelmét.

A britek az 50-es években kezdték 
szorgalmazni, hogy a szultán ne csak 
rájuk és a bizonytalan törzsi egysé
gekre támaszkodjon a hadműveletek
ben, hanem hozzon létre egy saját 
haderőt. Erre az olajbevételekből bő
ven lett volna pénzügyi keret. Azonban 
Taimur csak a szaúdiakkal folytatott 
olajviták folyományaként tett lépéseket 
ennek érdekében, és hozták létre a 
Szultán Fegyveres Erőit (SAF), melyet 
a brit Smiley ezredes parancsnoksága 
alá helyeztek. Szintén létrejött az ap
rócska szultáni légierő (SOAF), melyet 
a RAF állományából átirányított 2 db 
Pioneer CC.Mkl és 3 db Hunting 
Provost T.Mk.52 gép és azok személy
zete alkotott, ezt később további egy
ségekkel egészítették ki.

Az SAF azonban nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, sőt tagjai 
még merényletet is megkíséreltek a 
szultán ellen. Ezek után Taimur még 
inkább elzárkózott a saját hadsereg 
felállításától. A britek ezt nem tűrték to
vább, és egy palotaforradalom során 
Taimur fiát, Kábúsz herceget segítet
ték hatalomra.

Kábúsz szultán egy angol magánis
kolában tanult, majd elvégezte a 
sandhursti Katonai Akadémiát, így 
könnyebben átlátta a kialakult helyze
tet, és hagyta „kibontakozni” a térség
ben állomásozó SAS-parancsnokot, 
Jhonny Watts alezredest. Mi is volt ez 
a „kibontakozás”? A Borneóban és 
Malajziában már sikerrel alkalmazott 
„szív és ész” hadjáratot kezdték meg 
itt is. Ez a lakosság életkörülményei
nek javítását és az emberi jogok bizto-
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sítását jelentette, ami az ország lakos
sága számára hatalmas újdonság volt. 
A SAS egészségügyi szolgálata ren
delőket hozott létre a dhofari falvak
ban, ahol ingyenesen ellátták a lakos
ságot, a férfiakat és a nőket egyaránt. 
Iskolák és mecsetek építéséhez is se
gítséget nyújtottak, a támaszpontokon 
ingyen adták a rászorulóknak a gyógy
szert, a kötszert és a friss élelmet is 
(lényegében mindenki rászoruló volt).

Nagyon fontos lépés volt mindezek 
mellett, hogy a szultán amnesztiát és 
pénzjutalmat ígért a magukat megadó 
lázadóknak. Azokból pedig, akiket 
megbízhatónak találtak, létrehozták a 
firqat egységeket, amelyek nagyon 
hatékonyak voltak a gerillák elleni 
harcban (nem utolsósorban azért, 
mert előtte ők maguk is azok voltak -  
bár a British Army Training Teams, 
avagy а ВАТТ által vezetett kiképzé
sek is jelentősen növelték erejüket).

Kábúsz el akarta érni a dhofariakkal 
szembeni diszkrimináció megszűnését, 
és teljes integrálását az országba. Tö
rekvéseinek elismeréseként Omán 
1971-ben ENSZ-taggá válhatott. Egyéb 
térségbeli államok (Irán, Jordánia, Egye
sült Arab Emirátusok) is küldtek kisebb 
egységeket a monarchia segítségére, 
féltve a Hormuzi-szoros biztonságát.

A HADMŰVELETEK

A konfliktus kezdetén egyértelműen az 
addoo-knak is nevezett lázadók álltak 
jobban, a Dhofar földrajzi viszonyaiból 
adódóan. Az SAF szinte esélytelen 
volt a városokon kívül, így főként a sta
tikus védelemre rendezkedtek be. Az 
első jelentős összecsapás As-Salala 
kikötőjénél történt, melyet a lázadók 
ostrom alá vettek.

A szovjet-kínai, illetve dél-jemeni tá
mogatás 1967 vége felé már erősen ér
ződött, a felkelők egyre nagyobb terüle
teket vontak ellenőrzésük alá. A helyzet 
annyira válságossá vált, hogy a brit pa
rancsnokok rá tudták venni (az akkor 
még uralmon lévő) Taimur szultánt egy 
századnyi ВАС Strikemaster Mk.82-es 
támadógép szolgálatba állítására, ame
lyek a térség egyetlen megmaradt re
pülőterén, a fent említett As-Salalában 
állomásoztak. A PFLOAG egyértelmű 
célja a város megszerzése volt, ezáltal 
biztosítva lett volna a térség feletti ural
muk. A folyamatos légitámadások elle
nére a kormányerők összes erődjét 
nyomás alatt tudták tartani.

Watts alezredes 1971 végén indítot
ta el azt a jelentős ellentámadás-soro
zatot, mely végül a polgárháború végé
hez vezetett. Erre a támadásra rendel
kezésére állt 5 kiképzett fiqat egység, 2

SAS-század, egy szultánhoz hű törzs 
harcosai és az SAF megmaradt egysé
gei. A támadás neve Jaguar hadműve
let lett. Jelentős sikereket értek el, sike
rült megvetniük a lábukat a Dhofar- 
hegységben is. A „szív és ész” művele
teket pedig kiterjesztették a frissen el
foglalt területekre, biztosítva ezzel a la
kosság jóindulatát. Az ellátásukról 
Skyvan-3M szállítógépek és helikopte
rek gondoskodtak, a légi támogatást 
pedig a Strikemaster gépek adták. Si
került kiépíteniük egy erődvonalat, 
amely Dzsibdzsat és Medinát körül hú
zódott, ezzel jelentősen csökkentve a 
felkelők mozgásterét.

A hasonló Szimba hadművelet 1972 
közepén indult, amely azonban rövid 
idő után kifulladt. A lázadók ellentáma
dást kíséreltek meg, ezzel próbálva 
visszavenni a kezdeményezést. A tá
madás célpontja a Mirbat városa mel
letti kormányerőd és maga a város 
volt, mely As-Salala mellett, az Arab
tenger partján, a Dhofar-hegység lá
bánál fekszik. A helyi milícia-rendőr
ség (Dohár Gendamerie) támaszpont
ja, valamint egy firqat egység állomás
helye volt, egy kilencfős SAS BATT- 
egység vezetése alatt. A BATT- 
egységek nemcsak a kiképzést vezet
ték, de általában a harcoló egységek
kel is maradtak.

Létszámukban a források kissé kü
lönböző adatokat mutattak, volt, ame
lyik 10 SAS-katonát említett, de biztos, 
hogy ők kilencen voltak. Név szerint: az 
akkor 23 éves Mike Kealy kapitány; Pe
te Wignall, aki a 12,7 mm-es kaliberű 
géppuskát kezelte; Roger Chapman, a
7,62 mm-es golyószóróval; Sek 
Savesaki és „Harris”, akik a 81 mm-es 
aknavetőt kezelték; Bob Bradshaw a 
parancsnoki állásban (BATT-ház); 
Talaiasi Labalaba, aki átment az ománi 
lövegállásba; Reynolds és Tommy 
Tobin. Őket egészítette ki a BATT- 
háztól kb. 100 méterre lévő öreg Wali 
erődben állomásozó 30 fős firqat egy
ség, illetve a támadás fő célpontjául 
szolgáló 800 méterre eső erőd, 25-30 
rendőrmilicistája. Az omániak felszere
lése főként 7,62 mm-es Lee Enfield 
puskákból állt, míg az SAS-egység 
7,62-es L1A1 puskákkal volt felszerelve 
(ezt a belga FN FAL licence alapján 
gyártották). Ezeket egészítette ki egy 
81 mm-es aknavető, illetve az a 25 fon
tos ágyú, amely az ütközet során kapott 
rendkívüli szerepet. A védelmet kiter
jedt szögesdrót kerítés egészítette ki.

A támadó erők 250 jól képzett és fa
natizált gerillából álltak, javarészt 
AK-47-esekkel felszerelve. Volt né
hány aknavetőjük, hátrasiklás nélküli 
lövegeik és egy Carl Gustav 84 mm-es 
rakétavetőjük. Nem akarták a véletlen

re bízni a támadás sikerét, de még egy 
dolgot számításba vettek: a monszunt. 
Az időjárás ugyanis esőt, ködöt, ala
csony felhőalapot hozott, ami nagyban 
nehezítette, illetve lehetetlenné kellett 
volna, hogy tegye az amúgy hatékony 
légi támogatást. Az is a támadók mal
mára hajtotta a vizet, hogy a firqat egy
ség nagy része a támadás előtti nap 
hosszabb őrjáratra indult, így velük 
sem kellett számolniuk.

A támadást 1972. július 19-ére tűz
ték ki. Addig csupán egy-két kósza ak
nagránát csapódott a környékre. Reg
gel öt óra körül a lázadók lerohanták a 
gendarmerie előretolt figyelőpontját, 
körülbelül 800 méterre a várostól. A 
nyolcfős egység fele tudott csak elme
nekülni. Megszólaltak a gerillák akna
vetői, és támadásra indultak. Két 
irányból támadták az erődöt és a vá
rost. Az SAS-katonák a legutolsó pilla
natig vártak, nem akarván elárulni po
zícióikat. Kealy leküldte Pete Wignallt 
a rádióhoz, hogy adjon helyzetjelen
tést a parancsnokságnak. Közben 
egyre csapódtak az aknák az épüle
tekbe, így végül a titkosítást félredob
va, „direktben” küldte el az üzenetet, 
és már rohant is vissza a helyére. Köz
ben Labalaba átért az ágyúállásba, 
hogy segítségére legyen az ott lévő 
ománi tüzérnek, aki egyedül esélyte
len lett volna. Ekkorra már a 75 mm-es 
hátrasiklás nélküli lövegek is tüzet nyi
tottak, még tovább fokozva a pusztí
tást és a zűrzavart.

Hat óra tájban megindult egy negy
venfős támadóegység az erődöt körül
vevő szögesdrót akadály felé. Róluk 
Kealy először azt hitte, a visszatérő 
firqat őrjárat, ezért szólt embereinek, 
hogy ne lőjék őket. Tévedésére csak 
akkor jött rá, mikor az erődben lévők 
tüzet nyitottak a csoportra, de akkor el
szabadult a pokol! Hiába lőtte le 
Bradshaw egyetlen pontos fejlövéssel 
a rohamozok parancsnokát, azok 
puszta kézzel döntötték le, mászták át 
a szögesdrótot. A 25 fontos ágyúval 
már-már nem is tudtak lőni rájuk, any- 
nyira közel értek -  bár addig nagyon 
hatékonyan működtették Labalabáék, 
így „sikerült” magukra vonniuk az el
lenség figyelmét, és a harcok súly
pontja a lövegállásra tevődött át.

Ekkor kapta meg Kealy kapitány 
Labalaba üzenetét, hogy segítségre 
lenne szüksége, szétlőtték az állást. 
Savesaki indult a segítségére, aki az 
orvosi táskával volt kénytelen végigro
bogni azt a 700-800 métert, ami a 
BATT-házat elválasztotta a 25 fontos
tól. A tomboló tűzharc ellenére elérte 
az erődöt, ahol egy Khalid nevű omá- 
nival megindultak Labalabáék felé. A 
szerencse akkor hagyta el őket, mikor
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a homokzsákok mögé vetődtek volna 
-  Khalid haslövést kapott. Az ománi lö
vegkezelő akkor már súlyos sérüléssel 
feküdt az egyik sarokban. Ezután a két 
SAS-kommandós működtette a löve- 
get, de nem sokáig. Savesaki először 
a vállába kapott egy golyót, majd a fe
jét és a hátát is érte egy-egy lövedék. 
Emberfeletti erővel képes volt arra, 
hogy az L1A1-esével fedezze az állás 
egyik oldalát, de többre nem. így 
Labalaba ismét egyedül kezelte az 
ágyút.

Hét órára kicsit alábbhagyott a tűz
harc, így a BATT-házból végre kérhet
tek egy helikoptert a sebesültekért, va
lamint, hogy a Strikemasterek „vegyék 
kezelésbe” a támadókat. Nemsokára 
érkezett egy helikopter, megpróbált le- 
szállni a parton, de az erős tűzben 
kénytelenek voltak megszakítani a 
műveletet. Savesakiékkal is megsza
kadt a kapcsolat, ezért Kealy és Tobin 
elindultak megnézni, mi a helyzet. Alig 
értek azonban félútig, ismét lőtt min
denki mindenkire. Az ágyúállásban 
még tartották magukat, Savesaki to
vábbra is keservesen, de fedezte a bal 
oldalt, míg Labalaba folyamatosan töl
tött és lőtt (már amennyire a sebétől 
bírta). Tobin megpróbált segíteni az 
ománi tüzérnek, de abban a pillanat
ban újabb sebet kapott, amely később 
végzetesnek bizonyult. Egy robbanás 
szétszakította a szögesdrót egy nagy 
darabját, és ezen keresztül kezdtek 
beözönleni az ostromlók. Az ágyút 
nem tudták már feléjük fordítani, ezért 
Labalaba egy 60 mm-es aknavetőt ra
gadott, hogy azt felemelve, közvetle
nül célozva próbálja visszaverni őket. 
De ekkor nyaklövés érte, amelybe 
azonnal belehalt. Harris a 81 mm-es 
aknavetőt a mellkasának támasztva 
célozta a támadókat, a BATT-házban

maradtak a géppuskákkal próbáltak 
segíteni az ágyú mellett szorongatott 
társaiknak.

Már-már lerohanták a maroknyi vé
dőt, mikor végre megérkezett a légi tá
mogatás két Strikemaster képében. A 
hatás leírhatatlan volt: ahogy átdübö
rögtek a terület fölött, a támadók tud
ták, vége mindennek. Először géppus
káikkal tüzeltek a visszavonulókra, 
majd mikor már biztonságos távolság
ra voltak a saját erőiktől, rájuk szaba
dították bombáikat. Ekkor ért földet há
rom újabb helikopter, amelyek meg
hozták az erősítést: 23 SAS- 
kommandóst a G szakaszból, akik ép
pen lőgyakorlatra készültek, így teljes 
fegyverzetben érte őket a riasztás, és 
perceken belül fel is szálltak. Ezek le
küzdötték a maradék támadót, akik a 
DG erőd mögötti területen ragadtak, 
majd elkezdték a sebesültek evakuá
lását. Savesaki sérülései ellenére a 
saját lábán ment a mentőhelikopter
hez. Két Land Roverrel kezdték össze
gyűjteni az elesett lázadók holttesteit, 
összesen 38-at, de az összvesztesé- 
gük kb. 80 fő volt. A sebesültek száma 
nem ismert.

A védők a legnagyobb elismerést ér
demelték volna, de Nagy-Britannia 
nem akarta nagydobra verni segítsé
gét a konfliktusban, így csak 3 év múl
va tüntették ki a hősöket: Kealyt Szol
gálati Érdemrenddel, Tobint (poszthu
musz) és Bradshaw-t Katonai Kereszt
tel, Labalabát csak a jelentésekben 
említették meg, pedig a legmagasabb 
kitüntetéseket érdemelték volna.

A csata fordulópontot jelentett a fel
kelésben, ezek után a gerillák már 
nem voltak képesek nagyobb győzel
met elérni. Kábúsz szultán a követke
ző években ütőképes haderőt állított 
fel, melynek segítségével még inkább

visszaszorították a lázadókat. Utóbbi
ak látták, hogy nem működik a straté
giájuk a továbbiakban, így összehívták 
IV. kongresszusukat, amely nem hozta 
meg a várt eredményt: lényegében az 
addig egységes frakciók különváltak, a 
„kemény mag” létrehozta a Népfront 
Omán Felszabadításáért (PFLO) nevű 
szervezetet, és tovább harcolt.

Az SAF közben kiépített egy erőd- 
rendszert, a Hornbeam-vonalat, amely 
beszorította a felkelőket a hegyekbe. A 
légierő folyamatosan támadta őket, 
újabb, a Hornbeamhez hasonló, és leg
alább annyira sikeres erődvonal épült. 
Az SAF utolsó akcióját 1975 őszén in
dította a lázadók ellen, és 1975. de
cember 11-én Kábúsz szultán bejelen
tette a lázadás végét. A megmaradt 
PFLO-egységek Dél-Jemenbe mene
kültek, és még át-átcsaptak a határon, 
de ezt is már csak 1976 tavaszáig.

(Mike Kealy kapitány 1979-ben (már 
őrnagyként) hivatali beosztásból visz- 
szatérve, önként vett részt a híresen 
kemény Brecon Beacons hegységbeni 
menetgyakorlaton, hogy állóképessé
gét bizonyítsa. A hidegben, esőben 
azonban nem bírta a megpróbáltatáso
kat, és mire megtalálták, menthetetle
nül kihűlt. A sors furcsa fintoraként az 
ember, aki rátalált holttestére, dhofari 
parancsnoka, Jhonny Watts volt.)

Felhasznált irodalom

http://www.britains-smallwars.com 
http://en.wikipedia.org 
http://home.hccnet.nl 
http://www.militaryphotos.net 
Gerillák a Zöld Hegyek között -  
A dhofari felkelés, 1962-1976 (Miczi 
Béla, Budapesti Corvinus Egyetem, 
Nemzetközi Tanulmányok szak, 2006)

Pollmann Ferenc -  TRIANON FELÉ
A magyar hadsereg ügye a kiegyezéstől Trianonig

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa jó stílusú szerző, de ezt a hatalmas, több 
politikai rendszeren átívelő témát 39 oldalon legfeljebb nagy vonalakban, vázlatosan lehet 
feldolgozni. Ezen az sem segít, hogy 38 oldalt tölt meg az illusztráció (dokumentumok, 
arcképek, fényképek), a szöveges oldalak pedig a szokásosnál nagyobb betűmérettel és 
dupla sortávval kerültek a könyvbe. A szöveg foglalkozik a Monarchia, az őszirózsás 
forradalom (Linder Béla megítélésében a szerző túl nagy engedékenységet tanúsít), a 
Tanácsköztársaság és Horthy korával. A mű érdeme, hogy hátul egy nagy fejezetet 
szentel annak, mit tettek az elvesztett első világháború után a törökök.

119 oldal, Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2008.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3500 Ft-ért (ebben benne 
van az utánvétes postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi 
könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722, 06-30-575- 
0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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{Hazai tükör

A déli védelmi rendszer I. r é s z

A létrehozást meghatározó körülmények és háborús tervek

1952 1953 1954 1955 1956 Ossz.
Zászlóalj védőkörlet 36 46 51 47 35 215
Század védőkörlet 21 4 12 16 53
Század támpont 205 10 215
rajtámpont 155 155
Színlelt zászlóalj védőkörlet 48 48
Színlelt század védőkörlet 9 9
Hadműveleti akadálycsomópont 399 383 180 962
Összesen 816 433 231 59 118 1657

1. táblázat. Az erődobjektumok építésének ütemezése (tervezet)

Az ’50-es évek elején a válságok
kal terhelt nemzetközi helyzet a 
harmadik világháború rémképét 

idézte fel Európában. Sztálin háborús 
tervei és a Szovjetunió katonai túlsú
lya állandó fenyegetettséget jelentett 
az európai térségben, de világmére
tekben is. A háborús készülődés szo
ros egységbe kovácsolta a szovjet 
megszállás alatt levő és dinamikusan 
kiteljesedő, úgynevezett népi demok
ratikus országokat, amelyekben a ha
talomért folytatott küzdelem a ’40-es 
évek végére a kommunista és mun
káspártok hatalomra kerülésével el
dőlt. Nem véletlen, hogy a Moszkvá
hoz feltétlen hűséggel kötődő kommu
nista pártok és azok vezetői a proletá- 
riátus, illetve a nemzetközi munkás- 
mozgalom világméretű győzelmének 
lehetőségét látták a készülő újabb vi
lágháború végkifejletében. Dél-Koreá- 
ban 1950-től már háború dúlt az új vi
lágrend megteremtésének jegyében, 
ahol a két nagyhatalom, az Egyesült

Államok és a Szovjetunió tesztelték 
egymás háborús felkészültségét.

Á sztálini új világrend felfogásával a 
kommunista vezetők közül egyedül Tito 
szállt szembe, aki ezzel felvállalta a ki
taszítottsággal együtt járó politikai, gaz
dasági és katonai blokádot, amelyet 
életbe is léptettek a népi demokráciák 
Jugoszláviával szemben. A Kommunis
ta és Munkáspártok Tájékoztató Irodája 
(KOMINFORM) 1948. júniusi határoza

tával (Bukarest) a délszláv államot ki
zárták a népi demokráciát építő orszá
gok közösségéből. A tájékoztató iroda 
1949. évi budapesti ülésén ezt a hatá
rozatot megerősítették. A budapesti 
ülést követően Rákosi Mátyás, az MDP 
első embere minősíthetetlen hangvéte
lű levélben rontott Titónak, elítélve an
nak különutas szocializmusfelfogását.

A délszláv állam kereste a kiutat 
ebből a helyzetből, és kapcsolatokat

1. ábra. Harcárokszakasz berendezésekkel
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Kód Erődelem megnevezése Szerkezeti anyag
1 lövész- és közlekedőárok Vályogtégla, rőzse
2 féloldalazó egyetemes lőpadka Vályogtégla, rőzse
3 teljes oldalazó egyetemes lőpadka Vályogtégla, rőzse
A -4 géppuska és aknavető könnyűfedezék Vasbeton, tégla, kő
A - 5 vasbeton géppuskakupola Vasbeton, tégla, kő
A - 6 széles lősávú (vasbeton) géppuskakupolával Vasbeton, tégla, kő
A - 7 páncél géppuskakupola harckocsi toronyból kialakítva) Páncél, kő,
A - 8 teljes oldalazó páncél géppuskakupola Páncél, kő
A - 9 arctüzelésű géppuska erőd (megerősített falakkal és könnyű tipusú födémmel) Vasbeton, kő
A - 10 megerősített (terméskőbeton) géppuska féloldalazómű Terméskő-beton,
A - 11 megerősített (vasbeton) géppuska féloldalazómű Vasbeton
A - 12 nehéz (vasbeton) géppuska féloldalazómű Vasbeton,
A - 13 körkörös kilövésű tüzelőállás 57 (76) mm-es löveg számára könnyűfedezékkel Kő, tégla, rőzse
A - 14 tüzelőállás 57 (76) mm-es páncéltörő ágyú számára 100 fokos kilövéssel Kő, tégla, rőzse
A - 15 közepes típusú fedezékkel ellátott tüzelőállás 57 (76) mm-es löveg számára Kő, terméskő-beton
A - 16 közepes típusú fedezékkel ellátott tüzelőállás 57 (76) mm-es löveg számára Kő, terméskő-beton
A - 17 közepes típusú tüzelőállás 57 (76) mm-es löveg számára Terméskő- vasbeton,
A - 18 megerősített (vasbeton) tüzérségi féloldalazómű Vasbeton
A - 19 megerősített (terméskőbeton) tüzérségi féloldalazómű Terméskő-beton
A -20 nehéz tüzérségi féloldalazómű Vasbeton
A - 21 aknavető tüzelőállás 82 mm-es aknavető számára Tégla, kő
A - 22 aknavető tüzelőállás 120 mm-es aknavető számára Tégla, kő
A -23 harckocsi-tüzelőállás T-34 harckocsi számára Tégla, vályogtégla, kő,
A - 24 rohamlöveg tüzelőállás Kő, tégla,
A - 26 századparancsnoki figyelő Vasbeton, kő, tégla,
A - 27 zászlóaljparancsnoki figyelő (közepes típus) Kő, terméskő-beton
A - 28 zászlóalj-(ezred) parancsnoki figyelő (közepes típus) Vasbeton, terméskő-beton,
A- 29 hadosztályparancsnoki figyelő( közepes típus) Vasbeton
A - 30 szakasz óvóhely 10 fő számára (közepes típus) Kő, tégla,
A - 31 szakasz óvóhely 10 fő részére (közepes típus) Összeszerelhető vasbeton
A - 32 nehéz típusú óvóhely (ezred-), hadosztály-parancsnoki harcállásponthoz Vasbeton

2. táblázat. Erődelemek kódjai

2. ábra. Féloldalazó egyetemes lőpadka talált a nyugati országok felé. A nyu
gati nagyhatalmak, elsősorban az 
Egyesült Államok, az Egyesült Király
ság és Franciaország jelentős pénz
ügyi és katonai támogatásban része
sítették Tito országát. Jugoszlávia 
1952-től a Balkán Szövetség megkö
tése érdekében intenzív tárgyaláso
kat folytatott Törökországgal és Gö
rögországgal. A szövetség megköté
sére 1953-ban került sor, és ez a tény 
a „béketáborban” felvetette annak a 
gondolatát, hogy a délszláv állam be
látható időn belül csatlakozni fog a 
NATO-hoz.

A béketábor népi demokráciái mind
ezt háborús provokációként értékelték, 
és gyors ütemű fegyverkezésbe kezd
tek. így tett Rákosi Magyarországa is. 
A haderőfejlesztések eredményeként 
1952-ben a magyar fegyveres erők kö
telékeiben közel 300 ezer ember állt 
fegyverben. A néphadsereg, az ÁVH 
Belső Karhatalom és Határőrség, va
lamint a BM Rendőrség készült egy ju-
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3. ábra. Térképrészlet 1953-ból
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goszláv támadás elhárítására, illetve a 
béketábor együttes fellépése esetén 
egy összehangolt támadó hadműve
letre a déli szomszéd ellen.

A DÉLI ÁLLAMHATÁR MEGERŐSÍTÉSE

A bukaresti határozatot követően -  
minden érintett fél részéről -  egyre 
gyakoribbá váltak a határprovokációk. 
Különösen magyar-jugoszláv viszony
latban vált feszültté a helyzet. Ezért a 
déli államhatár őrzése és védelme ér
dekében a honvédség, illetve a határ
őrség műszaki erői, egy-, illetve kétso
ros drótakadályt hoztak létre az állam
határteljes hosszában. A 627 km kiter
jedésű magyar-jugoszláv határ szá

razföldi szakaszain a drótakadályok 
közé gyalogság elleni aknamezőket 
telepítettek. A határőrizet megerősíté
sével párhuzamosan a vezérkar terve
ket készített a határvédelem problé
máinak megoldására. Már 1950-ben 
napirendre került egy tartós és szilárd 
védelmet biztosító rendszer kiépítésé
nek gondolata. Kezdetben hét-nyolc 
megerődített körletben gondolkodtak a 
katonai tervezők, de ezt a határhelyzet 
változásaival a későbbiek folyamán el
vetették, feltehetően azzal az indok
kal, hogy az államhatár mentén telepí
tett erődkörletek védelmére, arra felké
szített erődalakulatokra és speciális 
nehézfegyverzetre lett volna szükség, 
amely rendkívül magas kiadásokat je
lenthetett. A szilárd védelmi létesítmé

nyek -  erődkörletek -  kialakításának 
tervét Sólyom László altábornagy, a 
vezérkar főnöke is hevesen ellenezte. 
Sólyom a hadsereg fejlesztését szük
ségesnek ítélte, de annak módjával 
nem értett egyet. A vezérkari főnök a 
fejlesztési forrásokat mindenekelőtt a 
hadsereg gépesítésére, a kor színvo
nalán álló haditechnikai eszközökkel 
történő ellátására kívánta felhasználni. 
A pártvezetés ezt a törekvést úgy érté
kelte, hogy az első számú katonai ve
zető nem bízik a szovjet hadsereg 
„győzedelmes fegyverzetében”. Só
lyom Lászlót és tábornoktársait lefogta 
az ÁVH, és rövid eljárást követően ki
végezték őket.

Ezzel együtt ez a védelmi koncepció 
1951 -ben lekerült a napirendről, és he-
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4. ábra. A védelmi rendszer elemei 1955-ben

lyére a tábori jellegű védelem létreho
zásának tervei léptek. A tábori véde
lem létesítményei -  hét védelmi öv
ben, évenként három állásrendszerrel 
-  zászlóalj-védőkörletekre alapozó
dott, amelyekben az ott alkalmazásra 
tervezett alakulatok nehézfegyverzete 
részére (géppuskák, páncéltörő 
ágyúk, tábori lövegek, aknavetők, 
harckocsik, rohamlövegek) megerődí

tett tüzelőállások kerülhettek kiépítés
re. Ezek voltak az úgynevezett kiserő- 
dök, vagy ahogyan ma nevezzük azo
kat, a magyar Maginot-vonal elemei.

A védelmi koncepciónak ez a válto
zata kezdetben 30 zászlóalj-védőkör- 
let kiépítésével számolt, amelyek a ve
zérkar által kiértékelt valószínű jugo
szláv támadási irányok lezárására 
szolgáltak volna. Az erődítési munká

latok költségeit kezdetben hét-, majd 
harmincmillió forintra árazták be a ka
tonák. A védelmi rendszer terve 1952- 
ben nyerte el véglegesnek tekinthető 
változatát, és ezek szerint folytatódtak 
az építkezések is, amelyek 1955-ben 
befejeződtek. A rendszer nem épült ki 
teljes mértékben. Elkészült azonban 
90 zászlóalj-védőkörlet, 216 század-, 
illetve szakasztámpont, 962 műszaki
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5. ábra. Géppuska-tüzelőállás

zárcsomópont, számos különböző 
szintű vezetési pont, illetve parancs
noki harcálláspont. Ugyanakkor a had
műveleti tervek szerint, jelentős meny- 
nyiségű építőanyag és műszaki aka
dály elem: robbanó agyag, harckocsi 
akna, gyalogság elleni akna és más, a 
védelmi rendszer szilárdságát növelő 
építőanyag került felhalmozásra, de 
azoknak a védelmi rendszerbe történő 
beépítésére már nem került sor. A vé
delmi rendszer 1952-55 között épült, 
és közel hétmilliárd forintot emésztett 
fel. Miután Sztálin halálát követően 
(1953) a szemben álló felek között a 
politikai és katonai feszültség fokoza
tosan csökkent, a védelmi rendszer 
egyes elemei elveszítették sosem volt 
katonai jelentőségüket, és sor került 
azok lebontására. A felszámolási mun
kálatok 1957-ben felgyorsultak ugyan, 
de a rendszert még mindig fenntartot
ta a hadsereg. Végleges felszámolá
sára csak 1964-ben került sor.

J ugoszláv reakciók

A fenyegetettséget érzékelve Jugo
szlávia szintén készült egy ellene irá
nyuló támadás elhárítására. Ennek ki
védése érdekében jelentős mértékben 
növelte fegyveres erőinek a létszámát. 
Ebben az időben a Jugoszláv Néphad
sereg békelétszáma elérte 750 ezer 
főt, amelynek az alakulatai főleg a ma- 
gyar-jugoszláv államhatár mentén 
összpontosultak. A délszláv állam 
megerősítette a határőrizetét is, 
ugyanakkor pedig figyelemre méltó

műszaki munkákba is kezdett az or
szág teljes mélységében. A műszaki 
munkák a hadszíntér-előkészítés je
gyében folytak, amelynek keretében 
utak, hidak, kikötők és más katonai cé
lokat szolgáló létesítmények épültek. 
Ennek során -  zömében a magyar ál
lamhatár mentén -  több mint 6000 db, 
úgynevezett „kiserődöt” hoztak létre.

A háborús veszélyeztetettség idősza
kában a két ország fegyveres erejének 
-  a hosszú ideig fenntartott magas szin
tű készenlét ellenére -  nagyobb méretű

7. ábra. Géppuska-tüzelőállás lejárata

szervezett fegyveres összecsapására 
nem került sor, de az államhatár men
tén nagyszámú, halálos áldozatokat is 
követelő incidensek, provokációk min
dennaposak voltak. A provokációk fő
szereplői magyar oldalon: az ÁVH hír
szerző szervei, a Belső Karhatalom és 
Határőrség alakulatai, jugoszláv olda
lon pedig: az Állambiztonsági Igazgató
ság (az UDB vagy közismertebb néven 
az UDBA), valamint a Nemzetvédelmi 
Hadtest (a KNOJ, amely a határőrizet 
feladatait is ellátta) volt.

6. ábra. Fedett tüzelőállás-lövegfedezék
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Beton-vasbeton szakasz óvóhely 10 fő számára 

Megerősített fedezékű páncéltörő tüzérségi tüzelőállás 

Beton vasbeton páncél kupolás figyelőpont 

Nyílt figyelőpont

Megerősített géppuska féloldalazómü

Megerősített tüzérségi féloldalazómü

Vasbeton géppuska kupolával

Megerősített vasbeton géppuska féloldalazómü

Arctüzelésű géppuska erőd

Futóárok

Lövészárok

Harckocsi árok

81 mm-es aknavető szakasz 
Közepes harckocsi

▲
A

60

8. ábra. Lenti légi felvételén bejelölt erődelemek

9. ábra. Egy géppuskaakna kupolametszete A DÉLI VÉDELMI RENDSZER FŐBB MUTATÓI

A rendszernek kettős rendeltetést 
szántak a katonai tervezők, amelyek 
aszerint változtak, hogy az ellensé
geskedések a déli határon milyen mó
don és formában bontakoznak ki, illet
ve milyen haditevékenységi változatok 
következhetnek be az összecsapások 
folyamán. A védelmi rendszer blokkoló 
jellege a háború kezdetén, illetve an
nak menetében is mindig elsőbbséget 
élvezett. Ugyanis egy váratlanul vagy 
rövidebb-hosszabb veszélyeztetettsé- 
gi időszakot követően kirobbant hábo
rú esetén a szóban forgó létesítmé
nyeknek „A" típusú harci riadó elren
delése esetén a hadsereg „A” típusú 
alakulataival történő gyors megszállá
sával az „M” feladatok teljesíthetőek 
lehettek. Nagy túlerőben lévő ellenség 
támadásának elhárítására szintén le
hetőséget biztosítottak a megerődített
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10. ábra. Géppuskaakna és könnyűfedezék metszeti rajza

terepszakaszok. Ugyanakkora koalíci
ós erők együttes fellépése esetén biz- 
tosíthatóvá vált, két változatban a ha
dászati célú és méretű támadó had
művelet megindítása érdekében, a 
hadsereg támadó csoportosításainak 
a megalakítása is.

A fenti elgondolásokat figyelembe 
véve, a védelmi rendszer részei vol

tak: az előtér vagy biztosítási öv, há
rom védőöv: egy viszonylag jól kiépí
tett (de be nem fejezett) fővédőöv, 
egy gyengén kiépített második és 
egy harmadik védőöv, amelynek csu
pán a vonalvezetése került kijelölés
re. Ezek egyenkénti mélysége 10-25 
km között váltakozott. A rendszer ré
szét képezték a hadműveleti aka

dálycsomópontok, amelyeket a fő- 
közlekedési utak fontosabb kereszte
ződéseiben, valamint azok megkerü
lésére szolgáló egyéb útvonalak 
mentén összesen: 962 db-ot telepí
tettek.

A védelmi rendszeren belül a bizto
sítási övben szakasztámpontokat és 
rajállásokat, a védőövekben -  súllyal 
a fővédőövben -  század- és zászló
alj-védőkörleteket hoztak létre. A vé
delmi rendszeren belül 1952. febru
ártól 1955. június 15-ig megépítésre 
került: 90 zászlóalj-védőkörlet (ebből 
48 db a Duna-Tisza közén), a terve
zet 42%-a, 25 századvédőkörlet (eb
ből 10 db a Duna-Tisza közén), a ter
vezet 47%-a, 201 szakasztámpont, a 
tervezet 93%-a, 46 rajállás, a ter
vezetek 30%-a. A hadműveleti aka
dálycsomópontok 100%-a elkészült. 
A vezetési pontok közül megépí
tettek: hat hadosztály-parancsnoki 
harcálláspontot, hat hadosztály-pa
rancsnoki figyelőpontot, hat ezredpa
rancsnoki harcálláspontot, hat ezred
parancsnoki figyelőpontot, valamint a 
hozzájuk tartozó árok- és műszaki 
akadály rendszert. Ezen felül 513 kü
lönböző rendeltetésű figyelő- és óvó
hely, több száz színlelt -  az ellenség 
megtévesztését szolgáló építmény 
létesült.

(Folytatjuk)

11. ábra. Teljes oldalazó egyetemes lőpadka nézeti és metszeti rajza
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Schuminszky
Nándor A Kozmosz műholdsorozat I. rész

A világűr kutatása és többféle 
technológiai kísérlet céljából in
dított, a Kozmosz összefoglaló 

nevet viselő szovjet-orosz mestersé
ges égitestek mindmáig a világ legna
gyobb számú űreszközhalmaza. A 
TASzSz 1962. március 16-án a soro
zat indulásakor következőket írta a tu
dományos-technikai programról:

-  az ionoszféra töltöttrészecske- 
koncentrációjának mérése (pl. a rádió
hullámok terjedésének vizsgálata cél
jából);

-  a kis energiájú részecskesugárzás 
vizsgálata;

-  a Föld sugárzási övezeteinek vizs
gálata (pl. a hosszú időtartamú, embe
res űrrepüléseknél fellépő sugárve
szély tisztázására);

-  az elsődleges kozmikus sugárzás 
összetételének és intenzitásváltozása
inak vizsgálata;

-  a Föld mágneses terének vizsgá
lata;

-  a Nap és más kozmikus objektu
mok rövidhullámú sugárzásának vizs
gálata (csillagászati holdakkal);

-  a felső légkör vizsgálata;
-  a meteoritok vizsgálata (pl. hatá

suk az űreszközök egyes elemeire);
-  a felhőrendszerek kialakulásának 

és megoszlásának tanulmányozása 
(meteorológiai holdakkal);

-  űreszközök konstrukciós elemei
nek kidolgozása (technológiai hold
akkal).

Később az élő szervezetek viselke
désének tanulmányozása is előtérbe 
került, a hosszú időtartamú, az űrállo
másokon végrehajtott űrrepülésekkel 
párhuzamosan. 1970-től a pontosabb 
térképek elkészítéséhez, ill. a hajók, 
repülőgépek tájékozódásához szüksé-

1. ábra. Első típusú Kozmosz-hold

2. ábra. Második típusú Kozmosz-hold

3. ábra. Harmadik típusú Kozmosz-hold

ges geodéziai, illetve navigációs hol
dakat is felbocsátottak, és napjaink
ban is felbocsátanak. Az 1970-es évti
zed végén megjelentek az erőforrás
kutató holdak is.

A Kozmosz-holdak hordozórakétáit 
a három legismertebb starthelyről indí
tották és indítják: kezdetben Ka- 
pusztyin Jarról, később Pleszeckről és 
Bajkonurból. A holdak pályamagassá
ga 150 km-től több tízezer km-ig, tö
megük a néhány kg-tól több tonnáig 
terjed, pályáik hajlásszöge 0D és 82Ö 
között változik. Az indításokhoz külön
böző hordozórakétákat alkalmaztak a 
végrehajtandó feladat függvényében.

A sajátságos szovjet titkolózás ter
mészetesen a világűrre is kiterjedt. A 
mesterséges égitestek katonai célokra 
történő felhasználását nemhogy az 
említett TASzSz-közlemény nem tar
talmazta, de a későbbi közlések is 
csak szőrmentén bántak a témával. 
Ma már tudjuk, hogy az egykori szov
jet vezetés csak a sikeres űrkísérlete

ket ismerte el, ezért kizárólag csak 
ezek kaptak nevet és számot. Később 
finomítottak a módszeren, és 1962-től 
kezdve a világ orrára nem kötött kísér
leteknek a jól csengő, de gyakorlatilag 
a feladatra még csak nyomokban sem 
utaló Kozmosz nevet adták. Nem cso
da tehát, hogy ez a sorozat lett a világ 
legnagyobb űreszközhalmaza.

Alaptípusok

A Kozmosz-sorozat holdjainak legna
gyobb része felépítésüket, szerkezetü
ket és alapvető fedélzeti rendszereiket 
tekintve egységesített, szabványosí
tott, könnyűvé téve a megfelelő beren
dezések elhelyezését rajtuk. A szab
ványosított holdak műszertartálya két 
végén félgömbökkel lezárt henger. Az 
elülső félgömbben helyezik el a tudo
mányos készülékeket. Ezek érzékelőit 
a félgömb külső felületére vagy kinyú
ló rudakra erősítik. A hengeres rész
ben vannak a szolgálati rendszer 
(programvezérlő, adatrögzítő, telemet
ria stb.) berendezései. A hátsó fél
gömbben helyezkedik el az energia- 
forrás. Az egyenletes belső hőmérsék
letet általában nitrogéngáz keringteté- 
sével biztosítják. A teljes hőegyensúly
ról megfelelő felületi kialakítással és 
aktív hőszabályozással, pl. a hátsó fél
gömbre szerelt zsalus radiátorral gon-

4. ábra. Negyedik típusú Kozmosz-149
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doskodnak. A egységesített típusnak 
öt alapvető változata van, amelyek az 
energiaellátás módjában, orientációs, 
illetve stabilizációs rendszerükben kü
lönböznek egymástól. Természetesen 
a sorozatban egyedi konstrukciókkal is 
találkozhatunk, nem ideszámítva a 
Kozmosz néven, de más sorozatban 
használt űreszközöket, mint például 
az emberek nélkül, automatikus üzem
módban kipróbált Szojuz űrhajókat.

1. TÍPUS

Ez egy rövid élettartamú változat. A fe
délzeti rendszerek energiaellátását 
kémiai áramforrásokkal biztosítják. 
Megbízható, sugárzásra nem túlságo
san érzékeny, és az energiakihaszná
lási foka is átlagon felüli. Nem orientált 
és nem stabilizált.

2. típus

Jóval hosszabb élettartamú, mint az 1. tí
pus. Energiaellátása napelemekkel, föld
árnyékban akkumulátorokkal történik. A 
napelemek hatásfoka 8-19% között van, 
fajlagos teljesítményük 100-200 W/nf. 
A hordozórakéta utolsó fokozatáról való 
leválasztásnál fellépő erőhatások, illetve 
alacsony pályán a légkör egyenetlensé
gei a műhold rendszertelen mozgását 
okozzák, melyet mágneses csillapítókkal 
tudnak korlátozni. Helyzete nem orientált 
és nem stabilizált.

3. t íp u s

6. ábra. Az első Kozmosz-hold

7. ábra. DSz-U2 típusú Kozmosz-hold

A mesterséges hold helyzetéről gyak
ran fedélzeti csillagászati mérőeszkö
zök segítségével kapnak adatokat. 
Ezek fotoelektromos érzékelőikkel 
megkeresik, majd a hold bármely hely
zetében automatikusan, nagy pontos
sággal követik az égbolt valamely fény
forrásának vagy forrásainak (Nap, 
Hold, csillagok) irányát. Ennek a típus
nak az orientációját és stabilizálását 
kombinált módszerrel, belső lendkere
kek és külső, kisméretű, gázüzemanya
gú reaktív hajtóművekkel biztosítják.

4. TÍPUS

Energiaellátása kémiai áramforrások
kal történik. A műholdnál fellépő rend
szertelen mozgást rövid ideig működő, 
gázüzemanyagú, reaktív hajtóművek
kel szüntetik meg. Földre orientált 
rendszere passzív, fedélzeti energiát 
nem igényel: hátranyúló karokra erő
sített aerodinamikus stabilizátorból 
és hidraulikus csillapítókból áll. 
Ezeknek köszönhetően a hold 
hossztengelye 5D-nál kisebb szöghi
bával mindig a sebességvektor irá
nyába esik. Ez a módszer azonban 
pontos kör alakú pályára állítást igé
nyel. A szolgálati rendszer az ener
giaellátást biztosító kémiai áramfor
rásokat, az orientációs rendszert, a 
fedélzeti magnetofonnal egybeépí
tett sokcsatornás rádiótelemetria- 
rendszert, a központi vezérlőrend
szert, a hőszabályozó rendszert stb. 
tartalmazta.

5. TÍPUS

Az adott feladatra szakosított berende
zések és kísérleti eszközök Földre való 
visszahozása céljából kifejlesztett tí
pus. Felépítése jelentősen különbözik 
az előzőektől. Három egységből áll: 
önálló, visszatérő kapszulából, levá
lasztó berendezésből, fékező hajtómű
vekből. A leszállás előtt a Hold megha
tározott pozíciót vesz fel, majd a fékező 
hajtóművekkel a leszálló kapszulát a 
sűrűbb légrétegekbe nyúló pályára ve
zérlik. Innentől az ún. aerodinamikai fé
kezési szakasz következik, amelyet ej-

Energiaellátását napelemek biztosít
ják. Orientációs rendszerében a helyi 
függőlegest a fedélzeti infravörös ér
zékelőkkel vagy a nehézségi erőteret 
felhasználó készülékkel határozzák 
meg. Ez utóbbival helyesbíthetik is a 
műhold szöghelyzetét regisztráló gi
roszkópokat. A lineáris és szöggyorsu
lásokat akcelerométerekkel mérik.

5. ábra. Ötödik típusú Kozmosz-hold: 
egy bioszputnyik a moszkvai Kozmosz
pavilonban

8. ábra. 1 MSz típusú Kozmosz-hold 9. ábra. 2MSz típusú Kozmosz-hold
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10. ábra. Zenyit-4M típusú hold vázlata

11. ábra. Zenyit-4MKT típusú hold vázlata

12. ábra. Meteor-1 típusú Kozmosz-hold

tőernyők segítségével megnyújtanak. 
A visszatérő tartály a fékezési hőt hosz- 
szabb idő alatt, könnyebben tudja átad
ni környezetének. A szolgálati berende
zés a mérési eredmények továbbításá
ra szolgáló telemetria-rendszerből, a 
szputnyik pályaelemeinek és mozgás
paramétereinek meghatározását bizto
sító koherens rádióadóból és a fedélze
ti berendezések irányítását végző egy
ségből áll. Ide sorolható a mesterséges 
hold orientációját mérő egység is. A tu
dományos berendezések kimeneti 
pontjait kommutátor tapogatja végig, 
így egy rádiócsatornára egyidejűleg 
sok mérőcsatorna kapcsolható. A kom
mutátor letapogatási frekvenciája a mé
résektől függően néhány hertz és né-

13. ábra. Sztrela-1 típusú Kozmosz-hold

14. ábra. Sztrela-3 típusú Kozmosz-hold

hány száz hertz között van. A jelformá
ló egység az adó megfelelő moduláció
ját készíti elő. A telemetrikus rendszer
ben impulzus-idő modulációt használ
nak: az alapimpulzus és mérőimpulzus 
közti késleltetési idő arányos a mért 
mennyiséggel. A fedélzeti adatrögzítő 
berendezés folyamatos mérést biztosít: 
amikor a műhold nincs a vevőállomá
sok vételi körzetében, rögzíti a tudomá
nyos mérési eredményeket és a fedél
zeti rendszer jellemző adatait, majd a 
rádiókapcsolat helyreállása után rövid 
idő alatt, tömörítve a Földre sugározza 
azokat. A földi vevőállomáson a vett je
leket felerősítik, adatrögzítésre alkal
mas formába alakítják, kommutátorral 
(amely a fedélzeti kommutátorral szink

15. ábra. Venyera típusú szonda a start 
előtti vizsgálaton. Először „Névtelen
ként, majd a sikerteleneket mindig 
„Kozmosz” névvel lajstromozták

ronban van) a megfelelő számú mérő
csatornára bontják, majd az adatfeldol
gozás számára rögzítik.

D nyepropetrovszk szputnyik

A DSz-család kisméretű holdjait a 
Jangel tervezőiroda (OKB-586) mérnö
kei tervezték, és az ukrajnai Juzsnoje 
üzemben építették meg. Felhasználá
suk széles körben történt; a tudomá
nyos kutatásoktól kezdve a felszerelé
sek, műszerek stb. vizsgálatain át a ka
tonai alkalmazásokig. A Kozmosz-soro
zat ilyen típusú hold -  sikeres -  felbo
csátásával indult 1962. március 16-án. 
Az ionoszférakutató holdak családjába 
tartozó Kozmosz-1 fedélzetén elhelye
zett koherens rádióadók által sugárzott 
jelek fáziskülönbségének méréséből 
következtetéseket vontak le a felső io
noszféra szerkezetéről, valamint az

16. ábra. A Voszhod-3 űrrepülésre 
készülő Volinov (elöl) és Sonyin

i■
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ionoszférának a fedélzeti adó és a 
megfigyelési pont közötti szerkezetéről. 
A DSz-család további feladata volt az 
éjszakai ionoszféra F rétege magas
ságbeli és kiterjedésbeli inhomogenitá
sainak mérése a 20 MHz-es fedélzeti 
adó jeleinek fluktuációváltozásaiból.

A Kozmosz-97 kísérletben először 
próbáltak ki molekuláris kvantumgene
rátort (maser). A rezgésálló, hosszú 
élettartamú, kis fogyasztású ammónia- 
masert a szabványos napelemes mű
hold fedélzetére helyezték. Nagy frek
venciastabilitásával és kis sugárzási 
szögével alkalmas volt a nagy távolsá
gú rádió-összeköttetések minőségé
nek és a pályaelem-meghatározások 
pontosságának növelésére. A kísérlet
tel egy időben, ellenőrzésképpen a föl
di állomáson három azonos típusú 
masert üzemeltettek.

A DSz-holdak sokoldalúságát a csilla
gászati kutatások céljaira kifejlesztett 
űreszközök is bizonyították. Fő kutatási 
területük a Nap volt, annak röntgenkitö
rési területei elhelyezkedésének, mére
teinek, szerkezetének, dinamikájuknak, 
rövid hullámú sugárzásának a vizsgála
ta. A méréseket a fedélzetükön elhelye
zett röntgen-spektroheliográf segítségé
vel végezték, amelyekből nem marad
hatott ki a világűr röntgen-háttérsugár
zásának, a kozmoszból érkező sugár
zásnak -  az égitestek által kibocsátott 
ibolyántúli és röntgensugárzás -  a mé
rése sem. Az első csillagászati -  napku
tató -  hold a Kozmosz-166 volt.

A DSz-műholdak elektromos girosz
kóppal (gyrodyne) ellátott orientációs 
rendszerű, technológiai holdjai az 
Ómega kódnevet kapták. A fejlesztést 
a VNIIEM végezte el. Mindösszesen 
kettő darab készült el a kísérletekhez.

M ajak  szputnyik

17. ábra. Meteor-3 típusú Kozmosz-hold

18. ábra. Zenyit űrhajó a szerelőcsarnokban a hordozórakéta végfokozatával való 
összeillesztése előtt

A pontos feladatuk, nevük ismeretlen, va
lószínűleg a Koroljov-tervezőirodában 
(OKB-1) készültek a korai Kozmosz tí
pusú rakéták számára. Egyes források 
szerint az MSz-holdak a kozmikus sugár
zást mérték a felső atmoszférában, illet
ve a világűr távolabbi részén, valamint 
űreszközök számára fejlesztett szerke
zeti elemek tanulmányozását végezték.

A szabványosított típus berendezé
seinek tápellátását kémiai áramforrá
sokkal biztosították. A fedélzetén elhe
lyezett műszerek közül a Majak-adó 
szerkezetét és feladatait tekintve meg
egyezett a DSz-műholdakéval. Az első 
MSz a Kozmosz-2 volt. A sorozat 
Kozmosz-5 nevű holdjának segítsé
gével végezték el a magaslégköri su- 
gárzásintenzitási méréseket az 1962. 
július 9-i amerikai légköri atomrobban-

20. ábra. Okean-01 típusú Kozmosz-hold
19. ábra. A Sztrela-3 üzleti változata, 
a Gonyec-D1

*
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21. ábra. Jól látható a felfújható légzsilip 
a Voszhod űrhajó kabinjának oldalán

22. ábra. Háromszemélyes Voszhod űr
hajó a szerelőcsarnokban

23. ábra. Molnyija-1 típusú Kozmosz-hold

S Z T R E L A

Katonai hírközlő rendszer, amely 12 
darab önállóan működő, de egyszerre, 
azaz konstellációban pályán lévő 
egyedből alkot hálózatot. (Üzleti válto
zata a Gonyec-D1). Mindegyik mű
hold egy-egy csatornán -  föld-világűr 
és világűr-föld -  fedélzeti adattárolás
sal, 12 MBit kapacitással, 2,4 kbit/s át
viteli sebességgel dolgozik.

1964-65 között 26 db kísérleti repülés 
volt (az első Sztrela a Kozmosz-38 volt), 
a továbbfejlesztett változat Sztrela-1M 
kódnéven 1970-től állt szolgálatba. A 
Sztrela-1 M-nél nehezebb és nagyobb 
kapacitású Sztrela-3 repülési próbái 
1985-ben kezdődtek meg, 1990-től lett a 
katonai hírközlési rendszertagja. 1992- 
től ezzel a típussal kezdték felváltani a 
korábbi Sztrelákat. AXXI. század kezde

tére a Sztrela-3-as is elavult, 2005 vé
gén a Kozmosz-2416-ossal jelent meg 
a Sztrelák negyedik nemzedéke.

MOLNYIJA

A Kozmosz-41-essel próbálták ki a 
Molnyija hírközlési holdak 400-40 000 
km-es magasságú pályájának kialakí
tását. Ez az elnyújtott ellipszispálya 12 
órás keringési időt tett lehetővé. A spe
ciális „Molnyija-orbit” kialakításához ki
sebb rakétateljesítményre volt szük
ség, mint a geoszinkron pályához, és 
jobb feltételeket biztosított az északi 
félgömb besugárzásához. Kezdetben 
a Moszkva és a távol-keleti Vlagyivosz
tok közötti stratégiai kommunikációt 
szolgálta, majd továbbfejlesztett válto
zataival kormányzati, valamint katonai 
hírközlési célokat. A programban 
egyúttal tanulmányozták a kozmikus 
sugárzás hatását a napelemekre.

M eteor

Az első kísérleti meteorológiai holdat 
Kozmosz-44 néven bocsátották fel. 
Feladata a Földről kiinduló sugárzás 
spektrumának mérése a 7-38 mm-es 
hullámhossztartományban, kétcsator
nás, diffrakciós monokromátorral. Az el
ső csatornán, a 7-20 mm-es tarto-

tási kísérlet (Starfish-program: 1,4 Mt 
erejű atomtöltet felrobbantása 400 km- 
es magasságban) alatt és után.

Z enyit

A közismert Vosztok ember nélküli, de 
katonai felderítőberendezésekkel zsú
folt űrhajó. Ez volt a Szovjetunió első 
kémműholdcsaládja, amelynek tovább
fejlesztett, későbbi változatait napjaink
ban is használják. Az első sikeres 
Zenyit típusok a következő Kozmosz
néven és -számon repültek: Zenyit-2 -  
Kozmosz-4; Zenyit-4 -  Kozmosz-22; 
Zenyit-6 -  Kozmosz-867; Zenyit-8 -  
Kozmosz-1571.

Venyera

A sikertelen szovjet Vénusz szondák is 
Kozmosz nevet kaptak, miután nem tud
ták elhagyni a Föld körüli pályát. Két-há- 
rom napi keringés után a sűrűbb légkörbe 
érve elégtek. Az első Kozmosz-sorozatú 
Venyera szonda a Kozmosz-21 volt.

24. ábra. Luna E-6 típusú holdszonda (Luna-9)
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25. ábra. Luna E-6S típusú holdszonda, 
Hold körüli pályára (Luna-10)

mányban, 1,3 mm-es felbontással mér
tek. A második csatornán 2,5 mm-es 
felbontást értek el. A monokromátorok 
optikai tengelyét a helyi függőlegesre 
orientálták, a mérés térbeli felbontóké
pessége kb. 10 km volt. Egy-egy felvé
tel regisztrálása 20 s-ot vett igénybe.

A Meteor rendszer első tényleges 
szolgálati holdját Kozmosz-122 néven 
indították. Feladata a felhőzet, a hóréteg 
és a jégmezők eloszlásának vizsgálata, 
a földfelület és a felső felhőrétegek hő
mérsékletének, a Föld és az atmoszféra 
hőegyensúlyára jellemző adatoknak a 
mérése volt. Energiaellátását két nap
elemtábla és pufferakkumulátorok bizto
sították. A Földre orientált típust televízi
ós, infravörös és aktinometriai (sugár
zásmérő) rendszerekkel szerelték fel. 
Két tévékamerával nappali felhőmegfi
gyeléseket végeztek a látható tarto
mányban. Ezer km széles látóterük leg
jobb felbontása 1,25x1,25 km volt. Az éj
szakai méréseket, a felszíni hőmérsék
let-meghatározásokat 8-12 mm közötti 
hullámhosszon, letapogató rendszerű 
kamerával végezték a 100 km szélessé
gű célterületen, 15 km-es felbontással. 
A Földről kiinduló sugárzást egy széles 
sávú műszerrel és két keskeny sávú mű
szerrel mérték. A mérési adatokat kiter
jedt földi vevőállomás-hálózat rendsze
resen vette, azokat mágnesszalagon és 
filmen rögzítették, és számítógéppel ér

tékelték ki. A térkép jellegű végeredmé
nyeket távgépírón továbbították a nem
zeti és nemzetközi meteorológiai hálózat 
számára. Ezzel kezdődött meg a Mete
or-rendszer kiépítése.

A sorozatot természetesen tovább
fejlesztették, 1975-ben a -2-es, 1984 
novemberében a -3-as változat mutat
kozott be.

O kean- E

A Meteor-3 típusra alapított, a Csen
des-óceánt megfigyelő hold. Felszere
léséhez nem tartozott az ún. side- 
looking (RLSBO) radar. Első startja 
Kozmosz-1076 néven volt. Az OE tí
puson már volt radar, amely 450 km- 
es sávban 1,3x2,6 km-es felbontással 
dolgozott. Az első ilyen típusú hold a 
Kozmosz-1500 volt.

Voszhod

Kozmosz-47 néven próbálták ki a há
romszemélyes Voszhod űrhajót, embe
rek nélkül. Egynapi keringés után sike
resen tért vissza a Földre, és az ejtőer
nyőre szerelt fékezőrakéta is jól műkö
dött. A földet érés után az erős szél 
mintegy 160 méterre gurította el az űr
kabint, de ha személyzet tartózkodott 
volna a fedélzeten, bizonyára gyorsan 
leválasztották volna az ejtőernyőt.

Kozmosz-57 néven startolt a két
személyes Voszhod űrhajó első példá
nya. A pályára állást követően rend
ben felfújódott az űrsétához szüksé
ges légzsilip. Ezután két földi állomás 
egyszerre küldött parancsot az űrhajó
hoz. A szimultán jelzés beindította az 
űrhajó fékezőhajtóművét, majd né
hány perccel később működésbe lé
pett az önmegsemmisítő rendszer. Ezt 
már a Vosztok űrhajókon is alkalmaz
ták, megakadályozandó, hogy az eset
legesen idegen területre visszatérő űr
hajó illetéktelen kezekbe kerüljön.

A Kozmosz-57 tehát az első kör 
után, Kamcsatka felett robbant fel. Mi
vel nem volt több légzsilip -  a 
Voszhod-2-höz épült kivételével va
lamint az első űrsétát mindenképpen 
az amerikaiak előtt kívánták megvaló
sítani, a Voszhod-2 útja előtt már nem 
tudtak még egy próbát beiktatni. 
(A szovjet módszer szerint egy új űr
eszköz felbocsátása elé minimum két 
próbarepülést iktattak be.)

1965-ben a sikeres Voszhod-2- 
űrséta után a szovjetek terveztek egy 
kéthetes, kétszemélyes űrrepülést a 
Voszhod-3 fedélzetén. A program 
azonban az év végére kétszemélyes 
katonai űrrepülésre változott. Az ame-

26. ábra. Luna E-8 típusú holdszonda, 
holdkőzet visszahozására a Földre 
(Luna-16)

rikaiak Gemini-sikerei azonban végleg 
törölték a Voszhod-3-repülést. Végül 
a szovjetek két kutyával a fedélzetén 
indították el az űrhajót, Kozmosz-110 
néven a bioszputnyik-programban.

LUN A

A Holdra való sima leszállás techniká
jának kipróbálására tervezték a Luna- 
sorozat E-6 típusú szondáit. Az első 
Kozmosz-60 néven maradt Föld körü
li pályán, miután a Blok-L hajtóműve 
nem indult be, hogy a Hold felé lendít
se a Luna holdszondát.

A Hold körüli pályára állított szovjet 
holdszondák első kísérleti próbája 
Kozmosz-111 néven startolt. Orientá
ciós hiba miatt a Blok-L fokozat hajtó
művét be sem gyújtották, ezért Föld 
körüli pályán maradt.

A Kozmosz-159 egy Luna-9 típusú, 
rádióval felszerelt kísérleti szonda volt, a 
szovjet emberes holdexpedíció kommu
nikációs összeköttetésének vizsgálatára.

Kozmosz-300 néven első ízben került 
kipróbálásra a Holdra leszálló, majd on
nan kőzetmintát a Földre viszszahozó űr
eszköz. A Proton rakéta D fokozatának 
hibája miatt a Föld körüli pályán maradt.

(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom

Űrhajózási lexikon. Budapest, 1984. 
Mark Wade: Encyclopedia 
Astronautica, www.astronautix.com 
Ukrainian Space, 
http://www.npointercos.jp 
Jonathan McDowell -  
http://www.planet4589.org
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Pilótaszemmel a jubileumi 
kecskeméti repülőnapról

Az ég a bátrakat szereti! -  szólt 
egykoron a pápai Sámán szá
zad jelmondata. Az égiek meg a 

repülőket szeretik, mert kegyeikbe fo
gadták az idei kecskeméti repülőna
pot, melyet a Magyar Légierő megala
kulásának 70. évfordulója alkalmából 
rendeztek. Szombaton az erős, hűvös 
szél csak a kis gépek bemutatóját aka
dályozta, és délutánra már ragyogóan 
sütött a nap. Vasárnap pedig kellemes 
kirándulóidő és szikrázó napsütés vár
ta a mintegy hatvanezer látogatót.

A statikus soron nagyon sok olyan 
gép volt, ami régi ismerős, minden al
kalommal látható Kecskeméten. Nem 
tartozik viszont ezek közé a sor szélén 
elsőnek szembetűnő A-7E Corsair, 
amelyet a görög légierő hozott el két 
példányban. A laikusok elsiklanak felet
te, számukra egy gép a sok közül, leg
feljebb a festése kelt egy kis feltűnést. 
De a repülés szerelmesei tudják, hogy 
ma már sehol máshol nem repül, csak 
múzeumban látható. Az eredetileg ha
jófedélzeti üzemeltetésre készült gé
pet a görögök természetesen száraz
földi repülőterekről használták, akár
csak néhány európai ország a szintén

itt látható F-18C-L Ahhoz, hogy egy 
repülőgép hajófedélzetről üzemeltet
hető legyen, jó pár olyan berendezés
sel és lehetőséggel kell rendelkeznie, 
amely a szárazföldön teljesen felesle
ges. Ilyenek a megerősített futómű, a 
fokozott korrózióvédelem, a felhajtható 
külső szárny rész vagy a robusztus fé
kezőhorog és még sok egyéb, ami 
ugyan nem árt a hagyományos repülő
tereken sem, de nem életbevágóan 
fontos (és lényegesen növeli az adott 
gép tömegét, valamint az árát is). A 
finnek meg a svájciak mégis az F-18 
mellett döntöttek annak idején, nyilván 
úgy gondolták, az egyéb előnyös tulaj
donságok arányban állnak a maga
sabb árral. Érdekes, amikor évekkel 
ezelőtt vita folyt nálunk a vadászrepü
lőgép-beszerzésről, és az F/A-18 is a 
jelöltek között szerepelt, ezekről a 
szempontokról senki nem beszélt.

A korosabb gépek közül még kieme
lem az A-10-est. A robusztus gépen 
mindent a fő feladatnak, a földi csapa
tok támogatásának rendeltek alá. Az 
amerikaiak ugyan már szeretnék ki
vonni a fegyverzetből, nincs azonban 
helyette más, így inkább a felújításról

folynak a viták. A statikus sor sztárja 
természetesen a Eurofighter Typhoon 
volt, amelyet először láthattunk Ma
gyarországon, de remélem, nem utol
jára, hiszen a közeli NATO-szövetsé- 
geseken kívül a szomszédos Ausztriá
ba is megérkeztek már az első példá
nyok. A nyugati szakirodalomban 
megjelent hírek szerint tavaly egy 
NATO-gyakorlaton a magyar Gripenek 
gyakorló légi harcban számos győzel
met arattak, többek között Typhoon el
len is. A következő figyelemreméltó 
gép a szállítók között állt, a C-27J 
Spartan. A több mint 35 éves An-26- 
osok előbb-utóbb cserére szorulnak, 
és a Magyar Honvédség megnö
vekedett légi szállítási feladatait nem 
oldja meg a pápai C-17-esen nekünk 
jutó évi 50 óra. A Spartan éppen meg
felelő helyettes lehet, kár, hogy a leve
gőben nem láthattuk.

Felsorakoztak a Magyar Légierő kö
zelmúltját jelentő MiG-21-esek, -23- 
asok és a Szu-22-es is. Sajnos a szer
vezőknek nem jutott eszükbe elhozni a 
MiG-15-öst, -17-est és -19-est, hogy 
a Jak-18-ast és -11-est, amelyek ta
valy láthatóak voltak, már ne is említ
sük. Ezeket igazán be kellett volna 
mutatni, ha már az ötvenes évek lég
csavaros harci gépeiből még múzeumi 
példány sem maradt.

A hangársoron egy tablósor az egyik 
hangárban az elmúlt hetven évben 
rendszeresített repülőgépeinket ábrá
zolta. Ugyancsak jó döntés volt, hogy 
megint szerepeltek a roncskutatók. A 
kiállított Me-109-es motor és légcsa
var érdekes látvány volt laikusnak, 
szakembernek egyaránt. Az Aero 
Vodochody külön hangárt bérelt, el
hoztak gyakorlatilag mindent, ami a 
gyárban kapható, első sorban az 
L-159 különböző változatait.

Miközben még a megnyitó előtt a 
földön nézegettük a látnivalókat, a le
vegőben is történt egy s más. Bemuta
tót tartott a gyönyörűen felújított Li-2- 
es, és repült egy An-2-es meg a vete
rán Po-2-es. Közben a kommentáto
rok igyekeztek szóval tartani a néző- 
közönséget. Szakértő fül számára 
több nem helytálló tény hangzott el, 
így a Po-2-essel kapcsolatban is. A 
bemondó szerint Sztálingrádnál a 
Po-2-es a házak felett befordult a sar-

1. ábra. A C-17A Globemaster viszonylag alacsony áthúzása
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2. ábra. A C-27J Spartan szállítógép statikus bemutatón

kon, a hátsó ülésben ülő kézzel kidob
ta a bombákat, és mire a német légvé
delem észbe kapott, a gép már el is 
tűnt a következő sarkon. A felújított 
Po-2-es hátsó kabinjában azonban 
látni lehet, hogy ott nincs hely semmi
lyen rendszeresített légibomba elhe
lyezésére, ezenkívül akár csak a 25 
kg-os bomba kidobásához is rendkívü
li fizikai erőre lett volna szükség, hogy 
se a szárnynak, se a vízszintes vezér
síknak ne ütközzön neki. Kézzel vala
mikor az első világháború kezdetén 
dobáltak ki gránátokat vagy egyéb 
robbanó-szerkezeteket repülőgépből, 
amikor még nem alakultak ki a speciá
lis bombázógépek. Egyébként Sztá
lingrádnál a Po-2-es semmiféle jelen
tős szerepet nem játszott. Amikor né
ha bombázásra használták, azt éjjel 
tették, és komoly pusztítást nem vár
tak tőle. Nappal az ilyen lassan csette- 
gő gépet még kézifegyverekkel is 
könnyen lelőtték volna.

Valamikor (kezdő ejtőernyős korom
ban) 1957-ben még az MHSz-nél re
pültek a hadseregtől kapott Po-2-esek, 
vitorlázógépek vontatására és ejtőer
nyős ugrásra használták. Ezeket a len
gyel gyártású gépeket a két évvel az
előtt feloszlatott bombázóezred 
alkalmazta gyakorlógépként. A szár
nya alatt jobb és bal oldalon három-há
rom mechanikus bombazár volt, ezek
re lehetett a 25 vagy 50 kg-os bombá
kat felfüggeszteni. Az általam látott gé
pen ezek a tartók még fent voltak. A 
célzást és a bombák kioldását valóban 
a hátsó ülésből kellett végrehajtani. Er
re a célra összesen hat kioldógomb

szolgált, melyek acélsodronynyal vol
tak összekötve a mechanikus bomba
zárral, meghúzásuk oldotta a bombá
kat. A célzás feladatának megoldására 
rendkívül ötletes és végtelenül egysze
rű módszert választottak. A jobb szárny 
tövében egy téglalap alakú kivágáson 
keresztül figyelte a bombázótiszt a célt. 
A gép oldalán két jól látható tüske volt, 
az egyik fixen rögzítve, a másik egy 
mozgatható karon. A mozgó tüske alatt 
egy skálán feltüntették a repülési ma
gasság lehetséges értékeit. A repülési 
magasságnak megfelelően állították 
be a mozgatható tüskét. A sebesség
gel nem kellett foglalkozni, mert a 
Po-2-esnél csak egy sebesség léte
zett: 110 km/h, enynyivel emelkedett, 
ennyivel süllyedt, és ennyi volt az uta
zósebessége is. Amikor a két tüske ál
tal alkotott célzóvonal egybeesett a 
céllal, a hátsó kabinban ülő gyorsan 
meghúzta a kioldó gombokat egyen
ként, és leestek a bombák.

A már korábbról ismert nyitókép na
gyon szép és látványos volt, a meg
jegyzésekből ítélve mindenkinek tet
szett. A Jak-52-es bemutatója alatt 
gurultak el a nézők előtt kinyitott légi 
utántöltő csővel a nyitó kötelék 
Gripenjei. Innentől senkit sem érdekelt 
a Jak műrepülése, mindenki a 
Gripeneket csodálta. Ezután követke
zett a kutató-mentő helikopterek harc
szerű bemutatója. Érdekes és látvá
nyos volt, de egy kicsit sokáig tartott, 
valószínűleg a nézők szórakoztatása 
végett. Éles helyzetben, ellenséges te
rületen biztosan sokkal rövidebb idő 
alatt hajtanák végre. A szerb Galeb

ugyanúgy járt, mint a Jak-52-es. A gu
ruló Harrier jobban érdekelte a közön
séget. Amit a levegőben véghezvitt, 
mindenkit lenyűgözött. A mi L-39- 
esünk hozta a megszokott műsorát, a 
MiG-29-es viszont nagyon visszafogott 
volt. A műsorközlő előre bejelentette, 
hogy nem használ utánégetőt, és ez rá
nyomta a bélyegét a programjára. Azért 
a tower és az infracsapdaszórás nem 
maradt el. Továbbra is kitartok a véle
ményem mellett, hogy a füstölő egy 
ilyen bemutatón nagyon fontos kellék, 
jó lenne beszerezni egypárat.

A többi harci gép, a két F-16-os, az 
F-18-as, a Mirage 2000-es és a két 
Gripen tartotta a szokott színvonalat. 
Ki kell emelni közülük az F-18-ast, 
mert azt ritkábban láthatjuk nálunk, és 
a magyar Gripent, mert pilótája, 
Ványik Attila lényegesen kisebb gya
korlattal és kevesebb repült idővel ren
delkezik, mint svéd társa, az általa be
mutatott program mégis ugyanolyan 
nehéz és érdekes volt. Visszatérve a 
MiG-29-esre, a hagyományos kormá
nyokkal felszerelt gép pilótája azt hajt
ja végre, amit a gép aerodinamikai ki
alakítása, a hajtómű tolóereje és a sa
ját tudása lehetővé tesz. A többi „fly- 
by-wire” rendszerű gép pilótája viszont 
azt hajtja végre, amit a szoftver meg
enged, márpedig a szoftvert a várható 
harcfeladathoz és az átlagos repülő
gép-vezetői képességéhez alakítja a 
készítő cég, nem a légi bemutatók lát
ványos gyakorlataihoz és az azokat 
végrehajtó kiemelkedő képességű pi
lótákhoz. Vagyis sokkal lélegzetelállí
tóbb manővereket is be lehetne ezek
kel a gépekkel mutatni, ha a szoftver 
nem tiltaná le. Jó, hogy a spanyolok jó
voltából a levegőben is láthattuk a 
Eurofighter Typhoont.

A horvát PC-9-es kötelék nagyon 
pontosan és precízen repült. Ráadásul 
a pilótáknak nem is ez a fő feladatuk, 
valamennyien a légierő kiképző köz
pontjának oktatói, és az oktatói munka 
mellett végzik a bemutató kötelékrepü
lést, akárcsak a szerb Galeb-kötelék 
pilótái. A Török Csillagok csoport már 
törzsvendégnek számít Kecskeméten, 
eddig minden alkalommal itt voltak, és 
minden alkalommal elbűvölték a kö
zönséget jól felépített, látványos mű
sorukkal. Egyetlen pillanatig sem unat
koztunk. A tavalyi év kihagyása után 
újra eljött a Frecce Tricolori. Az ő kü
lönlegességük a nagy létszám és a 
szólópilóta teljesítménye, ami engem 
személy szerint mindig elbűvöl, akár
hányszor látom is. Aki MiG-eken re
pült, megfelelő tisztelettel viselkedik a 
dugóhúzó iránt. A MÍG nehezen esik 
dugóhúzóba, de ha egyszer beleesett, 
nem biztos, hogy ki lehet venni belőle.
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Ugyanez igaz a hasonló kategóriájú 
nyugati gépekre is. Most pedig itt egy 
sugárhajtású gép, és úgy dugóhúzó
zik, mint Bessenyei Péter -  a füstölő 
csodálatosan rajzolta az égre a fordu
latokat. A leszállás zárt ötös kötelék
ben a repülőgép-vezetői tudás csúcs
teljesítménye volt. Veres Zoltán zené
vel aláfestett műrepülése nagyon tet
szett a közönségnek, a füstölő tette 
igazán érdekessé. A két veterán, a 
B—25-ös és az F-4 Corsair repülése 
visszahozott valamit a klasszikus mo
toros korszak hangulatából. Jó lenne 
még több ilyet látni, annál is inkább, 
mert a beharangozott P-51 Mustangot 
hiába vártuk.

Az utolsó igazi látványosság a 
C-17-es repülése volt. Ennek az utób
bi időben az érdeklődés középpontjá
ba került óriásgépnek a bemutatkozá

sát mindenki érdeklődéssel várta. 
Szerettem volna a földön is közelebb
ről szemügyre venni,- de sajnos nem 
jártam sikerrel. Bármerre indultam is 
el, mindenfelé lezárt VIP-zónába üt
köztem. A repülése azonban minden 
várakozást felülmúlt. A polgári gépek
hez készült hajtóművek a legszigo
rúbb zajvédelmi szabványt is kielégí
tik. A gurulása nem volt egyszerű do
log. A kecskeméti repülőtér nem ekko
ra gépeknek készült, a szárnyai nem 
fértek el a gurulóutakon, ezért kellett a 
felszálláshoz a főbetonon kigurulni. 
Alig néhány száz méter után a levegő
be emelkedett, de egy ekkora szállító
gép üresen, ráadásul a feltölthető tü
zelőanyag-mennyiség töredékével a 
tartályaiban, könnyedén mozog. A le
vegőben is elegánsan repült, hihetet
lenül szűk körön megfordult. Többször

áthúzott a nézők előtt kiengedett futó
művel, behúzott futóművel, kis sebes
ségen, nagy sebességen, amikor kö
zel jött, szinte elborította az eget. Az
tán elindult Pápa felé, hadd ismerked
jenek meg az ottaniak is jövendő állan
dó lakójukkal.

Véget ért tehát a légi parádé, amely
re a két nap alatt száztízezren voltak 
kíváncsiak. Aki vette magának a fárad
ságot, és eljött, nem bánta meg, jól 
szórakozott. Egyszerű érdeklődő, re
pülésrajongó vagy akár szakember -  
mindenki megtalálta azt, amit keresett. 
Persze egy nap kevés ahhoz, hogy 
mindent megnézzen az ember. Újra 
bebizonyosodott, Magyarországon 
szeretik a repülést, egy ilyen bemutató 
szervezése biztos siker. Reméljük, a 
hagyomány nem szakad meg, várjuk a 
következőt! ■

Dömsödy Aurél -  SOHA ILYEN VENDÉGSÉGET...
A tavalyi év egyik legjobb „második világháborús” könyve a háború legutolsó napjairól 
és a magyar tisztek oroszországi-szibériai hadifogságáról szól. Dömsödy Aurél a Ma
gyar Királyi Honvédség zászlósaként esett 1945-ben fogságba, és azt szerencsésen 
túlélve 1948-ban írta le remek tollal hol megható, hol szomorú, hol felháborító, hol hu
moros emlékeit a nagy munkásparadicsomról, a tiszttársaival ott eltöltött évekről.

A kötet kiadásáról 1990 előtt természetesen szó sem lehetett. Most az igényes 
könyvek gyűjtői kézbe vehetik e fiók mélyére dugott, rendkívüli színvonalú, az apró 
történésrészletek mögött sok levonható tanulságot rejtő, gondolkodó olvasóját észre
vétlenül képző és felvilágosító visszaemlékezést.

Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2008. Terjedelem 238 oldal.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3200 Ft-ért (ebben benne 
van az utánvétes postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi 
Könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722, 06-30- 
575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: 
dornan@vipmail.hu

И-Л'ШШН

A CÁR CSATAHAJÓJA (1:200)

A 19. és 20. század fordulóján a cári Oroszország rendszeresen vásárolt nagy hadi
hajókat a vezető külföldi (angol, német, francia, amerikai, plasz) gyáraktól. A három 
kéményéről könnyen felismerhető RETVIZAN az Egyesült Államokban épült (Cramp- 
gyár, Philadelphia), és 1902-ben állt szolgálatba. A japán-orosz háború idején műsza
ki jellemzői alapján (erős páncélzatával és tüzérségével, közel 19 csomó maximális 
sebességével) az orosz haditengerészet legkiválóbb csatahajójának számított.

Példás részletességgel kidolgozott papírmakett (2000 alkatrész!), rézszínű nyoma
tokkal, kiváló grafikával, ukrán, német és angol nyelvű magyarázatokkal, diagramok
kal. Vélhetően a nagyon tapasztalt modellezők a kivágó alapján a hajót más alap
anyagokból is megépíthetik.

Az alábbi címen szikekészletek és egyéb eszközök, kiegészítők is rendelhetők 
-  köztük egy kifejezetten a RETVIZAN-hoz készült fotómaratás. Önmagában a 
makett ára 3290 Ft + postaköltség (2008. decemberi adat). Megrendelhető: 
Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902; honlap: www.papirmakett.hu
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A 60 éves NATO 
haditechnikai eszközei

A NATO alapító okmányát több
éves előkészítés után 1949. 
április 4-én írták alá. Az Egye

sült Államok meghatározó szerepé
vel a szervezetbe tömörülő orszá
gok fő motivációja a második világ
háború tanulságaiból kiindulva egy 
esetleges támadás esetén az együt
tes védelem volt. A NATO megala
kulásakor két fontos körülményt kell 
figyelembe venni. Az egyik, hogy a 
létrejöttekor a később kétpólusúnak 
nevezett világ már javában a hideg
háború éveiben járt. A másik körül
mény, hogy a második világháború 
megteremtette a hadügy forradal
mának feltételeit, amely a háború 
utáni években a tudományos-techni
kai forradalommal karöltve kiteljese
dett. A tudományos-technikai fejlő
dés lehetővé tette a rakéta-atom
fegyverek, atom-tengeralattjárók, 
automatizált vezetési rendszerek 
létrehozását, illetve a fegyveres 
küzdelemben korábban is alkalma
zott eszközök tökéletesítését. Az új 
eszközök rendszerbe állítása, a ko
rábbiak harci alkalmazási lehetősé
geinek lényeges megnövelése meg
határozó hatást gyakorolt a fegyve
res erőkre, és szervezeti változtatá
sokat idézett elő minden haderő
nemre, fegyvernemre és szakcsa
patra vonatkozóan.

Harckocsik és páncélozott
HARCJÁRMŰVEK

A NATO megalakulásakor még a má
sodik világháborús páncélozott harc
eszközök voltak rendszerben a tagál
lamoknál. A NATO páncélozott eszkö
zei a páncéltörő eszközök és a poten
ciálisan szemben álló fél eszközei köl
csönhatásának megfelelően fejlődtek. 
A páncélozott eszközök fejlettségéről 
és harci alkalmazhatóságának fokáról 
a második világháború utáni helyi há
borúk során lehetett képet kapni, meg
bizonyosodni. Ezek a háborúk kijelöl
ték a fejlesztés egyes irányait is.

Az amerikai harckocsigyártás jelen
leg is használatban lévő M60 típusát 
1958-ban kezdték gyártani. A legna
gyobb eltérés az előző M48 harckocsik
hoz képest a dízelmotor és a 105 min
es löveg bevezetése volt. A 46,31 töme
gű harckocsinál már optikai távmérőt és 
tűzvezető számítógépet alkalmaztak. 
A harckocsit Olaszország licencia alap
ján gyártotta. Az M-60 típusból számos 
változat készült. Az M-60A3 változatot 
az 1973. évi arab-izraeli háború ta
pasztalatai alapján fejlesztették ki. 
Több NATO-országban rendszerben 
vannak még M-60 változatok (Portugá
liában, Törökországban, Spanyolor
szágban). A típus felváltására több kí
sérleti változat értékelése, csapatpró

bája után fejlesztették ki az Egyesült Ál
lamok szárazföldi hadseregének meg
határozó harckocsitípusát, az M1 
Abrams harckocsit, amelyet 1980-ban 
rendszeresítettek. A harckocsit még a 
hidegháború időszakában tervezték, de 
harci alkalmazására már a Varsói Szer
ződés összeomlása után a Közel-Kele
ten került sor. A jármű több új megol
dást képvisel. Kiváló védettségét az 
először az angolok által alkalmazott 
Chobham páncélzatnak köszönheti. 
A Chobham páncélzat acél- és kerá
miarétegekből áll. A harckocsi erőforrá
sául egy gázturbina szolgál. A Sivatagi 
Vihar és az iraki háború folyamán az 
M1 kiváló harci tulajdonságokat muta
tott. Egyes módosításokat is végeztek a 
harckocsin a harci tapasztalatok után, 
főleg páncélzat és erőforrás tekinteté
ben. Az M1 harckocsi más NATO- 
országban nincs rendszerben.
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Más NATO-országban is foglalkoz
tak harckocsifejlesztéssel. A Nagy-Bri- 
tanniában kifejlesztett Centurion harc
kocsicsalád hosszú ideig (1945-1990) 
volt szolgálatban. Az 51 t tömegű harc
kocsi jelen volt a koreai, valamint a vi
etnami háborúban. A jó konstrukciójú 
nagy harcértéket képviselő jármű a 
NATO észak-európai országaiban so
káig rendszerben állt. Utódja, a 
Chieftain Nagy-Britannia alapharc
kocsija volt a 60-as, 70-es években. Ez 
volt abban az időben az egyik legjob
ban védett és legnagyobb tűzerővel 
rendelkező harckocsi. Továbbfejlesz
tett változatát már réteges páncélzattal 
látták el. A Chieftain harckocsiból töb
bet exportáltak a közel-keleti országok
ba, de a NATO-államokban nem rend
szeresítették. A Challenger 1 változat 
1984-ben, a továbbfejlesztett Challen
ger 2 pedig 1998-ban lépett szolgálat
ba. Mindkét típus dízelmotoros volt. A 
Challenger 2 Chobham típus páncélza
tát módosították. A Challenger-változa- 
tokat más NATO-ország nem rendsze
resítette. A francia harckocsigyártás a 
régi hagyományokra támaszkodva je
lentkezett az AMX típusokkal. A leg
jobb típus ezek közül az AMX-30 volt, 
amelynek több korszerűsített változata 
készült el az 1966-ban kezdett sorozat- 
gyártás óta. Görögország és Spanyol- 
ország is rendszeresítette. A sorozat 
utolsó tagja, az AMX-40 nem jutott el a 
sorozatgyártás szakaszába, de szá
mos tapasztalatot átvettek a Ledere 
harckocsi kifejlesztésénél, amely a 
Leopard-2, az M-1 Abrams, illetve a 
Challenger-2 méltó vetélytársa. A dí
zelmotoros réteges páncélzatú Ledere

harckocsit a többi NATO-ország nem 
rendszeresítette. A harckocsiépítés te
rületén nagy hagyományokkal rendel
kező Németország a 60-as évek elején 
jelentkezett a Leopard-1 típusú nagy 
sorozatú, nagy teljesítményű korszerű 
harckocsikkal. A Leopard-1 típust több 
esetben korszerűsítették, míg 1979- 
ben megjelent a Leopard-2. A világ 
egyik legjobb harckocsijának számító 
típust a legtöbb NATO-ország rendsze
resítette. Az egykori Varsói Szerződés
be tömörült NATO-országok közül Len
gyelország is vásárolt katonai segély
ként Leopard-2 típust, míg a többiek
nél az egykori Szovjetunióban gyártott 
harckocsik vannak rendszerben.

A többi páncélozott eszköz tekinte
tében a NATO-ra a sokszínűség jel
lemző. Ezek a harceszközök páncélo
zott lövészharcjárművek, páncélozott 
felderítő harcjárművek, illetve páncé
lozott szállító harcjárművek lehetnek. 
Szinte minden járműiparral rendelke
ző ország gyárt hasonló eszközöket 
saját fejlesztés vagy licenciavásárlás 
alapján. Két irányzat versenyez egy
mással, a kerekes és a lánctalpas 
megoldás.

Az egyik legismertebb hasonló típus 
az amerikai M113 szállító harcjármű, 
amely a 60-as évek elején állt szolgá
latba, és jelenleg is alkalmazzák válto
zatait számos NATO-országban. A tí
pust bevetették Vietnamban, Panamá
ban, Irakban, Afganisztánban. Kisebb 
karriert futott be a több változatban ké
szült M-2 Bradley lövészharcjármű. 
Rendszerben van még a 70-es évek
ben Németországban szolgálatba állí
tott Marder lövészharcjármű is.

Tüzérségi eszközök

Tüzérségi eszközök tekintetében a 
régebbi gyártású amerikai lövegek je
lenléte jellemző, bár más országok is 
foglalkoznak löveggyártással. Többek 
között Franciaország, Nagy-Britan
nia, Olaszország, Spanyolország, 
Németország. A korszerű követelmé
nyeknek megfelelő tüzérségi eszkö
zöket az önjáró lövegek képviselik. 
Az Egyesült Államokban gyártott 
M -109 típusú 155 mm űrméretű önjá
ró tarack a 60-as évektől áll szolgálat
ban. Az önjáró löveget több alkalom
mal korszerűsítették, illetve több ál
lam különböző változatot használ. 
Németországban fejlesztették ki a 
PzH 2000 korszerű önjáró tarackot, 
amelyet más NATO-országokban is 
alkalmaznak. A hajdani Varsói Szer
ződés országaiban még szovjet, illet
ve csehszlovák gyártmányú önjáró lö
vegek állnak szolgálatban (Akacija, 
Gvozgyika, Dana, Zuzana). A NATO- 
országok nagy többségében az ame
rikai gyártmányú, 227 mm űrméretű 
rakéta-sorozatvető (MLRS) van rend
szerben, amelyből több változat ké
szült. Németország és Spanyolor
szág kisebb űrméretű eszközöket is 
rendszeresített. Az újonnan csatlako
zott országoknál a szovjet gyártmá
nyú sorozatvetők állnak még rend
szerben. Az irányított páncéltörő ra
kétáknál kevés eszközfajtával talál
kozhatunk, ezért az egységesítés 
magasabb színvonalú. A legelterjed
tebb eszközök közé tartozik az optikai 
követésű vezetékes távirányítású 
amerikai TOW (Tubelaunched Op-
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tically-tracked Wire-to -  command- 
Link), amely a NATO tagjain kívül 
számos más országban is megtalál
ható: a francia MILAN (missile 
d’infanterie láger antichar), a né
met-francia HOT (Haut subsonique 
Optiquement Téléguidé) és a francia 
Eryx. Több NATO-országban főként 
harcjárműveken használják az izraeli 
gyártmányú Spike rakétát. A később 
csatlakozó országokban a szovjet 
gyártmányú típusokat rendszeresítet
ték (AT—5, AT—4).

haderőnél található meg, továbbá a 
Rapier-1, -2  és a Roland-1, -2  rend
szerek is. Az amerikai Avenger rend
szert Stinger rakétákkal látták el.

A telepített, illetve vontatott rakéta- 
rendszereket is a sokszínűség jellem
zi. Több országban alkalmazza a 
HAWK-ot (Homing All the Way Killer), 
amelyet többször is korszerűsítettek, 
és jelen volt az öbölháborúban is.

Repülőeszközök

A NATO-országokban nagyon széles 
körben alkalmazzák a helikoptereket 
szállítási, felderítési, páncélelhárí
tási és egyéb célokra. Támadó fegy
verekkel felfegyverezhető helikopter 
szinte minden NATO-államban meg
található. Az alkalmazott helikopte
rek több NATO-országban készültek,

Légvédelmi eszközök

A hordozható közeli hatótávolságú 
légvédelmi rakétakomplexumok terén 
több eszköz megtalálható a NATO- 
országok hadrendjében. Hasonló esz
köz a brit Javelin légvédelmi rakéta, 
amelyet a Blowpipe bázisán fejlesztet
tek ki a Falkland-szigeti háború ta
pasztalatai alapján, ennek korszerűsí
tett változata a Starburst. A francia 
Mistralt több NATO-államban alkal
mazzák, többek közt hazánkban is. Az 
amerikai Stinger rakétát többször is 
korszerűsítették a 80-as évek óta, és 
több NATO-ország rendszeresítette, il
letve gyártja. A később csatlakozott or
szágokban az Igla- és Sztrela- 
változatok vannak rendszerben. Ezek 
a rakéták többnyire infravörös passzív 
önirányítással működnek, 3-4500 m 
magasságig hatásosak.

Önjáró légvédelmi rakétakomplexu
mok közül a NATO-ban rendszerben 
áll többek közt az ADATS (Air Defense 
Anti-Tank System), amely földi páncé
lozott eszközök ellen is hatásos. A 
svéd gyártmányú RBS70 a norvég

A Patriot légvédelmi rakéta sikeresen 
mutatkozott be az öbölháborúban. 
A légvédelmi célokra kifejlesztett ra
kéta kiváló műszaki jellemzői, tulaj
donságai révén rakétaelhárító ellen
rakétaként is működött. Több NATO- 
országban rendszeresítették.
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francia, német, olasz gyártmányúak. 
Az utóbbi években több, már elavu
lóban lévő helikoptert vontak ki a 
rendszerből, illetve kivonásukat ter
vezik, megrendeléseket adtak a 
gyártóknak. Több országban rend
szeresíteni szeretnék a különösen 
páncélelhárításra tervezett korszerű 
Tigert, amely francia-német közre
működéssel készült, és korszerű 
elektronikai felszereltségével az 
egyik legjobb harci helikopternek te
kinthető. Egyre több NATO-állam kí
vánja leváltani a még szolgálatban 
lévő, a hatvanas évekre jellemző 
műszaki színvonalat képviselő 
U H -1, Puma, Sea King, Lynx típuso
kat. A tervezett váltótípus az olasz, 
holland, német koprodukcióban ké
szülő NH-90 lesz.

Katonai repülőgépek jellemzésére 
a vadászrepülőgépek a legkézenfek
vőbbek. A NATO-ban ebben a tekin
tetben az amerikai gyártmányú F-16 
típusok jelenléte meghatározó. Az 
európai NATO-országok a rendszer
ben lévő Tornado típusokat fokozato
san cserélték F-16 gépekre. Jelen 
vannak a régebbi F-16 A-В  típusok 
mellett a korszerűbb, későbbi gyártá
sú F-16 C-D változatok is. Az F-16 
változatai mellett több hasonló célú 
repülőgép szolgál a NATO-államok- 
ban, így találkozhatunk a francia 
Mirage változataival, a Nagy-Britan- 
nia, Németország, Olaszország és 
Spanyolország együttműködésében 
készült Eurofighterrel, illetve a Ma
gyarországon is rendszerben álló 
Gripen típusokkal. A NATO-országok 
szállító repülőgépei között az ameri
kai gyártmányú gépek jellemzők. Az 
európai NATO-országok légierőinél 
zömmel a C-130 típust alkalmazzák.

A hajdani Varsói Szerződés országai
ban túlnyomóan még szovjet eredetű 
repülőeszközök vannak rendszerben. 
Több NATO-országban a légierők ál
lományában tartják számon a kismé
retű pilóta nélküli repülőeszközöket 
(UAV -  Unmanned Airel Vehicle) üze
meltető csapatokat. A pilóta nélküli 
eszközöket különböző felderítési fel
adatokra, légi célok imitálására, sőt 
csapásmérésre is alkalmazzák. Ezek 
az eszközök számos esetben szere
peltek a helyi háborúk során. Az 
egyik ismert UAV, az amerikai 
Predator Taszárról indítva résztvevő
je volt a balkáni harcoknak. Jelenleg 
is használják ezt a típust Afganisztán
ban és Irakban.

Haditengerészeti eszközök

A NATO megalakulása utáni idő
szakban a haditengerészet megha
tározó úszóegységeivé váltak a ten
geralattjárók és a repülőgép-hordo
zók. A tengeralattjárók intenzív fejlő
dési szakaszon mentek keresztül. 
Ennek a fejlődésnek két fontos je l
lemzője volt az oxigén-előállítás ten
gervízből és a dízelelektromos meg
hajtás felváltása atommeghajtással. 
A tengeralattjárók szerepköre is 
megváltozott. A vadász-tengeralatt
járók hagyományosan torpedókkal 
vannak felszerelve. Másik szerepkör 
a robotrepülőgép-indítás. A harma
dik csoportba tartoznak a csapásmé
rő atommeghajtású tengeralattjárók. 
A csapásmérő atommeghajtású ten
geralattjárók legnagyobb része az 
Egyesült Államok haditengerészete 
hadrendjében van a mintegy 14 
OHIO osztályú rakétahordozóval.
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NIMITZ-osztály (10 úszóegység) kö
zel 74 000 t (100 000) vízkiszorítású 
hajói mintegy 100 repülőgépet hor
dozhatnak fedélzetükön. A NATO-ál- 
lamok közül Franciaország (1 db) és 
Nagy-Britannia (2 db) rendelkezik 
még repülőgép-hordozóval. A közel
múlt sikeres fejlesztési eredményei a 
ferde fedélzetű hordozók, illetve a 
felszálló fedélzet síugrósáncszerű 
kialakításai voltak.

Az OHIO osztály tengeralattjárói 
Trident II D-5 típusú háromlépcsős 
ballisztikus rakétával vannak felsze
relve, amelyek 7360 km (max. 11 
500 km) távolságra képesek eljuttat
ni az atomtölteteket. Hasonló ballisz- 
tikusrakéta-hordozó tengeralattjáró
val Franciaország és Nagy-Britannia 
rendelkezik. Kisebb tengeralattjárók 
szinte minden tengerparttal rendel
kező NATO-tagállamban megtalálha
tók. Az utóbbi évek sikeres fejleszté
si eredményei közé tartoznak a ten
geralattjárók felderíthetőségének és 
közegellenállásának a csökkentése. 
A repülőgép-hordozók jelentősége a 
második világháború után, illetve a 
NATO megalakulása során meghatá
rozóan megnőtt. A legtöbb repülő
gép-hordozót az Egyesült Államok 
tartja hadrendben. A jellemző

Katonai elektronika

A NATO megalakulását követően for
radalmi változások következtek be 
az elektronikai alkatrészgyártás, a 
digitális technika előretörése, a 
rendszerek megbízhatósága és szá
mos más területen is. Az alkatrész- 
bázis terén a fejlődés útját az elekt
roncsövek után a tranzisztorok, ké
sőbb az integrált áramkörök megje
lenése jelentette, mindez lehetősé
get adott a digitális technika széles 
körű alkalmazására. Az elektronikus 
alkatrészek miniatürizálása a hagyo
mányos területeken (híradás, hely- 
és mozgási paraméterek meghatáro
zása, irányítástechnika) ugrásszerű 
minőségi javulást idézett elő, ugyan
akkor lehetőség nyílt az elektronika 
alkalmazására a haditechnika szá
mos más ágában.

A híradó eszközök tekintetében né
hány jellemző:

-  frekvenciaszintetizáló áramkörök 
jelentek meg a folyamatos hangolású 
oszcillátorok helyett;

-  kapcsoló áramkörök, digitális kijel
zés automatikus hibaüzenet-küldés;

-  új modulációs módok, a frekven
ciatartomány kiterjesztése stb.

A szárazföldi híradó eszközök tekin
tetében az üzenetváltás fedettsége ér
dekében a helyi háborúk tapasztalatai 
alapján megjelentek a szórt spektrumú 
üzemi frekvenciával működő rádió 
adó-vevők. A hírváltás lehetősége ki
bővült a troposzférikus szóródás alkal
mazásával. A mikroelektronikai eszkö
zök, mikroprocesszorok alkalmazásá
val automatizálódott a rejtjelezés, illet
ve a biztonságos hírközlés technikája 
is. A mikroprocesszorok és egyéb digi
tális eszközök alkalmazásával auto
matizálódott az iránymérés, a felderí
tés, a jelanalízis és a zavarás eszköz- 
rendszere. A lézertechnika fejlődése 
nagy lehetőséget adott széles sávú 
összeköttetésre mind a szabad, mind 
a vezetett terjedés tekintetében.

Hasonló jellegű eszközöket hasz
nál a NATO mind a haditengerészet, 
mind a légierők rendszereiben is. Az 
űrtechnika új távlatokat nyitott a ka
tonai hírközlés számára. Kialakult a 
katonai űrtávközlés. A már működő 
SATCOM (Satellite Communica
tions) rendszerhez csatlakozva a 
NATO kifejlesztette a NICS (NATO 
Integrated Communications System) 
eszközeit. Az űrtávközlés egyik 
újabb vívmánya a GPS (Global 
Positioning System) világméretű 
helymeghatározó rendszer.

A digitális technika és számítástech
nika rohamos fejlődésével meghatáro
zóvá vált a különböző fegyverrendsze
rekben és fedélzeti rendszerekben. 
A NATO-rendszerben lévő harckocsik 
fedélzeti rendszerei (például a 
Ledere) mozgó számítógépnek tekint
hetők. A repülőgépek fedélzeti rend
szerei még bonyolultabbak. Egy repü
lőgépet többször is korszerűsítenek. 
A nagy számban szolgálatban álló 
F-16 vadászrepülőgépek első А, В 
változatai korszerűsítésekor (Midie 
Life Upgrade) meghatározóan a fedél
zeti elektronikai rendszereket cserél
ték ki. A repülőgépek fedélzeti fegyve
reinek irányítása, vezérlése szintén 
elektronikai rendszerekkel történik. 
A korszerű lokátortechnikai, biztonsá
gos adatátviteli és más eszközök se
gítségével alakították ki a NATO egy
séges légvédelmét. ■
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6. ábra. Német Eurofighter (30+101) statikus bemutatón 10. ábra. Magyar Gripen JAS-39 C gurulásban
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Me 262-es felszállás közben PBY-5A Catalina. Begurulás

Német tulajdonú Me 262 utánépített példánya Supermarine Spitfire állóhelyen

Red Bull DC-6 В felszállása Francia építésű Storch Moräne Saulnier M.S. 501 criquet

Magyar MÍ-24V (714) begurulása a zónába Airbus A-380 óriásgép gurulása
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Baranyai László ILA 2008, Berlin

Németországban  a hagyomá
nyoknak megfelelően 2008. má
jus 27. és június 1. között ismét 

megrendezték a schönefeldi repülőté
ren a Nemzetközi Repülési és Űrhajó
zási Szakkiállítást (Irternationale Luft
und Raumfahrausstellung, Berlin- 
Brandenburg). Az ILA-t először 1909- 
ben rendezték meg Frankfurtban, 
amelyet akkor 500 000 ember tekintett 
meg, és közöttük volt az akkor még 11 
éves Willy Messerschmitt is. A berlini 
Kaiserdamm 1928-ban biztosította a 
helyszínt, majd ezt követően 30 éven 
át a hannoveri Langenhagen volt az 
ILA otthona. A két részre szakadt Né
metország újraegyesítését követően a 
régi-új helyszín, a berlin-schönefeldi 
repülőtér ad otthont az ILA-nak.

A nemzetközi szakkiállítás és légi 
show alkalmával több száz kiállító re
pülőtechnikai eszközei tekinthetők 
meg. Bemutatják a korszerű légi jár
művek teljes spektrumát (katonai, pol

gári re
pülőgé
pek és he
likopterek),
és az űrhajózási és űrkutatási eszkö
zök (hordozórakéták, hajtóművek, 
szatelitek) is egyre nagyobb teret kap
nak. A gyártók és kiállítók a termékei
ket hat tágas pavilonban, szabad terü
leten és lehetőség szerint a levegőben 
is bemutatták, demonstrálva azok ké
pességeit.

Az EADS, az európai hadiipari cé
gek egyesülése kitett magáért, hi
szen az Eurofighter vadászgéptől a 
Tiger harci helikopteren át a Storm 
Shadow robotgépig felvonultattak 
mindent. A külföldi kiállítók közül a 
legnagyobb az indiai HAL (Hindustan 
Aeronautichs Ltd.) volt. A bangalori 
székhelyű cég nemcsak elhozta, de 
az országuk légiereje és hadserege 
által rendszeresített Dhruv/Daru heli
koptereket meg is repültette. A légi

erő négyhelikopteres légi formációja 
nagy sikert aratott, míg a hadsereg 
szólistája bizonyította rátermettségét 
és gépének nagyszerűségét. Az 
orosz hadiipar és repülőgépgyárak 
(IRKUT Cor., KAZAN Helicopters, 
ROSVETROL) „passzívan” vettek 
részt, azaz csak pavilonokban állítot
tak ki.

Ennek ellenére a szovjet/orosz 
technika jelen volt a horvát Mi-171Sh, 
a lengyel MiG-29-es és An-26-os, va
lamint a magyar MÍ-24V képében. Az 
amerikai Lockheed Martin, a Boeing 
és a Rockwell cégek termékei is jelen 
voltak. A USAF színeiben képviseltet
te magát az F-15C/E Eagle, az F-16 
Fighting Falcon, a B-1B Lancer, a

1. ábra. Német tengerészeti Dornier Do 128
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Nemzetközi haditechnikai szemle

C-5 Galaxy, a C-17 Globemaster, a 
KC-135R Stratotanker és a C-130J 
Hercules is. A szuperszonikus, varia- 
szárnyú B-1B bombázónak csak a 
felszállását csodálhattuk meg, míg a 
Spirit of Berlin névre keresztelt C-17- 
es komplett bemutatót repült megem
lékezve a berlini légihíd 60. évforduló
járól. A német haderők repülőtechni
kájának számos példányát és arze
nálját szemügyre lehetett venni közel
ről is. A személyzete készséggel mu
tatta be a régi-új P-3C Orion haditen
gerészeti járőrgépet, a CH-53GS 
szállítóhelikoptert csakúgy, mint a 
Tiger UHT páncélvadász harci heli
koptert és a Dornier D 128 Skyservant 
is. Elfogultság nélkül állítható, hogy az 
ILA-n bemutatót repült különböző tí
pusú és kategóriájú helikopterek felül
múlták merev szárnyú társaikat és az 
„elvártakat”.

Hazánk légierejének díszfestéses 
MÍ-24V (Csodaszarvas/Kistehén) heli
koptervezetői fantasztikus légi show-t 
produkáltak gépükkel. Produkciójuk 
bővelkedett akrobatikus figurákban, és 
egyedüliként alkalmazták az infra- 
tölteteket. Az infracsapdák tűzijátéká
nak látványát a szakmabeliek és a 
nagyközönség egyaránt ovációval fo
gadta. Az eredmény sem maradt el: a 
zsűri az öt díjból hármat a Hind sze
mélyzetének ítélt oda. A támadó heli
kopterek közül még kiemelendő a 
Eurocopter nagyszerű Tiger harci heli
koptere. A hi tech technológiának és a 
merev forgószárnybekötésnek kö
szönhetően a Tiger minden erőlködés 
nélkül végrehajtott olyan műrepülő fi
gurákat, mint az orsó vagy a bukfenc. 
A másik végletet a német hadsereg 
CH-53GS és a holland légierő CH-47 
szállítóhelikopterei képviselték. Ez 
utóbbi két típus kategóriájából kitörve 
„játszi könnyedséggel" hajtotta végre 
bemutatóit. A nézők még a helikopte
rek gerincét is láthatták a manőverek 
közben.

A Bundeswehr egy nem mindennapi 
látványban részesítette a közönséget. 
Egy légi deszantgyakorlatot teljesítet
tek, tizenhárom helikopterrel (10 db 
CH-53G, 2 db NH-90 és 1 db Tiger 
UHT). A sötétzöld Sikorsky helikopte
rek vonalban, lépcsőzetesen haladva 
egymás után landoltak, és rakták ki a 
speciális egységeket és járműveiket. 
A deszantolás légi és tűzfedezetét a 
Tiger támadó helikopter biztosította. 
Az esetleges veszteségek (katonák, 
pilóták) csökkentésére a két harci ku
tató-mentő NH-90-est jelölték ki, ezek 
folyamatosan a háttérben köröztek a 
deszantolási zónánál. A közönség 
szeme előtt lejátszódó precízen végre
hajtott hadmozdulat alatt szemügyre

2. ábra. A USAF F-15C Eagle vadászgépe

3. ábra. A USAF F-15E Stricke Eagle csapásmérő repülőgépe

4. ábra. Német tengerészeti Dornier Do 128-as
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5. ábra. USAF В-1 В bombázógép

6. ábra. Német tulajdonú veterán Ju 52-es felszállása

7. ábra. Az indiai hadsereg Dhruv (Daru) helikoptere

vehettük a hadsereg Wiesel típusú 
légideszantjárműveinek különböző 
változatait is. Ezek a „kis szöcskék” 
több misszióban is részt vettek, legelő
ször Szomáliában (1993). (A típus is
mertetése megtörtént a Haditechnika 
2008/3-4. számában, ezért külön 
most nem térek ki rá.) A rendkívül lát
ványos gyakorlatot követően a bemu
tatóban részt vett összes helikopter 
kétsoros vonalban, kis magasságon 
tisztelgő áthúzást hajtott végre a kö
zönség előtt.

A következő demonstrációban egy 
profin kivitelezett evakuálási gyakorla
tot láthattunk. Egy C-160 teherszállító 
„Szarajevó” leszállási manőverrel lan
dolt, és légcsavarjai rezerv üzemmód
ba állításával rövid távon megállt. 
A rámpája lenyílt, a speciális egység 
katonái kirohantak a gépből, és felvet
ték pozícióikat a gép körzetében. 
Eközben a mentési zóna légterében 
megjelent két UH-1D, melyek biztosí
tották az akció zavartalanságát. A ki
mentésre szorult civileket a komman
dósok átvizsgálták, közrefogták, majd 
a személyeket és egymást fedezve 
gépre kísérték őket. Mire a rámpa be
csukódott, a hajtóművek már 100%-on 
dolgoztak, és pár másodperc elteltével 
a gép rövid távon el is emelkedett a 
biztonságot adó légtérbe. A Transall 
felszállását a két Iroquise helikopter 
biztosította, fedezte, és amint a teher
szállító a kellő sebességet elérte, ki
váltak.

De ezzel a harcbemutatók még nem 
értek véget, a házigazdák légierejének 
egyik C-160-asa például kis magas
ságon a célterület felett terhet dobott 
ki, amely fékernyőkön ereszkedett alá. 
Ezenkívül bemutatkoztak még a 
„nagyrabecsült” Eurofighterek és a 
csapásmérő Tornádók is. Az előbbiek 
négygépes géppárja elfogott, majd 
földre kényszerített egy betolakodót 
(F-4F Phantom II), míg az utóbbiak lé
gi tankolást hajtottak végre kis magas
ságon a közönségnek.

Most is, mint mindig, nagy hangsúlyt 
fektettek a történelmi repülőgépek be
mutatására, hiszen Németország min
dig is a katonai repülőgépgyártás él
mezőnyéhez tartozott. Most viszont 
baleset miatt a repertoárból kimaradt a 
rettegett Bf 109-es, de a Messer- 
schmitt-alapítvány jóvoltából az USA- 
ban eredeti tervek alapján kis példány
számban gyártott Me 262-est viszont 
láthattuk. A második világháború idő
szakának légcsavaros legendái közül 
látványos show-t repült a Supermerine 
Spitfire és a P-51D Mustang is. A re
pülés telivérein kívül bemutatót repült 
még a csónaktörzsű PBY-5A 
Catelina, amely akkoriban a tengerek,
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Nem zetközi haditechnikai szem le
V_______________________________________________________________________________________________ /

8. ábra. P-51D Mustang vadászgép restaurált példánya

óceánok vízfelszínét kutatta ellensé
ges tengeralattjárók és bajba jutott túl
élők után. A nézők arcára mosolyt 
csalt a North American kétmotoros 
bombázója, a B-25J Mitchell csakúgy, 
mint a házigazdák hárommotoros 
utasszállítója, a Ju 52-es, amely a 
nosztalgia kedvelőit reptette.

Meg kell említeni még korszakunk 
óriásgépét, az Airbus A-380-asát, 
amely ámulatba ejtette a nagyközön
séget és a szakmát egyaránt nagysá
gával, teljesítményével, valamint hogy 
játszi könnyedséggel repülte végig 
programját.

A kiállítás ideje alatt az ILA palettáját 
tovább színesítette a menetrend szerint 
induló és érkező polgári légi járatok re
pülőgépeinek fel- és leszállása. A 
Luftwaffe veterán, hadrendből kivont 
OV 10 Broncója igazi kuriózumnak szá
mít. Sajnálatos módon csak a kigurulá- 
sát és a felszállását vehettük szemügy
re, mivel ez alkalommal nem repült. A 
North American Rockwell dupla farkú 
kétmotoros típusa aktív múltat tudhat 
maga mögött. Az USA haderői (USAF, 
NAVY, USMC) a vietnami háborúban 
vetették be először felderítő és megfi
gyelő feladatkörben. A Broncó legutolsó 
éles szerepvállalása az első öbölhábo
rúban volt az amerikai tengerészgyalog
ság égisze alatt. Ekkor már a sokkal 
korszerűbb D verziót üzemeltették, 
amely alkalmas volt éjszakai megfigye
lésre, fegyveres felderítésre és célmeg
jelölésre is. Az említett amerikai haderő
kön kívül még hét ország légiereje rend
szeresítette ezt a típust és változatait.

A két nap alatt az ILA rendkívül jó 
benyomást keltett, és a felsorakozta
tott repülőtechnika változatossága 
mindenki számára hozott valami új
donságot, érdekességet. ■

9. ábra. Német Tornado gépek légi tankolása

10. ábra. Német C-160-as teherkidobás közben
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Hazai tükör

Kenyeres Dénes XI. Nemzetközi Repülönap 
és Haditechnikai Bemutató, 
Kecskemét I. r é s z

Az  e l m ú l t  É v t i z e d b e n  ki
alakult hagyományoknak meg
felelően ezúttal is Kecskemét 

repülőtere adott otthont a jubileu
mokkal megtűzdelt nyári repülő- 
show-nak és a szárazföldi haditech
nikai bemutatónak 2008. augusztus 
16-17-én. Az első nemzetközi repü
lőbemutató 1990 nyarán a hírős vá
rosban volt, amely akkor óriási mé
diavisszhangot váltott ki. A második 
világháborút követően a kecskeméti 
légi támaszponton szállt le egy idő
ben két amerikai F-16-os és két 
szovjet M iG-29-es vadászrepülő
gép. Az addig politikailag és szövet- 
ségileg szemben álló vadászpilóták 
ott találkozhattak először békés kö
rülmények között.

1990 őszén Pápán, 1991-ben és 
1992-ben Taszáron, 1997-ben, 
1998-ban, 2000-ben, 2003-ban,
2005-ben, 2007-ben, majd 2008-ban 
Kecskeméten szerveztek nemzetkö
zi repülőbemutatót. Szekeres Imre 
honvédelmi miniszter még 2007 au

gusztusában -  az akkori repülőnap 
végén -  jelentette be hivatalosan, 
hogy 2008-ban ünnepeljük a Magyar 
Honvédség 160., a Honvéd Légierő 
70. jubileumi évfordulóját, s ennek 
tiszteletére ismét repülőnap és 
haditechnikai bemutató lesz a 
hírős városban.

A szervezőbizottság szinte 
azonnal megkezdte az élőké- p  j  
szüléteket a nagyszabású ju-

2. ábra. Régen kiselejtezett repülőgép
hajtóműveket is láthatott a nagyérdemű

3. ábra. SZT-68U típusú háromkoordi
nátás, kis hatótávolságú radar (MH 54. 
Veszprém Légtérellenőrző Ezred, 
Veszprém)
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{Hazai tükör

4. ábra. 1SZ 91 M1 Szurn típusú 
célfelderítő és -rávezető állomás (MH 12. 
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, Győr)

S zárazföldi technika

A légierő és a szárazföldi egységek 
fegyverzete, haditechnikája részben 
gépjárműveken, részben pedig vasúti 
szállítással érkezett a repülőbázisra 
augusztus 11-12-én. A kirakodást, ki- 
málházást követően megkezdték a 
technika karbantartását és a helyszín
re szállítását. A fegyvereket és techni

bileumi rendezvényre. Külföldről több 
neves légi köteléket és számos állam 
légierejét hívták meg a repülőshow-ra, 
olyan repülőgépeket és kötelékeket is, 
melyek eddig még nem szerepeltek 
hazánkban.

Augusztus elejére kialakult a légi pará
dé nagyszabású és összehangolt prog
ramja. Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis felkészülten várta a repülő
nap és haditechnikai bemutató kezdetét.

6. ábra. MCP típusú vezetési pont Mistral rakétákhoz (Győr)

5. ábra. Rába H-25 típusú, 12 tonnás konténerszállító gépjármű (MH 93. Vegyivédelmi 
Zászlóalj)

kai eszközöket megfelelő szemléltető 
anyagok mellett állították ki a statikus 
bemutatóra kijelölt helyszíneken.

Az MH 64. Boconádi Szabó József Lo
gisztikai Ezred (Kaposvár) a statikus szá
razföldi bemutatón Rába H-25 típusú 
üzemanyag-szállító, vízszállító és élel- 
mezésianyag-szállító gépjárművei közül 
állított ki egy-egy darabot. Az MH 93. Pe
tőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Szé
kesfehérvár) Rába H-25 típusú darus 
gépkocsit, Rába H-25 típusú konténer- 
szállító gépjárművet, BTR-80 típusú ve- 
gyisugár-felderítő harcjárművet hozott el 
meteorológiai felszereléssel.

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műsza
ki Zászlóalj (Szentes) szerepeltette MAN 
HX-32 440 típusú teherrakodó konté
nerszállító járművét, a MAN HX-32 
T—17 típusú konténerszállítót, a Rába 
H—18 típusú emelőhorgos konténerszál-
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7. ábra. Mistral légvédelmi rakéta és indítóállványa Győrből 8. ábra. 2P25M2 Kub önjáró indítóállvány (MH 12. Légvédelmi
Rakétaezred, Győr)

lító gépjárművet, az USZM-2 típusú cö
löpverő, hídépítő készletgépkocsit, az 
1RF-1300 típusú tábori világítófelszere
lést, TÁVISZ-03-as tábori világítószek
rényt, PT típusú szalaghídkészletet, 
TMM-3 típusú nehéz hídrakó készletet, 
PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gép

kocsit, ADROWPV típusú nagy teljesít
ményű tábori vízszállító állomást, 
TTR-18 típusú járművön csomagoló be
rendezést.

Az MH 5/62. Bocskai István Gépesí
tett Lövészdandár Logisztikai Század 
(Hódmezővásárhely) bemutatta a

BAT-2 típusú gyorsjáratú buldózert, a 
Komatsu WB-97S-2 típusú közepes 
teljesítményű földmunkagépet, az 
Ural^t32-es DAM-darus autómentőt, a 
Rába H—18-as terepjáró tehergépkocsit, 
az MB 1017A típusú terepjáró tehergép
kocsit, az MB Unimog 4000-es terepjá-

A STATIKUS BEMUTATÓ RÉSZTVEVŐI

R om ánia: MiG-21 Lancer vadászgép.
Franc iao rszág : Mirage-2000D típusú, 3-K  612 oldalszámú vadászgép.
B e lg ium : A-109BA Augusta (Hirondo) többcélú könnyűhelikopter.
S zlovák ia : MÍ-17M típusú helikopter.
Tö röko rszág : 2 db F-16C/D Falcon (Sólyom) típusú vadászgép.
G örögo rszág : 2 db A-7E Corsair típusú harcászati vadászbombázó, 560 és 690 oldalszámúak.
S zerb ia : Utva-66 típusú repülőgép, Sokol 7-20 Kraguj típusú repülőgép, B-60 Beechraft típusú repülőgép.
Le ngye lo rszág : Szuhoj Szu-22 (Fitter) vadászgép.
N ém etország: Bo-105 típusú páncélvadász helikopter, EC-135 T1 típusú helikopter, EC-145 típusú helikopter, PA-200 Tornado típusú, 42-28 
oldalszámú vadászbombázó, Eurofighter Typhoon típusú vadászgép.
C seho rszág : L-159 és L-159T típusú kiképzőgépek, MÍ-24V Hind típusú harci helikopter, M M 71S  típusú közepes szállítóhelikopter.
A u sz tria : PC-6 Pilatus típusú, 3G-EH lajstromjelű futárrepülőgép.
S zlovén ia : As-532-AL típusú helikopter.
N agy-B ritann ia : F-3 Tornado vadászgép.
O laszország: C-27J Spartan típusú szállítógép.
A m erika i E gyesü lt Á lla m o k : 2 db A -10 Thunderbolt csatagép.
S pan yo lo rszá g : C-295 típusú, 35-41 oldalszámú szállító repülőgép.
M agyaro rszág : Jak-52 típusú kiképzőgép, An-26 (Curl) típusú, 406 oldalszámú közepes szállító repülőgép, JAS-39 Gripen, 40 oldalszámú 
vadászgép, L-39Z0 Albatrosz típusú, 119 oldalszámú kiképzőgép, MÍG-29UB és MÍG-29B típusú vadászgépek, 4 db hadrendből kivont MiG-21 MF 
és bisz, oldalszámaik 1099, 4408, 7011, és az 1904-es számú sárga Cápeti.
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9. ábra. BTR-80 típusú vegyisugár-felderítő harcjármű, meteorológiai felszerelés
sel (MH 93. Vegyivédelmi Zászlóalj)

ró tehergépkocsit, az MBG-270 CDI 
BA-10-es terepjáró személygépkocsit, 
az MBG-270 CDI-BA-6 típusú terepjá
ró személygépkocsit, az MBG-27 CDI 
DA-9-es terepjáró mentőgépkocsit. A 
dandár állomáshelyéről, Debrecenből is 
érkezett egy jármű, az Iveco Magirus tí
pusú terepjáró tehergépkocsi.

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Ra
kétaezred (Győr) felsorakoztatta az 
1SZ91M1 Szurn típusú célfelderítő és 
-rávezető állomást, a 2P25M2 Kub indí
tóállványt, az Atlas indítóállványt és lég
védelmi rakétát, az MCP vezetési pon
tot az antennákkal. Az MH 54. Veszp
rém Légtérellenőrző Ezred (Veszprém) 
az SZT-68 (Tin Shield) háromkoordiná
tás kis hatótávolságú S sávú felderítőlo
kátort, a P-18M típusú (Spoon Rest D) 
közepes hatótávolságú, kétkoordinátás 
VHS-sávú rádióállomást állította ki.

10. ábra. P-18M (Spoon Rest D) típusú közepes hatótávolságú radar (MH 54. 
Légtérellenőrző Ezred)

11. ábra. BAT-2 típusú gyorsjáratú buldózer (MH 5/62. Zászlóalj, Hódmezővásárhely)

R epülötechnika

A nemzetközi légi parádéra érkező lé
gi járművek 2008. augusztus 13-16. 
között landoltak a bázison. A légierők 
állományát, a kiszolgáláshoz szüksé
ges eszközöket, tartalék alkatrészeket 
C-296, C-130 Hercules, C-160, 
ERS-135, An-26 és C-27 típusú szál
lítógépek hozták Kecskemétre. A szál
lítógépek zömét -  a kirakodást követő
en -  helyhiány miatt átrepülték a szol
noki repülőtérre.

Az irányítótorony melletti füves ré
szen meg lehetett tekinteni több repü
lőeszközt is, amelyet évekkel ezelőtt 
vontak ki a hadrendből: a 06 oldalszá
mú Mi-1M-et, az 505 oldalszámú 
Ka-26 és a 8911 számú Mi-2-es heli
koptert, a 076 számú HA-FBK lajst
romjelű Zlin-243-ast, illetve a még 
hadrendben lévő 10 430 számú 
Mi-8T-t és az 578 oldalszámú MÍ-24D 
Hind harci helikoptert.

Az egyik hangár előtt több haditech
nikai eszköz sorakozott: PSZH-k, had
rendből kivont különböző fajtájú és tí
pusú tüzérségi eszközök, régen kise
lejtezett repülőgép- és helikopter-haj
tóművek, M i-8-as helikopter-forgó- 
szárnyagy és TV 2-117 típusú hajtó
műve, valamint más haditechnikai be
rendezések, illetve eszközök. A han
gárban pedig a kilencvenéves jubileu
mát ünneplő Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum rendezett nagyszabású kiállí
tást a kettős jubileum tiszteletére. Kü
lönböző tárlókban és tablókon a nagy
érdemű láthatta azt a hatalmas fejlő
dést és technikai változást, melyet a 
160 éves honvédség, illetve a hetven
éves légierő állománya végigjárt.

(Folytatjuk)
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Mong Attila -  JÁNOS VITÉZ A GULAGON

1991-ben fejeződött be a szovjet megszálló csapatok kivonulása hazánk területéről. 
Máig találkozni azzal a véleménnyel, hogy a rendszerváltás utáni első magyar kor
mány hibát követett el, amikor elutasította a nehéz helyzetben lévő szovjetek haladék
kérelmét, és ragaszkodott az eredetileg elfogadott kivonási ütemtervhez, határidőhöz. 
A halasztásért, időnyerésért cserébe állítólag korszerű felszerelésük egy részének át
adását ajánlották fel az „ideiglenesen itt állomásozók”.

Aki elolvassa ezt a könyvet, minden bizonnyal egyetért vele, hogy tekintettel a há
borús évek és a háborút követő első esztendők garázdálkodásait elszenvedett idő
sebb nemzedékre -  Mong Attila munkája róluk szól - ,  a magyar államnak nemcsak 
érdeke, hanem becsületbeli kötelessége is volt a Vörös Hadsereg haladék nélküli, 
mielőbbi eltávolítása. Gyenge és nagymértékben hamis az a szintén hallható érve
lés, hogy a szovjetek csak a Magyar Királyi Honvédség katonáinak kegyetlenkedé
seit, rablásait viszonozták.

183 oldal szöveg + 8 oldal fotó, Helikon Kiadó, Budapest, 2008.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3800 Ft-ért (ebben benne 
van az utánvétes postaköltség) vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi 
könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon 460-3722, 06-30- 
575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: 
dornan@vipmail.hu

Kollányi Károly -  KÁRPÁTI TRILÓGIA

„De London és Washington is megtette ellenhúzását a balkáni sakktáblán. Ez annál 
könnyebb volt, mert maga a szerb kormány sem vette túl komolyan a Tengelyhez va
ló csatlakozást, barátsági szerződést. Tudtával épülnek az angol Intelligence Service 
ügynökeinek kapcsolatai a tisztikarral és csetnik szervezettel. Mi is meggyőződhettünk 
erről, például a szerb erődítési vonal kiépítését vezető hadmérnök őrnagy 
kihallgatásánál...”

Az 1993-ban elhunyt szerzőről érdemes tudni, hogy rendkívül művelt ember volt, 
és a második világháború alatt a Vezérkari Főnökség 2. osztályán dolgozott. Tájéko
zottságának köszönhetően a háború vége után Nyugaton maradt, nem tért vissza a 
„felszabadulás” utáni, szovjet irányítás alá vont Magyarországra. így elkerülte a hír
hedt Katonapolitikai Osztály (Berkesi, Kardos, Pálffy stb.) kegyetlen veréseit és 
celláit...

Jelen műve valójában három könyv újrakiadása egy közös kötetben. Ezek a törté
nelmi-geopolitikai témájú munkák, a hatvanas-hetvenes években, kint az emigráció
ban komoly sikert arattak.

Az első nagy fejezet a velünk szomszédos népek (horvátok, szerbek, románok 
stb.) történelmét, a magyarsághoz fűződő kapcsolatát-viselkedését mutatja be, és a 
trianoni döntést járja körül.

A második nagy fejezet a Felvidéket és Kárpátalját mutatja be; melyik vármegyéről mit illene tudni (várak, nemesi csa
ládok, történelmi-hadtörténelmi események). Itt akad egy tévedés. Az csak legenda, hogy a Vörös Hadsereg szinte az 
utolsó emberig kiirtotta az említett magyar falu lakosságát, és a földig rombolt községet végleg eltüntették a térképről. A 
falu ugyanis ma is megvan. Ezt a háború utáni rémhírt Kollányi Nyugatról nyilván nem tudta ellenőrizni.

A harmadik nagy fejezet geopolitikai megvilágításban vizsgálja a Kárpát-medence térségét és történelmét.

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005. Terjedelem: 484 oldal
A könyv telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 4000 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes posta- 
költség), vagy megvásárolható a helyszínen:
Kékesi Könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722, 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: 
8-19 óráig hétfőtől péntekig.) E-mail: dornan@vipmail.hu 
Megrendelhető: Pászti Balázs, 06-30-331-6902
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Sárhidai Gyula

Az ÍRNA hírügynökség hivatalo
san közölte, hogy 2009. február 
2-án GMT 18.30 órakor felbo

csátották a Safir 2 hordozórakétát, 
amely Föld körüli pályára helyezte Irán 
első hazai műholdját, az Omidot (Re
mény). A kb. 22 m magas, kétfokozatú 
hordozórakéta helyi idő szerint sötét
ben, 22 órakor startolt az Irán középső 
részén fekvő sivatagos Semnan tarto
mányi űrközpontból délkeleti irányban. 
A röppálya így nem vezet egyetlen 
szomszédos ország felett sem, az I. 
fokozat még iráni területre esik vissza. 
A II. fokozat vagy Föld körüli pályára 
kerül, vagy hiba esetén az Indiai-óce
ánba hullik.

Irán nem adott hivatalos adatokat a 
műholdról, csak annyit közöltek, hogy 
a kis tömegű próbaműhold távközlési 
rendszer, rádiók, antennák kipróbálá
sára szolgál, katonai feladata nincs.

A NÓRÁD szerint a február 7-i pá
lyaadatok:
Azonosító NORAD ID: 33 506
Nemzetközi jelzés: 2009-004A
Perigeum: 252,3 km
Apogeum: 380,0 km
Flajlásszög: 55,51°
Keringési idő: 90,7 min

Későbbi időpontban mért pálya 
246,17-378,11 km, illetve 439,26 km 
volt. Mivel a II. fokozat is Föld körüli 
pályán van, valószínű, hogy a műhold 
van magasabban, mert a fokozat job
ban fékeződik.

A startot 10 nappal az iráni iszlám 
forradalom 30. évfordulója elé időzítet
ték. Haszan Gasgavi külügyi szóvivő 
közlése szerint a start nem szolgál ka
tonai célokat, tudományos és techno
lógiai jelentőségű. Az Omid a harma
dik iráni műhold, mert 2005-ben bo
csátották fel az elsőt, a Sina-1-et 
orosz Kozmosz-3M rakétával. 2008-

1. ábra. Teheráni díszszemlén felvonuló 
Shahab-3 ballisztikus rakéta

2. ábra. A forradalom 30. évfordulóján 2009. február 12-én Teheránban kiállított 
Safir 2 hordozórakéta

ban egy Kínával, Thaifölddel közösen 
épített Mesbah 75 kg-os műholdat is 
orosz rakéta állított pályára.

Az IRL adatai szerint az iráni űrhajó
zási szóvivő, Alirena Zarifian Yegeneh 
közölte, hogy a műhold naponta há
romszor halad át Irán felett. Rádiói két 
frekvencián sugározzák mérési adata
ikat, amelyeket 8 antenna közvetít. A 
könnyű, „3D graphics” szénszálas 
kompozitburkolatú műhold 25 vagy 27 
kg tömegű, napelemei nincsenek. 
Távközlési alkatrészeket, távérzékelő 
műszert, műhold-telemetriát, geológiai 
információs műszert szállít kipróbálás
ra. Ezek adatait a földi állomások ve
szik. Az élettartam várhatóan egy-há- 
rom hónap között lesz, utána elég a 
légkörben. Adatai alapján alakítják ki 
Irán következő műholdjait.

Jelenleg összesen kilenc állam ké
pes hazai gyártású rakétával műholdat 
felbocsátani: a Szovjetunió, az Egye
sült Államok, Franciaország, Japán,

Kína, Nagy-Britannia, Európai ESA, 
India és Izrael (még 1988-ban), hozzá
juk csatlakozott tizediknek Irán. Mű
holdja jóval több államnak van, de 
ezeket más ország indította.

A startnál jelen volt Mahmoud 
Ahmadinejad elnök, aki 2008. február 
4-én az új űrközpont megnyitására je
lentette be, hogy az Omid a közeljövő
ben pályára fog állni. A 2008. augusz
tus 17-i kísérletnél is jelen volt, amikor 
a Safir 2 rakétát indították teljes felsze
reléssel, bár a műholdat nem látta 
senki. A közlés szerint a Safir Irilv ra
kétákkal több szuborbitális próbát haj
tottak végre a műholdindítás előtt.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán 30 
évi embargó és korlátozás ellenére ér
te el jelentős eredményeit. A követke
ző három évben még 4-5 műhold indí
tását tervezik, első cél egy hazai mű
holdas távközlési rendszer kiépítése. 
Irán 2021-re tervezi első űrhajósának 
világűrbe juttatását. ■
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Tanulmányok —-------------------------------------------------------------------------
V_______________________________/

Motorcsere az M1 Abrams 
harckocsiknál

A szerző amerikai páncélos 
technikai szakértők hozzászólásait 

gyűjtötte össze az M1 Abrams 
harckocsicsalád meghajtási 
problémáihoz. Már 2001 óta 
napirenden van a harckocsi 

motorcseréjének kérdése, mert a 
helyi háborúk tapasztalatai igen 

rosszak, a Pentagon viszont 2008 
végéig nem tudott dönteni. Az 

eredeti anyag nem foglalkozott az 
M1A1 és A2 változatok M1A3-ra 

történő átépítésével, amely a 
magas költségek miatt régen leállt. 

Úgyszintén az Egyiptomban 
összeszerelt összesen 1500 db 

M1A és a Törökországnak 
eladandó 300 M1A1 motorkérdései 

sem merültek fel, ami a 
gazdaságosságot befolyásolja.

(S zerk .)

Aharckocsimotor fejlesztése 
mindig a nagyobb hajtóerő el
érése céljából valósul meg. Az 

M1A1 Abrams harckocsi gyökeres vál
tozást jelentő gázturbinás motorját a 
nagy tömegben alkalmazott szovjet 
páncélosok elleni gyors és öldöklő 
harcra tervezték. Az üzemanyag-haté
konyság nem volt fontos szempont, 
mivel a harckocsik az ellenségtől ke
vesebb mint 100 mérföld (1 mérföld = 
1609 m) távolságra kerültek alkalma
zásra. Ezek a harckocsik kiváló eszkö
zöknek bizonyultak, azonban az expe- 
díciós és városi műveletekben történő 
alkalmazásuk szükségessé tette kor
szerűsítésüket. A korszerűsítés ez 
esetben a gázturbinás motor dízelmo
torral történő felváltását jelentené. A 
motorcsere négy jelentős haszonnal 
járna. (Valójában az M1; M1A; M1A1 
változatokról van szó. Szerk.)

1. A GÁZTURBINA ÜZEMANYAGFALÓ

A gázturbinás motor egyedülálló gyor
sulást biztosít, ugyanakkor igen sok 
üzemanyagot fogyaszt. A különböző 
becslések szerint a harci fogyasztás 
átlaga (nem az országúti menet átla
ga) körülbelül 3 gallon (1 gallon = 4,5 
liter) mérföldenként (nem mérfölden
ként egy gallon). Ez körülbelül három

szorosa a hasonló dízelmotorok fo
gyasztásának. A dízelmotor három
szoros üzemanyag-hatékonyságával 
megháromszorozhatja az Abrams 
harckocsi hatótávolságát. Az Abrams 
terhelhetősége kitűnőnek bizonyult a 
sivatagi viszonyok között, nagy sebes
séggel, békeidőben végrehajtott gya
korlatok során, de ennek a teljesít
ménynek más terepviszonyok között 
nincs gyakorlati jelentősége. Megfon
tolt harckocsizok általában egyenletes, 
lassú tempót tartanak, nehogy csap
dába essenek.

Az Egyesült Államok hadserege 
Irakban végrehajtott néhány nagy se
bességű harckocsirohamot, de ezek
nek a ritka összetűzéseknek az ered
ménye ugyanaz volt, mintha az 
Abrams harckocsik lassabban halad
tak volna. A lassúbb általános harcá
szati sebességet a nagyobb hadmű
veleti sebesség ellensúlyozhatta vol
na, például ha a harckocsiknak nem 
kellene megállni, és várni az utántöl
tésre. A Sivatagi Vihar hadművelet 
során az Egyesült Államok VII. had
testének egy kritikus időpontban meg 
kellett állnia, és a szomjas Abrams 
harckocsiknak várniuk kellett az 
üzemanyag-szállító tartálykocsikra, 
miközben az Iraki Köztársasági Gár
da nagy része elmenekült. Elvileg a 
megbízhatóbb üzemanyag-hatékony
ságú dízelmotorok alkalmazásával 
csökkenteni lehet a hadszíntéren a 
harckocsiszállító trélerek számát, 
mint ahogy ez Szaúd-Arábiában is 
történt.

Németországban az üzemanyagot 
a közelben lévő üzemanyagraktá
rakból szállították. Expedíciós mű
veletekben az üzemanyag akár Kali
forniából is érkezhet. Amíg egy gáz
turbinás harckocsimotorral ellátott 
harckocsihadosztály hetente három 
olajszállító tankhajónyi üzemanya
got fogyaszt, addig a dízelmotorral 
e llátott hadosztálynak csak egy 
tankhajónyi üzemanyagra van szük
sége. Mivel az üzemanyagot szállí
tani kell, a gázturbinás hadosztály
nak háromszor több üzemanyag
szállító tartálykocsira van szüksége, 
és hetente még egy tankhajóra a 
tartalék üzemanyag-szállító tartály- 
kocsik üzemanyaggal történő feltől-

tésére. Ezenkívül számításba kell 
venni az üzemanyag rakodásához 
és őrzéséhez szükséges katonákat 
és a felszerelést, a háromszor több 
logisztikai támogatást, a háromszor 
több gépkocsivezetőt és gépkocsi
szerelőt.

2. A GÁZTURBINA INFRAVÖRÖS 
SUGÁRZÁSA NAGYON ERŐS

Az Abrams tervezése óta eltelt több 
mint három évtizedben az infravörös 
technológia ugrásszerű fejlődésen 
ment keresztül. Az Abrams gázturbi
nás motorja 1000 °F (538 °C) hőha
tásnak van kitéve, ami négyszer ma
gasabb, mint a dízelmotor esetében. 
Ennek következtében négyszer tá
volabbról lehet észlelni, és sokkal 
hosszabb ideig tart lehűteni, amikor 
a harckocsinak el kell rejtőzni. Ezen 
kívül az Abrams harckocsimotor 
nagy, fényes korongja a képernyőn 
lehetővé teszi az ellenség számára, 
hogy könnyen megkülönböztethető 
legyen egy tehergépkocsi- vagy más 
motortól.

Az új infravörös sugárral vezérelt lő
szerek megjelenésével a felhevült 
motor még nagyobb problémát jelent. 
A hőt kibocsátó motor észleléséhez 
egyre több korszerű páncéltörő raké
ta, tüzér és aknavető lőszer rendelke
zik infravörös érzékelővel. Nyilvánva
lóan egy harckocsi, amely négyszer 
több hőt bocsát ki, valószínűbb, hogy 
négyszer jobban vonzza a becsapódó 
lőszert. Az Abrams harckocsi olyan 
sok hőt bocsát ki, hogy azt egy 
hőkereső fejű rakétát indító harci re
pülőgép hátulról könnyen megsemmi
sítheti.

3. A MOTOR HŐKIBOCSÁTÁSA KORLÁTOZZA 
A VÁROSI HARC TÁMOGATÁSÁT

A motor hőkibocsátása problémát 
okoz a harckocsi/lövész harcászat 
megerődített és városi terepen történő 
megvalósulása során. A harckocsik 
klasszikus harceljárása, hogy lassan 
haladnak előre szétlőve mindent, ami 
mozog, a lövészek pedig közvetlen 
mögöttük, fedezetük alatt követik azo-
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kát, vagy a harckocsira szállva de- 
szantként foglalnak helyet, védelmez
ve a harckocsik sebezhető tornyát, ol
dalát és motorterét. Az M60 harcko
csiknak van egy külső deszant-rádió- 
vevője, melyen keresztül a lövészpa
rancsnokok kommunikálnak a harcko- 
csizókkal. Az ajtóból, ablakból vagy fe
dezékből tüzelő lövészt azonnal leterí
ti ez az együttműködő csoport.

Az Abrams harckocsi motorteréből 
azonban 1000 °F-os hő sugárzik ki, 
ami a lövész katona számára lehe
tetlenné teszi, hogy közvetlen közel
ről kövesse vagy a harckocsin (mo
torháztetőn) utazzon. Mivel az ame
rikai hadsereg felismerte a városi 
harcra való felkészítés szükségessé
gét, ezzel a problémával is foglal
kozni kell.

4 . A  GÁZTURBINÁS MOTOR NAGYON DRÁGA

Az Abrams gázturbinájának karbantar
tása, javítása és cseréje nagyon drá
ga. A hadsereg a szárazföldi harcesz
közök fenntartására biztosított éves 
költségvetésének 25%-át az Abrams 
gázturbinás motorjaira, míg másik 
25%-át a harckocsik többi részének 
karbantartására fordítja. A dízelmoto
rok jóval olcsóbbak, megbízhatóbbak 
és kevesebb karbantartást igényelnek.

Az M l A3 HARCKOCSI 
KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPE

Gyakran hallható az a divatos kijelen
tés, hogy a „harckocsi halott” . Ez nem 
igaz, mert nincs még egy olyan fegy
verrendszer-amelyik azonnali, köze
li tűzerőt biztosítana mint a harcko
csi. A harckocsik nélkülözhetetlenek a 
városi harcokban, a fedezékben lévő 
lövészek megsemmisítésében. A mo
dern harcmezőn azonban a harckocsi 
kevésbé fontos szerepet játszik, külö
nösen nyílt terepen, ahol a légierő 
uralkodik. A harckocsizászlóaljak ide
jétmúltak, egy homogén egységet al
kotó harckocsizászlóaljban rendsze
resített 58 (jelenleg 45) harckocsi több 
a szükségesnél. A hadsereg „nehéz” 
(alapvető harci) harckocsi/gépesített 
hadosztályaiban lévő harckocsik szá
mát körülbelül egyharmaddal csök
kenteni kell, egészen 100 db/hadosz- 
tályig.

Összességében az Egyesült Álla
mok hadseregének -  beleértve a 
Nemzeti Gárdát és az előretolt raktá
rakban lévőket is -  körülbelül 2000 da
rab leendő M1A3 harckocsi felújítási 
programját kellene tervezni. A hadse
reg összesen 8000 db M1 -sorozathoz

tartozó harckocsit halmozott fel, me
lyek zöme tartalék és raktári készletet 
képez. Ki kellene selejtezni, több milli
árd dollárért feldarabolni, és tartalék 
alkatrészekre bontani 6000 harckocsit. 
A feladatra nem kellene profitorientált 
cégekkel szerződnie, hanem néhány 
száz fölösleges Abrams harckocsit 
kellene készletezni minden nehéz 
hadosztály mellett, és a szerelők szük
ség szerint válogathatnának az alkat
részek közül.

A dízelmotorok ügyét az M1A3 fel
újítási program részeként kellene beik
tatni. A megfelelő dízelmotor kiválasz
tása egyszerű, pl. a Perkins CV12 
1500 LE-s motorját használják az 
Egyesült Államok hadserege Crusader 
táboritüzér-programjának megvalósí
tása során, vagy választani lehet a 
Detroit Diesel 1500 LE-s motorját, 
mely az izraeli Merkava II. és III. harc
kocsi erőforrása. Ezenkívül az ameri
kai ipar számos kisebb motort is gyárt, 
melyek mellett az üzemanyag-haté
konyság szempontjából dönthet a 
hadsereg.

Kétezer darab Abrams harckocsi 
más motorral történő ellátása nem 
lesz olcsó, de az lehetne, ha össze
kapcsolnák egy többéves felújítási 
programmal. Az M1A2 felújítási prog
ramja igen drága, mert minden egyes 
Abrams harckocsi elektronikus rend
szerének cseréje hatmillió USD-ba ke
rül. Az M1A3-program dízelmotorral, 
tökéletesített kisegítő fegyverzettel, lö- 
vegvédő pajzzsal, GPS-szel, parancs
noki hőkamerával, külső telefonnal, 
harckocsinyílással, az élettartam meg
hosszabbítását szolgáló nagyjavítás
sal harckocsinként kevesebb mint 
egymillió USD-ba kerülhet, ezzel a 
hadsereg költséget takaríthatna meg, 
melyet üzemanyagra, kiképzésre, kar
bantartásra fordíthat.

A gázturbinás motor jó ötletnek tűnt 
az 1970-es években, azonban a világ 
megváltozott. Nincs másik hadsereg a 
Földön, amely a harckocsikat gázturbi
nás motorral látta volna el. A németek 
egy MTU dízelmotort gyártanak a Tö
rökországnak eladandó M1A1-esek 
számára. Az M1A2 nagyszerű harcko
csi, de az M1A3 még annál is jobban 
megfelelhet majd a jövő hadművelete
iben.

Carlton Meyer

K iegészítés

A hadsereg válasza arra az ötletre, 
hogy megháromszorozza a harckocsik 
üzemanyag-felhasználási normáját 
(olaj/mérföld teljesítményét), az volt, 
hogy nem vett tudomást róla, és most

Tanulmányok
4._______________________________________У

gázturbinás motorokat javasol a 
Crusader tüzérlövegekhez is. A Ge
neral Dynamics egy 2000. március 31- 
i sajtóközleményében a dízelmotorral 
működő M1A2 harckocsi kipróbálásá
ról ír. Az M1A2 harckocsit is el akarják 
adni a törököknek, de ők nem vesznek 
gázturbinás motort. A General Dyn
amics a próbát sikeresnek minősítette, 
és kijelentette: „A harckocsi úgy mo
zog, mint a hagyományos turbinával 
hajtott motorral, nincs különbség a cél
felderítésben, célmegjelölésben vagy 
a löveg pontosságában. A próba alátá
masztja, hogy a dízelmotorral ellátott 
harckocsi teljesítménye nem változott, 
és az üzemeltetési költség jelentősen 
csökkent.”

A Védelmi Tudományok Bizottságá
nak 2001. májusi a „Jobb képességű 
harctevékenység az üzemanyag-csök
kentés terhére” címet viselő tanulmá
nya szerint az amerikai hadsereg har
cához szükséges szállítmányok tonna
forgalmának több mint 70%-át az 
üzemanyag teszi ki. A tanulmány meg
állapítja, hogy ha az M1A1 harckocsik 
50%-kal kevesebb üzemanyag-fo- 
gyasztásúak lettek volna, a perzsa 
öbölháború során a csapatok felvonu
lása 20%-kal gyorsabb lett volna, és a 
szárazföldi erők egy hónappal koráb
ban elérhették volna a harcképessé
güket. Ezenkívül az óceánjáró tartály
hajókkal szállított üzemanyag ára a ki
kötőnél csak körülbelül 1 USD gallo
nonként, de a szárazföld belsejébe 
történő szállítása a költségeket egé
szen 50 USD-ig emelheti.

H ozzászólások

M 1  DÍZELKORSZERŰSÍTÉS

Az M1A3 lehetséges korszerűsítéséről 
írt cikke nagyon tetszett. Egy dologban 
nem értek egyet, hogy 1500 LE-nél ki
sebb motor (mint az 1050 LE-s motor, 
amelyről szintén említést tesz) alkal
mazható egy olyan harckocsinál, mint 
az M1. Nem hiszem, hogy egy olyan 
nehéz harckocsi esetében, mint az 
M1, a kisebb sebesség és a gyorsulá
si képesség kívánatos lenne. Össze
hasonlítva a Hellén Harckocsiütközet 
összes többi harckocsijával (ahol a gö
rögök összehasonlították a modern 
közepes harckocsikat) a svéd Leopard 
2/S 122 harckocsinak a maga 1500 LE 
12 hengeres MTU dízelmotorjával volt 
a legalacsonyabb fogyasztása.

Az 1050 LE egyszerűen túl kevés, 
úgy gondolom. Máskülönben igen 
meggyőzően vezeti be az M1-et a dí
zelközösségbe. A városi hadviselésről 
szóló érvelésével szintén egyetértek.

2009/3 HADITECHNIKA «■ 15



Tanulmányok
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у

A saját lövészekkel való szoros együtt
működés szükséges ahhoz, hogy biz
tonságos legyen a kapcsolat a többi
ekkel is. Ezt igazolta vissza az utolsó 
zászlóaljgyakorlatom, ahol a FIBUA 
(városi harc) forgatókönyv szerint har
coltunk. A harckocsiszázadok kemény 
csapásokat szenvedtek el, mielőtt át
törtek volna. Többnyire azért, mert hi
ányzott a közvetlen lövésztámogatás.

Peter Eriksson

A DÍZELCSERE NEM OLYAN EGYSZERŰ

A turbinás motorral ellátott harckocsi 
vásárlása politikai döntésen alapult. A 
hadsereg a dízelmotorral ellátott GM- 
változatot választotta. Azonban a hu
szonnegyedik órában a védelmimi- 
niszter-helyettes egyértelműen utasí
totta a szárazföldi erők miniszterét, 
hogy változtassa meg a döntést, és a 
gázturbinás motorral ellátott Chrysler 
változatot válassza. Emlékeztetőül, a 
Chrysler abban az időben komoly 
pénzügyi gondokkal küszködött. Ha a 
Chrysler azt követően nem lett volna 
képes eladni tankjait a General 
Dynamicsnek 650 millió USD-ért, való
színűleg csődbe ment volna.

Az M1 átállítása a dízelmotorra nem 
olyan zökkenőmentes. Amikor az M1 
harckocsit először állították hadrendbe 
Németországban, a téli hónapokban 
komoly működési zavarok keletkeztek, 
mivel a dízelolaj sűrűbbé vált, megder
medt, és eldugította a turbinás motor 
üzemanyagszűrőit. A hadsereg a 
probléma megoldására az üzem
anyagcsere módszerét alkalmazta. A 
lecserélt JP-4-esről átálltak a JP-8 
gázolaj használatára, ami a légierőnek 
és a csapatrepülőknek köszönhetően 
rendelkezésre állt abban az időben. A 
hadsereg most szinte minden eszkö
zét JP-8-assal üzemelteti.

Véleményem szerint a dízelmotorra 
való áttérés magával vonja az újabb 
üzemanyagcserét, mivel dízelolajjal a 
dízelharckocsi motorja jobb teljesít
ményt ad le. Ilyenformán a tét nem csu
pán a motorcsereprogram, hanem a 
Szárazföldi és a Védelmi Logisztikai 
Ügynökség nagy részének, üzem
anyag-struktúrájának megváltoztatása 
és a háborús tartalék üzemanyagkész
let átalakítása is. Vajon hány tengerész- 
gyalogos helyét szüntetjük meg azért, 
hogy ki tudjuk ezt az összeget fizetni?

Steve Bliss nyá. ddtbk.

Szerkesztő: Jó meglátás, de a dízel
motorra történő átállás éveket vesz 
igénybe, így egy hosszú távú terve
zéssel mérsékelni lehetne a költsége
ket. Ráadásul, ha kevesebb üzem

anyagra lesz szükség, a háborús 
készletet is csökkenteni lehet. A dízel
motorok alkalmazása azonnali üzem
anyagköltség-megtakarítással jár, ami 
takarékosabbá teszi a kiképzési költ
ségeket is. A legjobb út a kiszolgáló 
egységeknél lévő hiány megszünteté
sére a kiszolgálási követelmények 
csökkentése.

Meg voltam lepve, hogy egyetlen 
katona sem háborodott fel az érvelé
semtől, mely szerint a stratégiai szállí
tás költségeinek fedezése érdekében 
csökkentsék az aktív katonák számát, 
bár néhányan megjegyezték, hogy túl 
sok a „vízfejparancsnokság” és a nagy 
létszámú bázis. Az Egyesült Államok 
tengerészgyalogságának is több szál
lításra, több partraszálló hajóra és 
több tengerészeti repülőgépre van 
szüksége, ezért én 20 000 fővel csök- 
kenteném a tengerészgyalogosok szá
mát, hogy finanszírozni lehessen a lo
gisztikai költségeket.

H ib r id  h a r c k o c s im o to r o k

Jó ez a cikk a turbinás harckocsimotor 
dízelmotorra cseréléséről. Figyelembe 
vette-e azt, hogy az ön által említett 
előnyök még tovább fokozhatok egy 
dízelelektromos hibrid motor alkalma
zásával? Valószínűleg tudja, hogy a 
hibrid motor egy hagyományos (dízel, 
benzines, dugattyús, forgó, turbinás) 
és egy elektromos motor együttes al
kalmazása, amely segít a motor 
csúcsteljesítményének leadásában, 
akkumulátorokkal működtetik, azokat 
pedig a motor folyamatosan tölti.

Ezzel a kialakítással a dízelmotort 
csupán a hajtóerő követelményeinek 
megfelelően kell méretezni, a leghaté
konyabb sebesség mellett lehet folya
matosan üzemeltetni, vagy üresjárat 
esetén teljesen kikapcsolni, ami jelen
tős üzemanyag-megtakarítást ered
ményez. A hibrid elektromos motort 
direkt elektromos üzemmódban is le
het működtetni, ami az infravörös és 
az akusztikai hatást szinte a nullára 
csökkenti. Ez nem jelent valamilyen -  
a fantázia világában létező -  ultramo
dern technikát, hiszen hibrid motoro
kat már több mint száz éve használ
nak, kezdve a gőz-elektromos üzemű 
autóktól egészen a tengeralattjárókig. 
A hadsereg jelenleg több hasonló ok
ból kifolyólag a hibrid Hummer meg
valósíthatóságát vizsgálja.

Eric Lewan

Szerkesztő: Úgy gondolom, a hibrid 
Hummer kitűnő ötlet, és kész a gyár
tásra. Nem a hadsereg vagy a tenge
részgyalogság fejlesztette ki, hanem a

DAPRA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) fejlesztési ügynök
ség. Nem vagyok benne biztos, milyen 
méretű akkumulátorok kellenek egy 70 
tonnás harckocsi meghajtásához, és 
éveket vesz igénybe a „kísérletezés”, 
ami a hadsereg kedvenc módszere a 
változások késleltetéséhez. Szerintem 
amíg a hibrid motor kutatása folyik, fo
lyamatosan nyomást kell gyakorolni az 
illetékesekre a már elfogadott dízel
motor-korszerűsítési terv megvalósítá
sáért.

Dízelmotor-szakértő

A harckocsiba tervezett dízelmotor 
előnye egyfelől valós, de a dízelmotor 
visszaszerelésének kérdéséről az M1 
harckocsicsaládba eddig nem volt szó. 
A legkisebb dízelmotor, ami ennek a 
harckocsinak a meghajtásához szük
séges, lényegesen nagyobb és nehe
zebb, mint a turbina. Áhhoz, hogy a 
motort a harckocsivázba illesszék, va
lamit fel kell áldozni, valószínűleg a lő
szer- vagy üzemanyag-mennyiséget, 
új felfüggesztés, új erőátvitel, más 
végsebesség kell stb. A Bristol Myers 
cég által az 1980-as években a DOA 
(szakminisztérium) számára elvégzett, 
gyakorlati kipróbálásokon alapuló 
részletes tanulmány azt bizonyította, 
hogy a motorcsere következtében 
számos egyéb változtatásra lenne 
szükség. Ezenkívül volt még egy prob
léma, a légi szállítás. A szállítható tö
meg 70 tonnában van korlátozva, ez a 
jelenlegi M1A2 harckocsi tömege. A 
végén a költségek nagyobbnak bizo
nyultak, mint a változtatásból szárma
zó előnyök.

Állítólag a legújabb dízeltechnológia 
előnyöket kínál, és lehetséges lesz a 
jelenlegi technológiájú motor beszere
lése, ami nagy előrehaladás. Harcban 
a dízelmotor nagy pozitívuma az a ké
pessége, hogy üresjárati fordulatszá
mon alacsony az üzemanyag-fogyasz
tása, amíg az M1-est le kell állítani, ha 
üzemanyagot akarunk megtakarítani. 
Amikor az M1-est először rendszeresí
tették, a kezelők azt tapasztalták, hogy 
harci körülmények között újratöltés 
nélkül egy teljes napig lehetett üze
meltetni, ellenben az M60-assal, ami 
3-4 napig üzemelt egy feltöltéssel. 
Amíg egy csapdába került M1-es dí- 
zelharckocsi-oszlop képes manőve
rezni és választ adni, addig egy turbi
nás motorral ellátott csapat álló hely
ből kénytelen tüzet vezetni. Megjegy
zem, az Abrams mellett egyetlen más 
első osztályú harckocsi létezik, a brit 
Challenger-2, amely dízelüzemű. (Ez 
téves, ide tartozik a Ledere és
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Leopard 2 számos változata is. 
Szerk.)

A Védelmi Minisztérium számára be 
lehet bizonyítani, hogy a turbinás mo
tor a legszennyezőbb, okádja a leve
gőbe a káros szén-dioxidot stb. Le fog
juk cserélni dízelre az M1A3-t? Való
színűleg nem. Le kellene cserélni? 
Igen.

James Barends

Érvek mellette és ellene

Dolgoztam M1, M60A1, M60A3,
M48A5 és az M551 harckocsikkal. 
Mindig minden járműnek megvizsgál
tam az előnyeit és hátrányait (erőssé
geit és gyengeségeit) azért, hogy a 
legeredményesebben manőverezhes
sek és harcolhassak a harckocsival. 
Az M1 dízelmotorcsere mellett és ellen 
sok jó érv elhangzik, de a cikkben né
hány okfejtés nem pontos.

1. Jelenleg a hadsereg készletébe 
tartozó valamennyi harcjármű JP-8 je
lű üzemanyagot használ. Az üzem
anyagcserével kapcsolatban egyetlen 
probléma merült fel, amikor a sok éve 
futó hagyományos dízelmotorokat fel
váltották. Akkor hadseregszerte ap
róbb problémák adódtak az üzem
anyagrendszer, különösen az üzem- 
anyag-befecskendező eldugulásából. 
Az eldugulást az üzemanyagrendszer
ben lerakódó szemcsék okozták, ame
lyek a csere után kezdtek kiválni, mivel 
a JP-8 jelű üzemanyag sokkal tisz
tább.

2. Az AGT 1500 típusjelű motor kar
bantartása és javítása túl sokba kerül. 
Ez látszatra igaz, de a költséget java
részt az növeli, hogy a motor öreg és 
elavult. Az AGT 1500 motor gyártása 
az 1980-as években megszűnt. Ez azt 
eredményezte, hogy a hadsereg kép
telenné vált a motorok nagyjavítására, 
mikor azok visszaérkeztek a raktárak
ba (javítóműhelyekbe). Az élettarta
muk végét elérő öreg motorok már 
nem voltak használhatók. Ez egy fo
lyamatosan növekvő karbantartási ter
het jelentett, így az eleinte nagyon 
megbízható motorból a hadsereg 
készletének legmegbízhatatlanabb és 
legdrágább motorja lett. A dízelmoto
rok nem szükségszerűen megbízha
tóbbak. Amennyiben az AGT 1500 je
lű motort vesszük alapul, ez az állítás 
igaz. Az AGT 1500 motor a rendszere
sítésétől kezdve egészen addig, amíg 
még gyártották, messze a legmegbíz
hatóbb volt a hagyományos, vele ösz- 
szehasonlítható osztályú és típusú, 
használatban lévő dízelmotorok közt. 
Amikor a megbízhatóság összehason
lító módszereit nézzük, akkor a hason

ló korú és karbantartási igényű rend
szereket kell elsősorban összevetni. 
Az AGT 1500 „a sír szélén van”. Nem 
az eredendően rossz vagy megbízha
tatlan tervezés miatt, hanem azért, 
mert a hadsereg nem gyártatta to
vább, illetve nem fejlesztett ki váltómo
tort, mielőtt felhasználta volna a raktá
ri készletben lévő új motorokat és a 
motorjavításhoz szükséges fődarabo
kat.

3. Az M1 üzemanyag-fogyasztása a 
turbinás motor használata miatt túl 
magas. Ez részben igaz. A turbinás 
motor soha nem éri el a hagyományos 
dízelmotor üzemanyag-fogyasztásá
nak mutatóit, ha nem működik válto
zatlan sebesség mellett. Ez annak a 
következménye, hogy a két motor kü
lönböző módon fejti ki az erőt. Az AGT 
1500-ast az 50-es évek végén fejlesz
tették ki. A turbinás motor az elmúlt 
negyven évben indult jelentős fejlő
désnek. Ha az M1 motorját lecserélték 
volna egy korszerű gázturbinás motor
ral, akkor logikusan 35%-os vagy an
nál jobb üzemanyag-hatékonyság lett 
volna elvárható, csökkenteni lehetett 
volna a motor méretét és bonyolultsá
gát is. Továbbá az üzemanyag-fo
gyasztásának és a motor élettartamá
nak változásával csökkenthető lett vol
na a harckocsiállomány műveleti költ
sége.

4. A dízelmotor felveszi a versenyt 
a turbinás motor teljesítményével és 
képességeivel. Nem ellenkeznék az
zal az érvvel, miszerint az M1 meg
nyugtató teljesítményt nyújt. Ellenzék 
minden kijelentést, amely szerint 
egyenrangú a turbinás motorral. A dí
zel- és a turbinás motorok nagyon el
térő módon adják le a teljesítményt, 
és a két motornak csak nagyon kevés 
hasonló üzemeltetési mutatója van. A 
dízelmotor képes nagy forgatónyo
maték és nagy teljesítmény leadásá
ra, amely akkor jön létre, amikor a 
motor alacsonyabb fordulatszámon 
üzemel, nem pedig padlógáz mellett. 
A motorok megbízhatóságának és az 
élettartamuk különbözőségének be
mutatására az AVDS 1790 motorszé
ria lehetne a legjobb példa. Az 
M88A1 és az M48/60 harckocsi
típusok ezt a motorfajtát használják. 
Az M88-as egy vontató, amely nem 
gyorsít túl keményen és hosszú ideig, 
nem vágtat nyílt terepen egyik állás
ból a másikba, mint egy harckocsi. Az 
M88 hosszú élettartamú, kevés a mo
torhiba. Az ellenpélda, az M60-as 
harckocsi gyakran vesz részt roham
ban, sokat áll üresjáratban vagy las
san mozog, majd hirtelen gyorsít, te
hát a motor meghibásodásának ará
nya sokkal magasabb. A motor mind

a két járműben ugyanaz, az élettar
tam attól függ, hogyan használják a 
motort.

5. Egyetértek azzal, hogy a kipufo
gógáz magas hőmérséklete gondot 
okoz, ha a jármű nincs felkészítve az 
együttes lövész/páncélos városi harc
ra. A hőmérsékletet lehet csökkenteni 
egy hőterelő felszerelésével, amit az 
M1 vontatásakor is használnak, és a 
fő kipufogókeretre (csonkra) szerel
nek. Magas hőmérséklet egyedül a 
jármű hátulsó részén a középső zsalu
nál lehet, ahol a hő kiáramlik a jármű
ből. A külső (deszant) telefonproblé
máját könnyen lehet orvosolni, és ezt 
is teszik a VIC-3 kommunikációs 
készlet M1-re szerelésével, de ez még 
éveket vesz igénybe. Ideiglenesen a 
tábori telefont lehet rögzíteni a jármű 
külső felületén.

6. Egyetlen dolog, amit senki nem 
említ a lövész/páncélos városi harc 
kapcsán, az a dízelmotor által kibo
csátott kipufogófüst. Meglehetősen 
hosszú időt töltöttem dízeljárművek, 
különösen amerikai és európai harc
kocsik körül. Egy közös bennük, a 
rendkívül káros kipufogógáz. Az 
egyetlen kivétel ez alól az M1. Mielőtt 
bárki az M1 turbinás motor betegsége
it dízelmotorral szeretné gyógyítani, és 
eddig még nem volt része ebben az 
örömben, azt javaslom, hogy álljon 
egy dízelmotorral működő harckocsi 
mögé.

7. Az M1 a világ legcsendesebb ne
héz harckocsija. Az Egyesült Államok 
hadserege rengeteg időt és energiát 
fordított a járművek zajszintjének 
csökkentésére, és ezt az erőfeszítést 
siker koronázta. Dolgoztam minden 
olyan járműnél, amely jelenleg dízel
motorral fut, beleértve a volt Varsói 
Szerződés járműveit is, de az M1 kivé
telével egyetlen ország sem gyártott 
olyan harckocsit, amelyiknek a motor
ja ne lenne hangos. A dízelmotor haj
tóerejének minden egyes növelésével 
a zajkibocsátás egyre markánsabban 
jelentkezik. Az AVDS 1790 viszonylag 
hangos volt, de soha nem volt zajo
sabb működés közben, a teljesítmény 
növelésekor, mint volt a motor besze
relésekor. Amikor ugyanannak a mo
tornak azért, hogy az M88A2 jelű jár
műben használhassák, megnövelték a 
teljesítményét, a zajszint hatványozot
tan emelkedett. Ez a probléma vonat
kozik minden egyes járműbe szerelt 
nagy teljesítményű dízelmotorra, füg
getlenül attól, hogy amerikai vagy eu
rópai. A kinyert nagyobb hajtóerő hatá
sára a motor erősebb lesz, de ennek 
következtében növekszik a zajszintje, 
és csökken a motor várható élettarta
ma. Ha az M1 harckocsi sárhányójára
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gálni, mit csinál a Védelmi Minisztéri
um, és feltesz néhány nagyon nehéz 
kérdést.

Remélem, ez a levél felkelti a kí
váncsiságot a vitatott téma néhány 
kérdése iránt. Nem vagyok elégedet
len harckocsizó, aki a hidegháborús 
mentalitás mögé bújik. Könnyűlövész 
voltam, szolgáltam mint műszaki a 
különleges erőknél és mint harcko
csizó is. Évek óta azon az álláspon
ton vagyok, hogy a hadseregnek 
meg kell kezdeni az M1 harckocsi 
cseréjének előkészítését, és egy 
könnyű harckocsi vásárlását az 
M551-es lecserélésére. Abban az 
időben mint parancsnokló tiszt Fort 
Polkban megtanultam nagyra érté
kelni a Bradley képességeit. A legve
szedelmesebb jármű egy jó parancs
nokkal, hozzáértő személyzet kezé
ben, városi harcban pedig rendkívüli 
képességű. Sajnos a másik tanulság, 
amit a könnyűlövészek és a különle
ges erők közös kiképzési központjá
ban levonhattam az, hogy a lövész 
felső vezetés alkalmatlan megérteni, 
és vonakodik alkalmazni a nekik biz
tosított nehéz harccsoport elemeit. 
Tanúja voltam annak, hogyan szilár
dították meg pozícióikat a könnyűlö
vészek a lövész fegyvernemen belül 
a 11M katonai szakképzettség, be
osztás állománytáblában történő 
megszüntetésével. Ezt azért tették, 
hogy leplezzék a tényt, ugyanis a 
11M gátolta a fegyvernemen belüli 
előremenetelt magasabb parancsno
ki beosztásokba.

Jim Williams

Köszönet illeti Kiss Attilát azért, mert felhívta figyel
memet a cikkre (www.g2mil.com/abramsdiesel.htm).

1. á b ra . A z  M 1 A 2  h a r c k o c s i  i r a k i  te r ü le te n

külső telefont szerelnének, hagyomá
nyos dízelmotor alkalmazása esetén 
akkor sem lehetne a harckocsiban ülő 
személyzettel kommunikálni, mert a 
motor még üresjáratban is túl zajos 
lenne.

Olvasva az érveimet, azt a követ
keztetést vonhatják le, ellenzem, hogy 
az M1 harckocsiba újra dízelmotort 
szereljenek. Nem ellenzem a dízelmo
tor beszerelését, de meggyőződésem 
szerint a döntésnek az összes érvet és 
ellenérvet alátámasztó összes tényen 
kell alapulnia. Amikor M60-as harcko
csin szolgáltam, megtanultam, hogyan 
használjam a dízelmotort úgy, hogy fe
lülkerekedjek a jármű korlátain. Képes 
voltam az M60-ast dízelmotorral olyan 
helyekre elvinni, ahova az M1-essel 
lehetetlen eljutni a meghajtás típusa 
miatt. Megtanultam tisztelni a turbinás 
motor előnyeit és kiküszöbölni a hátrá
nyait.

Az egyedüli nagy gond az M1 harc
kocsi átalakításának, modernizációjá
nak, kiszolgálásának alulfinanszíro
zottsága. A Védelmi Minisztériumon 
belül harc folyik a hadsereg jövőjéről. 
Ez a harc nemcsak a szárazföldi erő
ket érinti, de ott már évek óta folyik. A 
mai napig dollármilliárdokat költöttünk 
a Stryker harcjármű fejlesztésére és 
vásárlására. Ettől a járműtől várták 
azt, hogy csodaszerként képes lesz 
megoldani a hadsereg harci alkalma
zási és alkalmazás közben felmerülő 
fenntartási képességeivel kapcsola
tos problémákat. A Strykert a polcról 
levehető, alkalmazásra kész olyan 
eszköznek is szánták, amely nem 
igényel kiterjedt kutatást és fejlesz
tést. Sajnos a fent említett két cél kö
zül egyik sem igaz. A végjáték ered

2. á b ra . P e rk in s  C V 1 2  d íz e lm o to r

ménye a szárazföldi erők lebontása, 
és a könnyűlövész szemléleten ala
puló átalakítása lesz. A Páncélos 
Központ Fort Benningbe történő áthe
lyezésével a harckocsizó fegyvernem 
a szárazföldi erőkön belül fokozato
san megszűnik, vagy olyan marginá
lis tevékenységekre lesz kényszerít
ve, amely csupán névleges szerepet 
fog jelenteni számára. Remélem, 
ezek a pesszimista jóslatok nem vál
nak valóra, de elég régen követem a 
hadseregben folyó eseményeket, és 
látom, hogy a lövészfegyvernem na
gyon eredményesnek bizonyult, ami
kor igyekezett megfelelni a Védelmi 
Minisztérium alapkoncepciójának, és 
biztosan mattot adnak, hacsak valaki 
a politika világából el nem kezdi vizs
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Drű3S"  A NATO-tagság hatása a Magyar
Honvédség haditechnikai fejlesztésére

Magyarország tíz éve NATO-tag

A Cseh Köztársasággal és Lengyelországgal együtt 
1997 júliusában Madridban hazánkat meghívták a NA- 
TO-csatlakozási tárgyalásokra, megkezdődött a felké

szülés a taggá válásra. A NATO-integráció folyamatában Ma
gyarország rövid idő alatt példátlanul gyors változásokat élt 
meg. A csatlakozás érdekében át kellett vizsgálni a honvéd
ség felépítését, működésének szabályait és fejlesztési elkép
zeléseit a jogi és közigazgatási vonatkozásokkal együtt.

A csatlakozási jegyzőkönyv letétbe helyezésére, egyúttal 
az ország taggá válására 1999. március 12-én, az Egyesült 
Államok Missouri államában lévő Independence-ben, 
Truman elnök szülőhelyén került sor.

A csatlakozási tárgyalásokon Magyarország gyakorlatilag 
teljes katonai erejét felajánlotta. A követelmények részletes 
ismeretének hiánya abban az időszakban nem tette lehető
vé a felajánlással járó terhek teljes körű meghatározását. 
A szövetség védelmi tervezési folyamatába kapcsolódva 
az elvárások világossá váltak, és kiderült, hogy azok telje
sítése jelentős nehézségekbe ütközik. Ehhez járult, hogy a 
Magyar Honvédség zömmel szovjet-orosz eredetű techni
kai eszközeivel az együttműködés biztosításának technikai 
korlátjai is voltak. A Magyar Honvédség haditechnikai hely
zete ebben az időben a következő képet mutatta.

A honvédség életének valamennyi területén a meglévő 
gondok, működési zavarok voltak a jellemzőek, a működő- 
képesség csak kompromisszumokkal volt biztosított. A ha
ditechnikai eszközökkel való ellátottság mennyiségileg 
részben biztosított volt. A beszerzésre került T-72M harc
kocsik, BTR-80, BTR-80A harcjárművek, Metisz páncéltö
rő eszközök, Mistral légvédelmi rakétakomplexumok rend
szeresítésével és a beérkezés ütemének megfelelő szerve
zetbe állításával a technikai eszközök ellátottságában mini
málisan érzékelhető javulás ment végbe.

A repülőeszközök hadrafoghatósága a fődarab- és alkat
részbeszerzések, valamint az ipari javítások, felújítások el
maradása miatt kritikus helyzetben volt. A NATO-együttmű-

1. ábra. BTR-80A harcjármű (Kelecsényí István felvétele)

2. ábra. Mistral rakéta indítása (Hajdú Ferenc felvétele)

ködés szempontjából a legnagyobb gondot az informatikai 
eszközpark és az infrastruktúra fejletlensége, a híradó- és 
radareszközök elavulása, a repülésirányító, navigációs és 
fénytechnikai eszközök elhasználtsága és az 
interoperabilitás problémái, valamint a gépjárműpark le
romlott állapota jelentette.

Az MH hosszú távú működőképességének megőrzése 
érdekében még a középtávú ciklusban szükségesnek lát
szott a békeműködést biztosító technikai eszközök korsze
rűsítése, cseréje, a meghatározó eszközök modernizálásá
nak megkezdése, a logisztikai biztosítási rendszer működé
si feltételeinek javítása.

A honvédség a meglévő eszközökkel és az ezekhez 
szükséges egyszeri felhasználású fogyóanyagokkal -  az 
érvényben lévő előírásokhoz viszonyítva korlátozásokkal -  
képes volt alapvető kötelezettségei és vállalásai teljesítésé
re, a válságkezelési feladatok ellátására, valamint a béke
felkészítés, kiképzés folytatására.

Jelentős erőfeszítést igényelt a Magyar Honvédség ré
széről az 1999-es washingtoni csúcstalálkozón elfogadott, 
a védelmi képességekkel kapcsolatos kezdeményezés 
(DCI: Defence Capabilities Initiative) végrehajtása. Á Ma
gyar Honvédség nem a NATO-ban átlagosnak elfogadott 
képességekkel lépett a szövetségesek sorába.

A meghirdetett védelmi képességek kezdeményezése (DCI) 
a szövetséges erők közötti interoperabilitás növelésére he
lyezte a hangsúlyt a többnemzetű műveletek hatékonyságá
nak biztosítása érdekében. Ezen felül a DCI azt a célt is szol
gálta, hogy egyrészt ráirányítsa a figyelmet a szövetséges 
haderő azon képességbeli hiányaira, amelyekre a NATO vál
ságkezelő műveletei során derült fény, másrészt meghonosít
sa a tervezésben a képesség alapú megközelítést. A megfo
galmazott feladatokat az alábbi öt nagy csoportba sorolták.
-  A szövetséges erők bevethetősége és mozgékonysága: 

képesség az erők gyors, akár a szövetség területén kívü
li bevetésére;

-  az erők fenntarthatósága és logisztikai támogatása: a ha
zai bázistól távol lévő erők tevékenységének fenntartásá
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hoz és ellátásához, valamint megfelelően friss erők hosz- 
szú időtartamú -  a műveletekhez nélkülözhetetlen -  biz
tosításához szükséges képesség;

-  az erők és az infrastruktúra túlélőképessége: az erők és 
infrastruktúra jelenlegi és jövőbeni, fenyegetés elleni vé
delmének képessége;

-  a harc hatékony megvívása: bármely típusú és intenzitású 
műveletben az ellenség hatékony pusztításának képessége; 
-  NATO-konzultáció, -vezetés és -irányítás: a különböző

nemzetiségű erők hatékony együttműködését biztosító, 
egymással kompatibilis vezetésirányítási és információs 
rendszerek.

A Magyar Honvédség alapvető érdeke volt a DCI-ben 
megfogalmazott képességterületek fejlesztése. Azok egy
részt útmutatóul szolgáltak a folyamatban lévő átalakítási és 
technikai korszerűsítési feladatokhoz, ráirányították a figyel
met a katonai képességeinkben meglévő hiányosságokra, 
másrészt elősegítették a szövetségbe történő integrációt.

A fejlesztéssel foglalkozó szakemberek olyan megoldást 
javasoltak, ahol a Magyar Honvédség helyzete, a folyamat
ban lévő fejlesztések, valamint az új követelmények egysé
get alkotnak.

A haderő-fejlesztési célkitűzések, amelyek alapvetően az 
MH szükségletein és a DCI-feladatokon alapultak, a követ
kező haditechnikai fejlesztési célokat rögzítették:
-  híradó eszközök korszerűsítési programja;
-  a NATO egyesített légvédelmi rendszeréhez való hozzá

járulás;
-  gépjárműprogram;
-  T-72-es és BMP-modernizációs program;
-  háromdimenziós radarprogram;
-  repülőgépek teljes interoperabilissá tétele;
-  egységes üzemanyag (F-34) rendszeresítése.

A kezdeti lendületet és lelkesedést hamarosan megtörte 
a rideg valóság. A döntéshozóknak és tervezőknek gyorsan 
rá kellett döbbenniük, a fejlesztésekhez hatalmas pénzre 
van szükség. Ezért az elképzelések egy része csak papíron 
maradt. A fenti programok közül a T-72-es és BMP- 
modernizációs program idővel lekerült a napirendről. Ennek 
ellenére születtek eredmények is.

A nemzeti regionális légtér-szuverenitási és repülésirá
nyítási rendszer létrehozása keretében befejeződött az 
amerikai kormány által felajánlott és a magyar kormány ál
tal elfogadott Légtér-szuverenitási Hadműveleti Központ te
lepítése. Az üzembe helyezés és tesztelés után a rendszer 
átadása 1999. február 8-án megtörtént. Ezzel bekapcsolód
tunk a NATO egységes légvédelmi rendszerébe.

A Magyar Honvédség zárt láncú hálózatának digitalizálá
sa a légtér-szuverenitási program megvalósításával kezdő
dött el, melynek keretében 22 helyszínen digitális kapcso
lástechnikai eszközök települtek, valamint bővítésre került 
az MH mikrohullámú hálózata. Ez teremtette meg az alapot 
a NATO híradó és informatikai rendszereihez való csatlako
záshoz.

A békefenntartó feladatokra kijelölt alegységek harcjár
műveinek híradó rendszereit kiegészítették olyan, alapve
tően az amerikai segélyprogramból beérkezett korszerű rá
dióeszközökkel, melyek biztosították az alkalmazás esetén 
a békefenntartásban részt vevő nemzetek erőivel, a több
nemzetiségű parancsnokságokkal és az anyaországgal va
ló összeköttetés lehetőségét. A kiegészített rendszer több 
nemzetközi gyakorlaton is bizonyította működőképességét.

A 2000-ben megkezdett modernizáció első lépéseként ki
kerültek a rendszerből az erkölcsileg és technikailag elavult 
eszközök (594 tüzérségi eszköz, 569 harckocsi, 98 légvé
delmi rakétatechnikai eszköz, 32 harcászati repülőgép, va
lamint 23 repülőeszköz), a még rendszerben tarthatók a

megmaradó harci alakulatokhoz kerültek (T-72-es harcko
csik, rakéta-páncéltörő eszközök stb.).

A repülőgépekkel kapcsolatos elképzelések egy új harcá
szati repülőgép beszerzése irányába mozdultak el. Meg
született a döntés a Gripen-beszerzésről. Az Amerikai 
Egyesült Államokat ért terrortámadás, a NATO reagálása 
és a bővítés felgyorsította a szövetség jövőjével kapcsola
tos belső útkeresést, és jelentősen befolyásolta annak tar
talmát és irányát. Egyetértés alakult ki abban, hogy a két
pólusú világrend összeomlását követően a szövetség bizo
nyos mértékig alkalmazkodott az új körülményekhez (bőví
tés, új stratégiai koncepció, DCI, balkáni szerepvállalás), 
mindazonáltal a terrortámadások utáni biztonságpolitikai 
környezet, továbbá a „bővítési nyomás” elkerülhetetlenné 
tették a NATO küldetésének ismételt meghatározását és a 
szövetség adaptációját.

A NATO 2002. november 21-22-i prágai csúcstalálkozó
ja történelmi jelentőségű volt a szövetség életében. A meg
változott körülményekhez történő adaptáció egyrészt ma
gában foglalta új országok meghívását a szövetséghez tör
ténő csatlakozásra, másrészt a partnerségi kapcsolatok to
vábbi mélyítését, illetve új képességek kialakítását.

A prágai képességelkötelezettség -kezdeményezés kere
tében nyolc fő fejlesztési területet nevezetek meg:

-  a bevethető erők nukleáris, biológiai és vegyi támadá
sok elleni (NBC) védelme;
-  a szövetségi földfelszín-megfigyelő rendszer (Alliance 

Ground Surveillance -  AGS);
-  biztonságos vezetésirányítási és híradó képesség;
-  precíziós irányított lövedékek;
-  az ellenséges légvédelmet lefogó rendszerek;
-  légi szállító kapacitás;
-  légi utántöltő kapacitás;
-  bevethető harctámogató és harctámogató-kiszolgáló erők. 

A csúcstalálkozót követően ismételten pontosítani kellett
a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztési elképzelése
it. Ebben az időben fejeződött be a védelmi felülvizsgálat is. 
A két körülmény jó alapot adott a tervezéshez. Ennek ered
ményeképpen a következő programok indultak el:

Légvédelem- fejlesztési program

Az 1999-ben kialakított Légtér-szuverenitási Központ tech
nikai fejlesztésének igénye már az átadáskor felmerült. A 
központ folyamatos fejlesztése, modernizálása -  részben 
FMF-segély felhasználásával -  2005-ben fejeződött be.

3. á b ra . T - 7 2 - e s  tü z e lé s  k ö z b e n  (K e lecsény i István fe lvéte le)
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4. ábra. A békéscsabai radar (Hajdú Ferenc gyűjteménye)

Magyarország területén a NATO-képességcsomag kere
tében három készlet nagy hatótávolságú radar telepítése 
valósul meg. Jelenleg a békéscsabai elkészült, a bánkúti 
radar műszaki átvétele folyamatban van, a Pécsre átterve
zett radar ügyében bírósági eljárás folyik.

A légvédelem-fejlesztési programok szorosan összefügg
nek a híradó fejlesztésekkel.

H íradó- informatikai fejlesztések

Ez a legbonyolultabb és a legszerteágazóbb területe a fej
lesztéseknek. Részletes taglalása egy külön tanulmányt 
igényel. A fontosabb részterületek az alábbiak:

-  MH Vezetési-irányítási Rendszer továbbfejlesztése;
-  Link-16 képességfejlesztési program;
-  a repülőtér közelkörzeti föld-levegő-föld híradás széles 

sávú VHF-UHF rádióberendezéseinek a beszerzése;
-  műszeres leszállító és közel navigációs képesség ki

alakítása a repülőtereken;
-  aktív és passzív zavar- és információvédelemmel ellá

tott, beszéd- és adatátvitelre egyaránt alkalmas URH-rádi- 
ók beszerzése;

-  kis hatótávolságú, pilóta nélküli repülőeszközre épülő 
felderítő rendszer beszerzése;

-  műholdas összeköttetés kialakításának programja.

S zövetségi Földfelszíni Felderítés

Magyarország a kezdetektől részt vett a programban, de 
2006-tól, alapvetően költségvetési okok miatt, csak megfi
gyelői státust vállal a munkában.

Rakétavédelem

Az aktív, teljes magassági tartományt lefedő hadszíntéri 
ballisztikusrakéta-védelemi program végrehajtására a 
NATO-ban egy programirodát alakítottak, amelyben hazánk 
2006-tól szakértővel képviselteti magát.

T errorizmus elleni védelem

A NATO új technológiák alkalmazásával kívánja megvédeni a 
csapatokat és a polgári személyeket a terrortámadások ellen. 
A program behatárolja azokat a területeket, ahonnan leginkább 
várható terrorcselekmény, és tíz kiemelt területre hívja fel a fi
gyelmet. A megoldási változatokat a vezető nemzetek irányítá
sával a nemzetek közösen dolgozzák ki. A tíz program közül 
Magyarország ötben vesz részt aktívan, a többiben szakértői 
szinten támogatja a kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Gépjármű- fejlesztési program

Az egyik legjelentősebb, a hazai ipart jelentős mértékben 
érintő fejlesztési program a Magyar Honvédség gépjárműállo
mányának váltását célozza mintegy 10-15 év időtartamban. 
A program során a Magyar Honvédség elhasználódott gépjár
műparkjának lecserélése valósul meg korszerű, a követelmé
nyeknek megfelelő terepjáró személy- és tehergépkocsikkal, 
a szakági képességekkel rendelkező bázisjárművekkel, köz
úti tehergépkocsikkal, nyerges járműszerelvényekkel, vala
mint csoportos személyszállításra alkalmas autóbuszokkal.

A program keretében 2003-2008 között 590 különböző 
jármű állt rendszerbe. A gépjármű-beszerzési program be
indítása előtt a Magyar Honvédség gépjárműparkjának kor
szerűsítésében nagy jelentőséggel bírt a 2002-ben és 
2003-ban német relációból behozott és rendszerbe állított 
522 használt, zömében terepjáró gépjármű. Használt mi
voltuk ellenére ezeknek a járműveknek a műszaki állapota 
messze felülmúlta a Magyar Honvédség korábban meglévő 
eszközeinek általános állapotát. A kedvező tapasztalatok 
alapján 2005-ben további 30 használt sebesültszállító te
repjáró gépjármű megvásárlásáról született döntés.

A BTR-80 HARCJÁRMŰ-MODERNIZÁCIÓS PROGRAM

A fejlesztés célja lövészcsapatok éjszakai harcképességé
nek növelése, együttműködési lehetőségeinek javítása, to
vábbá -  minimális korszerűsítéssel és a szükséges javítá
sokkal -  a típus 2020-ig történő rendszerben tartásának 
biztosítása és NATO-kompatibilissá tétele.

A program része a különböző fegyvernemi változatok, 
prototípusok kialakítására vonatkozó kutatás-fejlesztés, az
az parancsnoki, felderítő, vegyivédelmi, egészségügyi, kü
lönböző fegyverzeti, műszaki akadályelhárító, előretolt re-

5. ábra. MiG-29-es felszállás közben (Hajdú Ferenc felvétele)
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6. ábra. A Gripen érkezése (Hajdú Ferenc felvétele)

pülésirányító változatok kialakítása. A programhoz kapcso
lódnak továbbá híradó fejlesztések, az eszközök beépíté
se, rendszer-integrációra vonatkozó elemek kifejlesztése.

Gripen- program

A repülőgépek leszállítása megtörtént, 2007 végén -  egy
előre a MiG-29 típusú repülőgépekkel együtt -  szolgálatba 
álltak. A fegyverzeti felszerelések kiegészítése, feltöltése 
folyamatban van.

SZEMÉLYIFELSZERELÉS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK

A Magyar Honvédség missziós feladatai felgyorsították a 
katonák felszerelésének korszerűsítését. A különböző had
színtereken -  esetenként a hazai körülményektől lényege
sen eltérő időjárási körülmények között -  végzett feladat
végrehajtás megkövetelte, hogy a katona rendelkezzen 
korszerű ruházattal, védőfelszereléssel, fegyverzettel, hír
adó és navigációs berendezésekkel, valamint a pihenteté
séhez szükséges eszközökkel.

Az elmúlt években kialakult a ruházat egységes, de a had- 
színtéri sajátosságok szerint differenciálható rendszere. Re- 
peszálló védőmellények, vegyivédelmi védőfelszerelés, kor
szerű felszerelési tárgyak (málhamellény, víztároló eszközök 
stb.) jelentek meg. A helymeghatározást GPS-eszközök, az 
összeköttetést korszerű híradó berendezések biztosítják.

Haditechnikai konténer program

A program célja a csapatok új alapokra helyezett biztosítá
si feladataihoz, valamint a tábori munkavégzéshez szüksé
ges konténerek kialakítása. A konténerek mérete és belső 
terének kialakítása megfelel az egységes cserefelépítmény 
elvnek, valamint a gépjármű-beszerzési program keretében 
megjelenő hordozó járművek szállítási képességeinek.

Összességében megállapítható, hogy a NATO-taggá vá
lásunk óta eltelt időszakban a Magyar Honvédség hadi- 
technikai eszközparkja -  a költségvetési támogatás elégte
lensége ellenére is -  lényeges fejlődésen ment keresztül. A 
NATO-fejlesztési célkitűzések húzóerőt jelentettek, az új tí
pusú feladatok kikényszerítették a fejlesztéseket.

Az eltelt tíz év fejlesztési elképzeléseit, programjait ele
mezve az is megállapítható, hogy voltak sikertelen elkép
zelések is, amikor a pénzhiány vagy az időközben bekö
vetkezett feladatváltozás megakadályozta egy-egy elkép
zelés megvalósulását. Figyelembe kell venni, hogy nem 
tudunk minden NATO-fejlesztési célkitűzést elfogadni, 
megvalósítani. A hadseregfejlesztés nagyon összetett fel
adat, csak komplex módon lehet hadsereget fejleszteni. 
Ha egy lényegtelennek tűnő terület kimarad, azt eredmé
nyezheti, hogy a legkorszerűbb eszköz is csak korlátozá
sokkal használható. Éppen ezért a jövőben még nagyobb 
figyelmet kell fordítani a komplex fejlesztésre, a képessé
gek körültekintő tervezésére és a tervek következetes vég
rehajtására.
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A Kozmosz műholdsorozat
Űrtechnika

II. rész

Az amerikai felszíni és víz alatti 
haditengerészeti erők helyzetét 
meghatározó, integrált szovjet 

haditengerészeti radarfelderítő mű
holdcsalád az USz-A, amelynek első 
tagja a Kozmosz-102 volt (Radar 
Ocean Reconnaissance Satellite). Az 
űrbéli platform lehetővé teszi az ellen
séges haditengerészeti erők helyzeté
nek meghatározását az éjszakai sötét
ben, illetve bármilyen időjárási feltétel 
mellett. A Kozmosz-102 fedélzetén a 
nukleáris generátor helyett még kémi
ai akkumulátorok biztosították az ener
giaellátást. A sorozat „leghíresebb” 
tagja a Kozmosz-954 volt, amely Ka
nada -  szerencsére ritkán lakott -  te
rületére zuhant le, és reaktora révén 
sugárszennyezés okozott.

Az USz-P napelemtáblás elektroni
kus felderítő hold volt (EORSat, 
Electronic Ocean Reconnaissance 
Satellite). Aktív radarjával segítette a 
szovjet haditengerészeti erőket éjsza
kai sötétben, illetve bármilyen időjárási 
körülmények között megsemmisíteni 
az amerikai felszíni és víz alatti erőket.

Szojuz
A Kozmosz-133 kísérlet volt a Szojuz 
típusú űrhajók első műszaki próbája 
1966 novemberében. A visszatérés so
rán a hővédő pajzs átégett. A második 
próbánál, a Kozmosz-140 fedélzetén 
kísérleti céllal szupravezető tekercse
ket is elhelyeztek. A kb. 11,5 liter térfo
gatú Dewar-edényben a kritikus nyo
másnál nagyobb nyomású folyékony 
héliumba két szupravezető tekercs és 
öt ellenállás-hőmérő merült. A pilótás 
Szojuz főpróbája sem hozott teljes si
kert. Bár a hővédő pajzs jól vizsgázott, 
a magassági ellenőrző rendszer vagy 
az ejtőernyő rendszer nem működött 
megfelelően a leszállás alatt.

A későbbiek folyamán -  a Szojuz-T, a 
Szojuz-TM stb. -  minden újabb Szojuz- 
változatot a Kozmosz-sorozatban pró
báltak ki a tényleges, személyzetes re
pülés előtt. Itt kell megemlíteni az űrha
józás történetének -  ha nem is a legna
gyobb, de -  legmulatságosabb bakiját. 
A Szojuz-1 tragédiája után a Szojuz-űr- 
hajókat pilóták nélkül, automatikus 
üzemmódban próbálták ki előbb a 
Kozmosz-186 és -188, majd a 
Kozmosz-212 é s -213 kísérletben. Ko
rábban volt azonban egy olyan -  
Szojuz-R-nek nevezett -  katonai elkép
zelés, mely szerint két, külön indított,

27. ábra. A Kozmosz-186 és -188 
összekapcsolásáról készült rajz, amely 
valójában a Szojuz-R egyik elemét 
mutatta be

majd a kozmoszban összekapcsolt űr
hajóból álló rendszert hoznak létre, 
amelynek tömege elérte volna a 13 ton
nát. A kisebbik, 11F71 jelű „miniűr
állomást” fotófelderítő- és ELINT-beren- 
dezésekkel szerelték fel. Az állomást a 
Szojuz 7K-OK típusra alapozták, de a 
leszállóegységet és az orbitális kabint 
egy modulszerű raktáregységgel helyet
tesítették, amely alapja lehetett volna az 
1990-es évekre tervezett óriási űrkomp
lexum részére fejlesztett űrhajónak. Az 
elképzelést később elvetették, de 1967 
novemberében a Szojuz-R -  akkor már 
törölt -  tervének képeit közölték le világ
szerte, így Magyarországon is, az ép
pen akkori szovjet űrszenzációt jelentő 
Kozmosz-186 és -188 összekapcsolá
sáról. Ezek az űrhajók valójában Szojuz 
7K-OK típusúak voltak, de akkoriban ez 
még titkosnak számított. Ezért a koráb
ban még titkosabbnak számító 
Szojuz-R képét láthatta a világ a valódi 
Szojuzé helyett.

Progressz
Egy Progressz teherűrhajó azért futott 
Kozmosz-1669 név alatt, mert a ko
rábbi repüléseknél a földi ellenőrzés 
elvesztette a kapcsolatot velük. Hiába 
állt vissza később a kapcsolat, a szak
emberek egy próbarepülést javasol
tak, amely során újra össze- és szét
kapcsolták a Szaljut-7 űrállomással.

Néhány Progresszt Szojuz mentőto
ronnyal ellátott rakétával bocsátottak 
fel, a hivatalos magyarázat szerint 
azért, hogy „megfelelő aerodinamikai 
tulajdonságokat” adjanak nekik. Szak
értők rámutattak, hogy ezeknél a kí

sérleteknél olyan katapultüléseket pró
báltak ki, amelyeket a Burán űrrepülő
gépnél kívántak használni.

Zond
A szovjet politikai vezetés 1967 elején 
utasítást adott a Holdra szállás 1968 
végi megvalósítására, „B tervként” pe
dig a Hold körülrepülését rendelték el. 
A Proton rakéta elégtelen teljesítmé
nye miatt azonban csak egy orbitális 
kabinjától megfosztott Szojuz űrhajó
val lehetett a Holdat megkerülni -  két 
emberrel. A Kozmosz-146 volt az első 
ilyen típusú űrhajó a sorban, majd alig 
egy hónappal később a Kozmosz-154 
következett. További lendületet adott a 
szovjet terveknek a Zond-5 sikere. A 
szovjet holdűrhajó automatikus válto
zata a Hold megkerülése után sikere
sen visszatért a Földre 1968 szeptem
berében. Az orbitális kabin nélküli 
Szojuz változatban a nyolcnapos hold
utazás minden bizonnyal jelentős ter
het rótt volna a két szovjet kozmonau
tára, de az első élőlények -  teknősök, 
rovarok -  épségben visszatértek a 
Hold térségéből, bár az irányítás hibá
ja miatt a Szovjetunió szárazföldi terü
lete helyett az Indiai-óceánra történt a 
leereszkedés. Ezzel újabb riadalmat 
okoztak az amerikaiaknak, hogy ismét 
lemaradnak a versenyben.

A részleges sikeren felbuzdulva a kö
vetkező, immár emberekkel induló 
Zond startját decemberre tűzték ki. 
A felkészült és türelmetlen, a Hold kö- 
rülrepülésére kijelölt három űrhajóspá
ros levelet írt az SzKP Politikai Bizottsá
gának, amelyben jelezte, hogy az utób
bi három Zond hibái ellenére készek a 
feladatra, hogy megelőzzék az ameri
kaiakat. A három páros (alap- és a tar
talék személyzet) el is utazott a 
bajkonuri űrrepülőtérre, ahol több mint

28. ábra. A Zond-5 űrkabinja a leszállás 
után
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egy hétig vártak a startengedélyre. A 
szerelőcsarnokban készen állt a Proton 
hordozórakéta, tetején az űrhajósokra 
váró Zond űrhajóval, azonban a repülé
si engedély sohasem érkezett meg.

FOBS
A Fractional Orbital Bombardment 
System (Szakaszos Bombázó Rend
szer Föld körüli pályán) mindmáig az 
egyetlen, a kozmoszból való nukleáris 
bombázásra kifejlesztett rendszer. Há
rom szuborbitális indítás után került 
sor az első Föld körüli pályán való 
tesztre a Kozmosz-139 kísérletben. A 
nem éles robbanófej Kapusztyin Jár 
körzetében csapódott a földbe. Bár az 
Egyesült Államok infravörös, korai ri
asztórendszere képes volt idejekorán 
észlelni a FOBS-holdakról induló tá
madásokat, az OGCs 18 alkalommal 
helyezett Föld körüli pályára ilyen típu
sú űreszközöket 1969 és 1983 között.

Celina
Az ELINT (Electronic Intelligence 
Satellite, elektronikus felderítő műhold) 
osztályú Celina holdak kétféle rendszer
ben épültek meg a Szovjetunióban: a 
Celina-0 az általános felderítés, a 
Celina-D a részletes felderítés szolgála
tában. ACNII-108 GKRE (Zaszlavszkij) 
fejlesztette a felszerelést, a berendezé
seket, a V. Kovtyunenko vezette 
ОКВ-586-os tervezőiroda pedig a mű
holdat és a hordozórakétát. Az első tesz
tek 1965-1967 között zajlottak le, míg az 
első Celina-0 1970-ben startolt, 
Kozmosz-3M rakétával. 1971-ben állí
tották katonai szolgálatba, de a berende
zések fejlesztése és a tömeg növekedé
se miatt a Celina-D csak 1976-tól kezd
te meg működését. A Celina-0 15 évig 
volt szolgálatban, hatvan indítással.

ISz
Az Isztrebityel Szputnyik (megsemmi
sítő műhold) az amerikai műholdak el
leni bevetésre készült. Az eredetileg 
Cselomej-féle tervet Jangel és Koroljov

29. ábra. Celina-2 típusú Kozmosz-hold

vizsgálta felül. Az ISz két fő részből áll: 
a fő szekcióban helyezték el az irányí
tástechnikai és optikai berendezése
ket, valamint 300 kg-nyi robbanóanya
got, a másik rész tartalmazta a hajtó
művet. Az elfogó vadászholdat úgy ter
vezték, hogy a céltárgy megsemmisíté
sére indított robbanás 12 csoportban 
szórja szét a srapnelt. Az eredményt 
egy km-es sugarú körben garantálták. 
A hajtóművet számtalanszor lehetett 
újraindítani, az összes működési idő 
elérte az öt percet.

Az első teszt a Kozmosz-185 kísér
letben zajlott le, míg az első megsem
misítést a Kozmosz-252 hajtotta vég
re a Kozmosz-248-ason. A robbanás 
139 kisebb-nagyobb törmeléket hozott 
létre, a legtöbbet a műholdelhárítás 
története folyamán. A sorozatot a 
Kozmosz-1379 zárta 1982-ben.

Szféra
Ezt a műholdcsaládot geodéziai céllal, 
a pontosabb térképek elkészítésének 
igényével fejlesztették ki polgári és 
1973-tól katonai felhasználásra egy
aránt. A Szféra holdakat mérő- és jel
adó rendszerekkel látták el a csillagá
szati-geodéziai pontok beméréséhez. 
A napelemekkel borított, hengeres test 
légmentesen zárt fülkéjében helyezték 
el a berendezéseket, műszereket. 
Energiaellátásukról kémiai akkumulá
torok gondoskodtak. A tesztrepülések 
1968-1972 között folytak, majd a szol
gálati repülésekre a következő évtől 
1980-ig került sor. Az első Szféra típu
sú hold a Kozmosz-203 volt.

Lunnij Korabl
A szovjet holdprogramban a NASA 
holdkompjának megfelelő holdi űrhajót 
is a Kozmosz-sorozatban próbálták ki 
először (Kozmosz-379).

Ciklon
A navigációs célokat szolgáló Ciklon 
családnál ugyanazt a vázszerkezetet 
(Kaur-1) alkalmazták, mint a Szféra tí
pusnál. A napelemekkel borított és ter
mosztatikus hőmérséklet-szabályo
zással ellátott hengeres test légmente
sen zárt fülkéjében helyezték el a be
rendezéseket, műszereket. Orientáci
ós rendszere egytengelyes, mágne
ses-gravitációs (gravity gradient 
boom) elven működött. Energiaellátá
sukról kémiai akkumulátorok gondos
kodtak. A Ciklon másik kódneve a 
Parusz. Az első Ciklon típusú hold a 
Kozmosz-158 volt.

Asztrofizika
Mindössze egyetlen ilyen típusú csilla
gászati hold indult a Kozmosz-soro
zatban. A Meteor-Priroda alapjaira

30. ábra. Az amerikai KH-11 orosz 
megfelelője, az Árkon (Kozmosz-2344)

épített és egy különleges optikai be
rendezéssel kiegészített felszereléssel 
-  a földi lézerállomásokkal együtt -  két 
évig működött. Az ionhajtóművel 
(SzPD-50) ellátott műhold rendkívül 
pontos helyzetbeállítást és méréseket 
tett lehetővé (Kozmosz-1066).

Árkon
A sikertelennek minősített Kozlov- 
féle Jantar-4KSz2 tervet sutba dob
ták, és tiszta lappal kezdtek neki az 
amerikai KH-11 (Big Bird) orosz 
megfelelője létrehozásának. A tanul
mányok a 11. ötéves terv keretében 
kezdődtek meg (1981-1985). 1983 
júniusában miniszteri dekrétum rög
zítette a harmadik generációs, elekt
rooptikai, katonai felderítő műhold 
tervét, amelynek végrehajtására az 
NPO Lavocskin és a Kozlov СКВ cé
geket jelölték ki. A fotografikus minő
séget elérő optikai teleszkópot a le- 
ningrádi Optikai-Mechanikai Vállalat
nál fejlesztették ki az Árkon számára. 
A munkálatok azonban meglehető
sen lassan haladtak -  pl. a teleszkóp 
tömege nagyobb lett a kelleténél - ,  
és a repülési próbák egyre jobban 
halasztódtak. A 12. ötéves terv alatt 
kétszer is felülvizsgálták a progra
mot, ennek ellenére a Kozlov CKB- 
nál a Burán űrrepülőgép kapott el
sőbbséget. 1989-ben az új szovjet 
vezetés -  az amerikai „csillaghábo
rús fenyegetés” árnyékában -  végül 
is 1991-ben határozta meg a repülé
si próbák kezdetét. A Szovjetunió 
szétesése azonban újabb fél évtized
re tolta el az első startot. А СКВ 
1996-97-ben szép csendben vissza
tért a Jantar-4KSz1 szisztémához, 
és az új felderítő hold 1997 júniusá
ban sikeresen állt Föld körüli pályára 
Kozmosz-2344 néven.

A Lavocskin OKB által kiadott 
promóciós brosúra -  évekkel az első 
start előtt -  a következő adatokat kö
zölte az Arkonról: a teleszkóp felbon
tóképessége (a pálya magasságától 
függően) 2 -5  méter, fókusztávolsága
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27 méter. A CCD-szenzorok 8 sáv
ban -  az optikai, közel az infravörös 
tartományban 0,4-1,1 mikron -  mű
ködnek.

Lucs
A szovjet-orosz műholdas adattovábbí
tó és átjátszó hálózat e holdak révén 
épült ki. (Amerikai megfelelője a 
Tracking and Relay Satellite System, 
TDRSS.) Három Lucs-holdat indítottak 
a Kozmosz-sorozatban 1985 és 1989 
között, az első a Kozmosz-1700 volt. 
Bár az ITU (International Telecom
munications Union, Nemzetközi Tele
kommunikációs Szövetség) három po
zíciót regisztrált a Lucs-holdak részére 
-  16° nyugat, 95° kelet és 160° nyugat 

de csak az első kettőt töltötték be. 
Három nagy és számos kisebb anten
na sugárzott a 15/14, a 15/11 és a 
0,9/0,7 GHz sávban. A földi vételre már 
egy 0,8-2 m átmérőjű antenna is alkal
mas volt. A Lucs-holdak élettartama el
érte az öt évet.

Orjol
Standard típus az alacsony Föld körü
li pályán tudományos és technológiai 
feladatok, kísérletek végrehajtására. 
Ilyen holdakat használtak az Inter- 
kozmosz-programban és a szov
jet-francia Aureole-programban is 
(Kozmosz-900).

Plazma-A
1987-ben két Kozmosz-holddal 
(-1818 és -1867) próbálták ki az új 
generációs Topáz reaktort. Maga az 
űreszköz a korábbi, US-А  szerkezeté
re épült, de már új fedélzeti rendsze
rekkel, beleértve az orientációs rend
szert és az ionhajtóműveket.

31. ábra. A Lucs hírközlési hold, amely 
többek között a Mir űrállomással való 
kapcsolattartást is szolgálta 
(Kozmosz-1700)

BOR
A pilóta nélküli, 1:3, illetve 1:2 méretará
nyos modellje volt a Szpiral katonai űr
repülőgépnek (a programról lásd Hadi- 
technika 1995/4). A Szpiral törlése után 
a Burán hővédő csempéinek a vizsgá
latára használták űrbéli körülmények 
között. A BOR egy Föld körüli keringés 
után -  futómű híján -  vízre ereszkedett 
le, ahonnan a szovjet haditengerészet 
erői kiemelték, és hazaszállították. Az 
első minigép visszatérését 
Kozmosz-1374 -  filmre rögzítette egy 
Orion típusú, ausztrál tengeri felderítő
gép. A világ ekkor szerzett először tu
domást a szovjet űrrepülőgép-kísérle
tekről. A kísérleti gép „felfedezése” után 
a leszállási körzetet áttették a „belten
gernek” számító Fekete-tengerre.

Orlec
Két hónapos működési időre tervezett 
katonai fotó-felderítő műholdcsalád. 
Panorámakamerájával jó minőségű 
felvételeket készíthettek 60 napos 
élettartamuk alatt. Az Orlec-1-eseket 
egyenként 8 darab filmet tartalmazó, 
visszatérésre alkalmas kapszulával 
szerelték fel.

Az Orlec-2 volt a Szovjetunió utolsó 
fotó-felderítő holdja, 180 napos élet
tartammal és 22 darab, a filmeket visz- 
szahozó kapszulával. A Szovjetunió 
szétesése után mindössze egyetlen 
Orlec-2 repült Kozmosz-2290 néven 
1994-ben. Spekulatív úton az Orlec- 
családba tartozhat a Jenyiszej kódne
vű Kozmosz-2372 is.

Szaljut
A Kozmosz-557 néven felbocsátott 
Szaljut-4 típusú űrállomás hiába tért rá 
rendben a Föld körüli pályára, a földi el
lenőrzéssel hamar megszakadt a kap
csolata, 11 napos keringés után a sű
rűbb légrétegekbe érve megsemmisült.

Tájfun
A Juzsnoje 1969-ben bemutatta a lég- 
és űrvédelmi rendszerek radarjainak 
kalibrálását, tesztjét és a személyzet 
gyakorlatozását szolgáló „Tájfun” mű
holdcsaládot. Az alapváltozat egy 2 m 
átmérőjű, sima felületű gömb volt. A 
program indulásakor még nem, csak 
1983. február 7-től állították katonai 
szolgálatba. Az 1-es és 2-es típus 
csak a felszerelés installálásában kü
lönbözött: a Tájfun-2 típus maximum 
25 darab szubszatellitet (Romb), a 
Tájfun-3-as már 36-ot tartalmazott. A 
harmadik generációs Tájfun fejleszté
se 1980-ban, a repülési próbák 1984- 
ben kezdődtek, a tényleges első start
ra (Kozmosz-1985) 1988-ban került 
sor. A Tájfun-1B Jug, a -3  Duga-K 
kódnéven is ismert.

Űrtechnika
V________________________________ 7

32. ábra. Tájfun-1Ju típusú 
radarkalibrációs hold (Kozmosz-1146)

Efir
A szokásos, a Vosztok/Zenyit űrhajóra és 
a magnetoszféra kutatására épített típus.

Ekran
Az Ekran tv műsorszóró és távközlési 
családot Oroszország középső régiói 
számára fejlesztették ki (3-as zóna). 
Az eredeti Ekran-hold felfrissítése 
Ekran-M (Kozmosz-1817) néven je
lent meg az 1980-as évtized második 
felében. A holdak pozíciója: 99° kelet. 
Amíg az Ekran élettartama rendkívül 
rövid volt, az M tervezett működési 
ideje már 9 évre szólt. Továbbfejlesz
tett változata, az Ekran-D már a digi
tális adások továbbítására alkalmas.

Enyergija
Szintén a Vosztok/Zenyit űrhajó adap
tációja az elsődleges kozmikus sugár
zás vizsgálatára, illetve a meteoritok

33. ábra. A Geo-IK típusú geodéziai hold 
első sikeres példánya a Kozmosz-1312

2009/3 HADITECHNIKA 4- 25



Űrtechnika

34. ábra. Az Etalon geodéziai hold első 
példánya, a Kozmosz-1989

35. ábra. A nagy energiájú kozmikus 
sugárzás mérésére készült az Enyergija 
típus (Kozmosz-1026)

tanulmányozására a Föld közeli tér
ségben. A nagy energiájú kozmikus su
gárzás mérésére bocsátották fel a Koz
mosz-sorozatban (Kozmosz-1026).

О ко
1967-ben kezdődött meg a Szovjetuni
óban az interkontinentális ballisztikus 
rakéták infravörös észlelésére alkal
mas műholdcsalád kifejlesztése. A kö
vetelmény az volt, hogy 15-30 perccel 
korábban jelezzék a rakéták közeledé
sét, mint a radarrendszerek. Négy kí
sérleti hold startolt 1972-1976 között a 
Molnyijákéhoz hasonló, elnyújtott ellip
szis alakú pályára. Mivel négy holddal 
sem tudták megvalósítani a 24 órás 
megfigyelést a lehetséges ellenséges 
rakétaindítások regisztrálására, újabb 
fejlesztési munka indult meg 1980- 
ban. Az Oko korai riasztó első példá
nya a Kozmosz-520 volt.

A fejlesztési munka a Prognoz mete
orológiai hold bázisán indult meg. A 
szolgálati pálya is jelentősen eltért a 
Molnyija típusétól. Az új korai riasztó 
rendszer holdjai geoszinkron pályára 
kerültek, így elég volt egyetlen 
Prognoz is az esetleges, meglepetés

szerű amerikai rakétaindítások észle
lésére (24° nyugat, tartalék hold 80° 
vagy 12° kelet). A Szovjetunió szét
esése óta két Prognoz teljesít szolgá
latot: a 24° nyugat és a 12° kelet pozí
cióban. Néhány esetben a Prognozok 
összedolgoztak az Oko rendszer ko
rábbi holdjaival.

Líra
Az ISz-P felváltására készült elfogó 
vadászhold céltárgy. Kisebb tömege 
miatt az R-36-os helyett a Koz- 
mosz-3M hordozórakétát használták. 
A Lira hold több volt, mint passzív cél
tárgy: nemcsak a becsapódásokat jel
ző rendszerrel, hanem az ütköző ele
mek irányát, az ütések erejét stb. mé
rő műszerekkel is felszerelték. Az első 
sikeres Lira típus a Kozmosz-394 volt.

Cikada-M
A szovjet haditengerészeti erők és a 
ballisztikus rakétahordozó tengeralattjá
rók részére kifejlesztett navigációs hold. 
Az egyes szerkezeti elemek kísérleti re
pülései 1967-ben kezdődtek meg, de a 
szükséges szoftverfejlesztési nehézsé
gek miatt a tényleges repülési próbák 
1974 végén indultak el (Kozmosz-700). 
Két évvel később állították katonai szol
gálatba. A műholdat a jól ismert 
KAUR-1 szerkezetbe építették be. A 
Cikada-M másik kódneve Parusz.

Cikada
A Cikada volt a katonai Parusz civil 
navigációs változata. A fejlesztés a 
haditengerészet, a Tudományos Aka-

36. ábra. A Cikada-M civil változata 
(Kozmosz-883)

37. ábra. Nagyezsda típusú hold 
(Kozmosz-1383)

démia és a Hajózási Minisztérium 
közös munkájának eredményekép
pen történt. A műhold legfontosabb 
berendezése a Parusz/Ciklon-B 
Doppler-navigációs rendszer volt, 
amely engedte ugyan a fedélzeti be
rendezések közötti aszinkronos mű
veleteket, de csak egy különleges 
időszakaszoló (time interrupt) rend
szer beiktatásával.

Etalon
Passzív geodéziai műhold. A gömb 
alakú vázban 306 darab, 14 szögletű 
antenna helyezkedik el, amelyek a 
Földről felsugárzott lézer tükrözésére 
alkalmasak. Az Etalon-holdak teljes 
karakterisztikát készítettek a Föld 
mágneses mezőjéről abban a magas
ságban és azon a hajlásszögű pályán, 
ahová a GLONASzSz navigációs 
rendszer telepítését tervezték. Az első 
Etalon-hold a Kozmosz-1989 volt.

Geo-IK
A második generációs geodéziai mű
hold fejlesztési munkái 1977-ben in
dultak meg a Föld alakjának és gravi
tációs mezőjének minél pontosabb 
feltérképezésére a navigációs rend
szerek részére. A KAUR-1 vázszer
kezetű hold -  egy sikertelen kísérlet 
után -  első ízben 1981-ben repült 
Kozmosz-1312 néven.

Nagyezsda
A Szovjetunió és az Egyesült Államok 
1977. május 6-án aláírta a KOSZPASZ 
-SARSAT egyezményt, amely a világ
óceánokon bajba jutott emberek meg
mentésére irányuló, műholdas rendszer 
létrehozásának igényét jelentette. Két 
évvel később a két országon kívül Kana
da és Franciaország is csatlakozott a 
terv végrehajtásához. A rendszer azóta 
számos emberéletet mentett meg 3-20 
km-es pontosságával. 1995-től a holda
kat felszerelték a digitális adatokkal ope
ráló, ezért még pontosabb Kursz- 
rendszerrel. A Nagyezsda típusú hold a 
Kozmosz-sorozatban 1982-ben repült 
(Kozmosz-1383).

(Folytatjuk)
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Bíró Adám A Tas nehéz rohamlöveg I. rész

Amióta a volt Csehszlovákiából
Magyarországra jutott a Magyar 
Királyi Haditechnikai Intézet 

Brnóban őrzött fotóanyagából néhány 
felvétel a magyar második világháborús 
harckocsigyártás csúcsát jelentő 44M. 
Tas harckocsiról, a hazánkban fellelt 
egyéb írásos dokumentációk, valamint 
a tervezés-gyártás néhány résztvevőjé
nek korábban lejegyzett visszaemléke
zése nyomán -  hosszú idő után -  vég
re sikerült a harcjármű többé-kevésbé 
pontos leírását elkészíteni.

Ezzel a világháború időszaka isme
retlen magyar harcjárműveinek sora -  
napjaink információi szerint -  néhány 
darabra csökkent. Jelenleg a második 
világháború magyar harcjárműveivel 
foglalkozó amatőr és hivatásos kuta
tók érdeklődését az ismeretlen típusok 
közül a még terveiben sem ismert Tas 
nehéz rohamlöveg vagy pontosabban 
páncélvadász jármű foglalkoztatta.

Sokáig úgy tűnt, hogy túl kevés in
formáció áll rendelkezésre a típus fel
tételezett alakjának, jármű- és harcá
szattechnikai adatainak rekonstrukció
jához, hiszen még az sem bizonyított, 
hogy a részletes tervei a harckocsi ter
vezése során vagy ezt követően elké
szültek volna. Azonban a kevés konk
rét ismeret mellett a háttér-információk 
gondos elemzésével remény van arra, 
hogy az „utótervezés” eredményeként 
a valóságot megközelítő eredményt 
kaphassunk.

1. ábra. A bölcső és a csőfar makettja

Azonban mielőtt e titkok övezte tí
pussal kapcsolatos feltételezések so
rát megnyitnánk, le kell szögezni, hogy 
az ún. „Tas rohamlöveg” -  jelenlegi 
adataink szerint -  semmiféle formá
ban nem létezett. Még terv szintjén 
sem, miután annak sincs nyoma, hogy 
a Hadügyminisztérium azt a WM ter
vezőirodájánál megrendelte volna.

Más oldalról viszont az is közismert 
tény, hogy bármely új harcjármű terve
zése során, már a tervkészítés alap
szakaszában a konstrukció tartalmaz 
olyan általános elemeket, melyek lehe
tővé teszik a jármű későbbi továbbfej
lesztését, ill. típusváltozat kialakítását.

Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a 
Tas harckocsi tervezésében közremű
ködők közül valaki tett utalást egy 
esetleges továbbfejlesztés lehetősé
gére, és ez a közlés alapját képezhet
te annak a tévhitnek, amely napjainkig 
valamennyi, a Magyar Honvédség má
sodik világháborús páncélos harcjár
műveiről írott könyvben a Tas roham- 
lövegre vonatkozóan egyértelműen 
közli: „Előterv szinten a nehéz magyar 
rohamlöveget is megtervezték... Mind
két prototípust két-két példányban ter
vezték, így összesen 4 garnitúra futó
mű, motorpár és sebességváltómű ké
szült el...” stb. Természetesen ezek az 
információk dokumentumokkal nem 
alátámasztottak -  mégis nagyban hoz
zájárultak a „Tas rohamlövegábránd” 
megteremtéséhez.

Az az igazság, hogy a Tas rohamlö
veg csupán egy legenda, amely azóta 
él, amióta néhai Korbuly Pál -  a 
harckocsitervező Korbuly János fia -  
édesapja elhunyta után elkészítette, 
majd publikálta az általa kartonpapírból 
készített Tas harckocsi és rohamlöveg 
makettjének fotóját. A makettről készült 
fotó megjelenése után -  miután az 
egyik tervezőmérnök fia készítette -  
igazoltnak tűnt a Tas rohamlöveg léte
zése, ha csak terv formájában is.

Számára a típus valós voltát az a té
vesen értelmezett tény támasztotta 
alá, hogy tudomása volt arról, hogy a 
Tas harckocsialváz gyártása során két 
garnitúra járószerkezet, hajtómű stb. 
készült. Ebből arra következtetett, 
hogy az egyik a harckocsi-, a másik a 
rohamlöveg-változat számára készült.
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2. ábra. A 7,5 cm-es KwK42 L/70 löveg a zárógömbbel felső csőállásban (makett)



3. ábra. A Tas harckocsi páncéltestének továbbfejlesztése rohamlöveggé

4. ábra. A Tas rohamlöveg nézeti rajza

(Holott a típus megrendelése szerint 
az egyik alkatrész garnitúra az ún. 
„vas”, a másik az „éles” harckocsi-pro
totípus szerkezeti elemeit képezte.) 
Miután a makett készítésének idején 
még nem állt rendelkezésére a harc
kocsi gyári modelljéről később előke
rült fotósorozat, az általa elkészített 
makett sok külső elemében eltért a va
lóságos külalaktól, természetesen az 
eltérések megjelentek a rohamlöveg- 
változaton is.

Gyakorlatilag a jelen cikknek is ha
sonló a célja: alakba önteni a „legen
dát” , a soha nem létezett harcjármű
vet, már a harckocsiról rendelkezésre 
álló gyári modell fényképeinek fel- 
használásával, közelebb a lehetséges 
reális típusjegyekhez.

A rekonstrukció tervezett megvalósí
tásához az alábbi támpontok álltak 
rendelkezésre:

-  A tervezett fejlesztési cél ismerete 
(a rohamlöveg, ill. vadászpáncé
los ismérvei).

-  A Tas harckocsival megegyező, is
mertté vált adatok.

- A z  alapjármű páncéltestének 
méretei, alakja, lapjainak dőlés
szögei.

-  Az alváz, a motor, a meghajtás, a 
járószerkezet azonossága.

-  A beépítésre tervezett (óhajtott) 
fegyverzet ismerete.

-  A Zrínyi rohamtarack, ill. rohamlö
veg konstrukciójából átvehető -  
átvételre javasolt -  technológiai 
megoldások, alkatrészek.

- A  magyar hadiipar 1944/45. évi 
anyagi és technikai-technológiai 
lehetőségei.

-  Az adott időszakban mintaként 
szolgáló, hasonló rendeltetésű 
harcjárművek összehasonlító ada
tai (a német Jgpz IV, Hetzer, 
Jagdpanther; a szovjet SzU-85 
stb.).

-  Az alvázcsaládok külalakjának jel
lemző, azonos jegyei.

-  A Tas harckocsi gyári makettjéről 
készült fényképek.

-  Modellkísérlet lehetősége.
A Tas rohamlövegre vonatkozó ada

tok vizsgálata előtt néhány sor erejéig 
vissza kell térni a Tas és a német 
PzKpfw. V, a Párduc harckocsi elemzé
séhez. Amikor 1982-ben -  Bajtos Iván 
kassai mérnök segítőkész közreműkö-

6. ábra. A fegyver- és a lőszertartó
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7. ábra. A fegyver- és a lőszertartó

désével -  Magyarországra kerültek a 
Tas harckocsi 1:10 léptékű gyári mo
delljéről készült fényképek, kétséget ki
záróan megállapíthatóvá vált, hogy a 
magyar jármű tervezésekor meghatá
rozó szerepet játszott a német Párduc 
közepes harckocsi megjelenése, külső 
formai jegyeinek követése.

A kocsitest alakja és méretei -  a járó
szerkezet megoldásán kívül -  számos 
azonosságot mutattak a magyar pán
célossal. Csak néhány főbb mutatót 
vizsgálva (elöl a Párduc, hátul a Tas 
harckocsi méretei): teljes hossz 
8860/8960 mm, hossz cső nélkül 
6880/6450 mm, szélesség 3250/3300 
mm, teljes magasság 3100/2825 mm, 
hasmagasság 510/500 mm, páncél- 
testhossz 6590/6184 mm, szélesség 
3430/3050 mm, magasság 1330/1275 
mm, páncélteknő-szélesség 1850/1810 
mm, lánctalpszélesség 650/600 mm, 
láncfelfekvési hossz 3910/4250 mm. 
A hasonlóság a páncélzat méreteiben, 
III. döntési szögeiben is jelentős egye
zést mutat: homloklemez 80 mm, 
35775 mm, 30°, oldallemezek 45 mm, 
50750 mm, 65°, farlemez 45 mm, 
62750 mm, 75(78)°. A homlok- és ol
dallap dőlésszögének a két jármű kö
zötti eltérései egyszerű ránézéssel jó
formán észre sem vehetők.

A két jármű páncélteste közötti két 
szembetűnő formai eltérést csupán a 
harckocsi frontlemeze és az oldallapjai 
jelentették. Míg a Párduc két oldallapja 
60°-os dőlésszögben a felépítmény tel
jes hosszában törésmentesen végig
fut, addig a Tas lemezei oldalanként 
két eltérő nyomvonalon elhelyezkedő, 
de azonos, 65°-os döntésű lemezből 
állnak. Ezek közül a mellső lemezek a 
kocsi hossztengelyére 65°-os szögben 
illeszkednek a homloklemezhez, ezzel 
csökkentve a támadási irányra merőle
ges helyzetben álló homloklemez szé

lességét. A másik jellemző eltérés a 
fentiekből automatikusan adódik, a 
Párduc felépítményének frontlemeze a 
páncéltest teljes szélességét azonos

síkban zárja le, a Tas hasonló lapja 
csak a páncélteknő 1810 mm-es szé
lességét követi, oldaléléi párhuzamo
san futnak a páncéltest magasságáig.

9. ábra. A Tas rohamlöveg részére felhasználásra tervezett lövegek
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A harckocsi, ill. a típusváltozat alap
járművének homlok- és oldallemezei
nek alakja, döntési szöge -  az esetek 
többségében -  a későbbi fejlesztés 
során a kialakítandó rohamlöveg vagy 
más rendeltetésű változat formai je
gyeire megbízható előrejelzéseket 
nyújtanak. A harckocsialváz-családok 
fejlesztésének általános gyakorlata, 
hogy a felépítmények bővítése során 
az alapjárművek határoló elemeinek 
változatlan helyzetben tartása mellett, 
méreteik növelésével alakítják ki a vál
tozat alakját. Mint jelen esetben is: a 
Párduc 35°-os homloklemezének, va
lamint a küzdőteret határoló 60°-ban 
döntött oldalfalszakaszának egyszerű 
méretnövelésével, a két megmagasí
tott oldalfalat összekötő 55°-os dönté
sű hátfallal, valamint a küzdőteret fe
lülről lezáró, hátrafelé 5°-ban emelke
dő fedlappal -  a jellemző típusjegyek 
változtatása nélkül -  alakították ki a 
Jagdpanther páncélfelépítményét.

Természetesen igaz, hogy e cikk ke
retében minden, a Tas rohamlöveg ki
alakításáról szóló megállapítás -  je
lenleg -  adatokkal nem igazolható, fik
tív feltételezés, de a lefolytatott mo
dellkísérlettel valószínűsíthető. Tehát 
a feltételezések sorát folytatva valós
nak tekinthető, hogy a Tas rohamlöveg 
felépítményének kialakításánál -  a 
Jagdpanther küzdőtere német megol
dásának ismerete nélkül is -  ugyanezt 
a módszert választották volna a ma
gyar tervezők is. Ugyanis a Tas harc
kocsi páncélfelépítményének alakja 
szemmel láthatóan viseli a későbbi 
változtatás automatikus lehetőségét, a 
harckocsicsalád kialakításának előze
tes koncepciós elveit.

Míg a Jagdpanther küzdőterét öt lap 
határolta, addig a Tas rohamlöveg ha
sonló felépítményét kilenc páncélle
mez övezte: a 30°-ban döntött homlok
lemez, a két első és a két hátsó, 65°- 
os döntésű oldallap, majd a Zrínyi ro
hamlöveg küzdőterének hátsó lezárá
sa mintáját követő három 60°-os, elté
rő nyomvonalú hátlap, végül a hátrafe
lé 5°-ban emelkedő fedlap alakította ki 
végleges alakját. A küzdőtér belma
gasságát a beépített löveg elhelyezé
se szabta meg, a fegyvernek az előírt 
+14 és -7°-os függőleges, valamint a 
jobb és bal oldali 10-10°-os vízszintes 
szögtartományban kellett működnie.

Modellkísérlet során megállapítható 
volt, hogy ennek az értéknek a biztosí
tásához az 1150 mm magasságú hom
loklemezt 675 mm növelésével 1825 
mm-re kellett kiegészíteni. A kisebb 
méretű, 7,5 cm űrméretű páncéltörő 
fegyver beépítésével -  elméletileg -  a 
fegyver emelkedési szöge akár +24°-ig 
is kiszerkeszthető, bár erre a szögtar-

10. ábra. A rohamlöveg páncélteste
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Típus: Jpz.38 Hetzer 44M Zrínyi—I SzU-85 Jagdpanther Tas rolg.
Kezelők száma (fő) 4 4 4 5 4
Tömeg (t) 16 22 29,2 45,5 39-41
Motor teljesítmény (LE) 160 260 500 600 2x260 = 520
Fajlagos teljesítmény (LE/t) 10 11,8 17,1, 13,2 13,3-12,7
Láncszélesség (mm) 350 420 500 660 600
Láncdarabszám (db/old.) 96 106 102 86 91
Láncfelfekvés (mm) 3920 3430 3825 3920 4250
Fajlagos talajnyomás (kp/cm2) 0,78 0,76 0,76 0,87 0,76-0,80
Maximális sebesség (km/h) 40 40 47 55 45
Teljes hosszúság (mm) 6270 7275 8150 9870 9700
Teljes szélesség (mm) 2630 2900 3000 3270 3300
Teljes magasság (mm) 2100 1900 2450 2715 2400
Nyomtáv (mm) 2123 2398 2500 2610 2550
Főfegyverzet 1 db 7,5 Pák 39 1 db 7,5 43M 1 db 8,5 D-5S 1 db 8,8 Pák 43 1 db 7,5 KwK42

L/48 L/55 L754.6 L/71 L770
Lőszer kiszabat (db) 40 ? ? 57 45-(50?)
Mellékfegyverzet (db) 1 db gp. - - 1 db gp. -

1. táblázat. A korabeli rohamlövegek összehasonlítása

12. ábra. A rohamlöveg elölnézete (makett)

tományra -  a harcjármű alapvető ren
deltetését ismerve -  szükség nincs. Az 
oldal- és hátlapok esetében a méret 
megállapítása igen egyszerű, a hom
loklemezhez csatlakozó, 5°-ban emel
kedő, egyenes vonalú fedlap ezek 
hosszát automatikusan alakította ki.

A löveg befogadására szolgáló böl
csőt -  a Zrínyi-ll rohamtarack hasonló 
szerkezetének módosítását -  a vezető 
ülőhelyének és a harcjármű vezetésé
hez szükséges kezelőszervek működte
tésének biztosítására, a harcjármű kö
zépvonalától 180 mm-rel jobbra el kellett 
tolni. így bár a főfegyver előírás szerinti 
mozgatása zavarmentes lett, a jobb ol

dalon a homlokgéppuska-kezelő részé
re -  a modellkísérlet szerint -  nem ma
radt elegendő hely. Másrészt a homlok
lemez külső oldalán, az 1000 mm szé
lességű lövegpajzs miatt a gépfegyver 
beépítésére kívülről sem állt volna ren
delkezésre megfelelő méretű szabad fe
lület. Ez alapján pedig a jármű kezelői
nek száma is 4 főre csökkent. (Már a Zrí
nyi rohamtarack megtervezése során 
sem került másodlagos fegyver beépí
tésre, a harcjármű fegyvernemi besoro
lása miatt. AZrínyi-ll-t nem a harckocsi
zok, hanem a tüzérség fegyverneméhez 
sorolták mint a gyalogságot támadásban 
kísérő járművet. így a kézi, gyalogsági

páncélelhárító fegyverek elleni védelem 
a kísérő gyalogságra hárult.)

Miután a Tas rohamlöveg alapfelada
tául is az ellenség páncélozott harcjár
műveinek, valamint tüzérségi eszköze
inek -  általában -  közvetlen irányzás
sal történő megsemmisítését jelölték 
ki, a másodlagos fegyver esetleges el
hagyása nem lett volna meglepetést 
keltő intézkedés. A jelenből az 1944-es 
esztendő hadi eseményeire történő 
visszatekintés viszont feltételezhetővé 
tette, hogy a Tas rohamlöveg esetleges 
sorozatgyártása és harctéri alkalmazá
sa esetén, a gépfegyver rendszeresíté
sére hathatós intézkedések történtek 
volna. Ez azonban csak a páncélteknő, 
ill. a felépítmény 250-300 mm-es szé
lesítésével valósulhatott volna meg, 
ami a páncélzat tömegének növekedé
sét eredményezné, de ez a súlytöbblet 
az alapvető -  egyébként jónak mond
ható -  harcászattechnikai mutatókat 
kedvezőtlenül befolyásolná.

A homloklemezen, a hossztengelytől 
jobbra eltolva építették be a löveget, 
1800 mm-es tűzvonallal. (Összeha
sonlításul ez a méret a Jagdpanther 
esetében 1900 mm.) A lövegcső rögzí
tését, mozgatását, valamint védelmét 
a Zrínyi-l-nél és —ll-nél alkalmazott 
ún. „gömbhéjpáncél” rendszerével biz
tosították, melyet egy 1000x1125 mm 
méretű, 25 mm vastagságú löveg- 
pajzsra rögzítettek. A zárógömb bal ol
dalán helyezték el a közvetlen irány
zást biztosító célzótávcsövet. A pajzs
tól balra alakították ki a vezető kétosz- 
tású figyelőnyílását.

(Folytatjuk)
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Horváth Zoltán A SCHARNHORST 
csatacirkáló II. r é s z

A SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA Utáni pró-
bajáratokat a csatacirkáló a Balti
tengeren végezte el 1939 tava

szán. Április elsején Hitler látogatást tett 
a Wilhelmshavenben horgonyzó hajó fe
délzetén. A SCHARNHORST júniusban 
ismét beállt a hajógyár dokkjába, hogy 
elvégezzék rajta a próbajáratok tapasz
talatai alapján szükséges átalakításokat, 
többek között az orr átépítését. A mun
kálatokat a háború kitörésekor, szeptem
ber első napjaiban fejezték be, majd a 
hajót ismét a Balti-tengerre vezényelték 
az újabb próbajáratok elvégzésére. 
Ezek befejezése után, november elején 
a SCHARNHORST végre ténylegesen 
is szolgálatba állhatott a Kriegsmarine 
kötelékében.

Első harcba vetésére 1939. novem
ber végén került sor, mikor a géphibái 
miatt hazarendelt DEUTSCHLAND 
zsebcsatahajó visszatérését kellett 
testvérhajójával, a GNEISENAU-val 
együtt fedeznie. Hogy magukra vonják 
az angolok figyelmét, a két hajó 
Wilhelm Marschall altengernagy pa
rancsnoksága alatt behatolt az Izland 
és a Faroer-szigetek közti térségbe, 
ahol november 23-án elsüllyesztették 
a brit RAWALPINDI segédcirkálót. (7) 
Az őket üldöző angol hajókat lerázva 
november 27-én tértek vissza 
Wilhelmshavenbe. 1940. februárban 
egy újabb eredménytelen portyázáson 
vettek részt a Shetland-szigetek térsé
gében, majd áprilisban, Norvégia 
megszállásakor a Narvikban és 
Trondheimben partraszálló csapatokat 
fedezték. Eközben április 9-én a 
Günther Lütjens altengernagy pa
rancsnoksága alatt álló hajók rövid 
összecsapásba keveredtek az angol 
RENOWN csatacirkálóval. Bár a két 
német hajó kisebb kaliberű lövegeik 
ellenére is nagyobb tűzerőt képviselt, 
mint az öreg brit csatacirkáló, Lütjens

azonnal visszavonulást rendelt el. 
Döntésében nyilván szerepet játszott, 
hogy a SCHARNHORST ezúttal is 
géphibával küszködött, radarja elrom
lott, és a viharos tengeren szinte hasz
nálhatatlan volt mindkét hajó „A” lö- 
vegtornya. A rövid ütközetben a 
SCHARNHORST sértetlen maradt, de 
a GNEISENAU-t három találat meg
rongálta. Visszatérésük után mindkét 
hajón javításokat kellett végezni, főleg 
a viharkárok és a géphibák miatt.

A két német hajó 1940. június elején 
tért vissza ismét a norvég vizekre. 
Marschall tengernagy parancsnoksá
ga alatt az észak-norvégiai kikötőkben 
partra szállt brit csapatokat támadták 
volna, ám időközben a britek kiürítet
ték ezeket a kikötőket. Marschall ezért 
-  a parancs ellenére -  északnyugat fe

lé vette az irányt, 
hogy az evakuá
lást végző hajó
kat elfogja. A né
met kötelék há
rom kereskedel
mi hajót s ü l 
lyesztett el, majd 
június 8-án késő 
délután váratla

13. ábra. Viharban az Atlanti-óceánon

nul összetalálkozott a kiürítést fedező 
GLORIOUS repülőgép-anyahajóval. 
A kiváló látási viszonyok között a né
met hajók már igen nagy távolságból, 
mintegy 26 kilométerről tüzet nyitottak, 
és a harmadik -  több mint 24 kilométer 
távolságból leadott -  sortüzük már el 
is találta a GLORIOUS-t. Valószínűleg 
ez volt a legnagyobb távolság, melyből 
csatahajó lövegei valaha is eltaláltak 
egy mozgó célpontot. Az angol hajó 
repülőgépei nem voltak harckészült
ségben, és már nem volt lehetőség ar
ra, hogy azokat indíthassák. Többórás 
küzdelem után a GLORIOUS és két kí
sérőrombolója elsüllyedt. (8)

A SCHARNHORST kapitányai

1939. 01.07.-1939. 09. 24. -  Otto Ciliax sorhajókapitány
1939. 09. 24.-1942. 04. 02. -  Kurt Caesar Hoffmann sorhajókapitány
1942. 04. 02.-1943. 10. 14. -  Friedrich Hüffmeier sorhajókapitány
1943. 10. 14.-1943. 12. 26. -  Fritz Hintze sorhajókapitány
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Az ütközetben a SCHARNHORST-ot 
az ACASTA romboló egy torpedója sú
lyosan megrongálta. A hajót a „C” lö- 
vegtorony alatt érte a találat, amely 
szétzúzta a jobb oldali csavartengelyt, 
és annak alagútján keresztül a víz el
árasztotta a jobb oldali gépházat is. 
A „C” torony üzemképtelenné vált, a 
hajó sebessége 20 csomóra csökkent, 
belsejébe 2500 t víz zúdult. (9) 
A SCHARNHORST embervesztesége 
is súlyos volt, 48 német tengerész 
vesztette életét. A norvég kikötőkbe 
visszatérő hajók ellen az angol légierő 
több eredménytelen támadást indított. 
A német partok felé tartó GNEISENAU- 
t később egy angol tengeralattjárónak 
sikerült megtorpedóznia, így mindkét 
német csatacirkáló hosszú javításra 
szorult, és csak az év végén térhettek 
vissza a szolgálatba. (10)

December 28-án hagyták el újra a 
német partokat, hogy az Atlanti-óce
ánra kitörve az ott közlekedő angol 
konvojokat támadják, majd feladatuk 
végeztével az újonnan megszerzett 
francia kikötőkbe fussanak be. Négy 
nap múlva azonban kénytelenek vol
tak visszatérni Kielbe, miután egy vi
harban a GNEISENAU megrongáló
dott. Az újbóli kifutásra 1941. január 
22-én került sor. A két csatacirkáló

észrevétlenül szeretett volna kijutni az 
óceánra, ám Izlandtól délkeletre talál
koztak a brit NAIAD cirkálóval. A had
műveletet irányító Lütjens altenger- 
nagy visszafordította hajóit, majd né
hány nap múlva, miután üzemanyagot 
vételeztek egy német tartály hajóról, új
ra megpróbálták az áttörést, ezúttal Iz- 
landtól nyugatra, a Dánia-szorosban. 
Ezúttal sikerült észrevétlenül kijutniuk 
az Atlanti-óceánra, s a következő két 
hónap során a két német csatacirkáló 
22, összesen 113 690 tonna űrtartal
mú kereskedelmi hajót süllyesztett, il
letve fogott el. A hajók március 22-én 
futottak be Brestbe. Az út során a 
SCHARNHORST végig géphibákkal 
küszködött, s különösen sok gond volt 
a hajó kazánjaival, melyek rögtön a 
befutás után nagyjavításra szorultak.

Az angol partok közelében állomáso
zó két nagy német hadihajó kezdettől 
fogva a RAF kiemelt célpontjának szá
mított. Már március 30-án megtörtént a 
hajók elleni első angol légitámadás, s 
ettől kezdve a britek gyakorlatilag fo
lyamatosan bombázták a kikötőt. A ja
vítási munkálatok befejeztével, július 
végén a SCHARNHORST-ot átirányí
tották La Pallice-ba, abban bízva, hogy 
az angol repülőterektől távolabb fekvő 
kikötőben nagyobb biztonságban lesz.

Haditechnika-történet_________________________ /

La Pallice légvédelme azonban nem 
volt olyan jól megerősítve, mint Bresté, 
s ezt a britek természetesen azonnal 
kihasználták. A július 24-ei légitáma
dás során a SCHARNHORST-ot öt 
bombatalálat érte, és bár ezek közül 
csak kettő robbant fel, a hajó így is ko
moly károkat szenvedett. (11) Augusz
tusban a csatacirkáló ismét visszatért 
Brestbe az újabb javításra, amely ezút
tal négy hónapig tartott.

1941 végére a két német hajó hely
zete tarthatatlanná vált Brestben. 
Raeder szerette volna a Dánia-szoro- 
son át visszarendelni őket Németor
szágba, Hitler azonban tartott tőle, 
hogy megismétlődik a BISMARCK 
esete, és választás elé állította 
Raedert. A hajók vagy a La Manche- 
csatornán át térnek haza; vagy pedig 
Brestben leszerelik őket. így került sor 
1942. február 12-13. során a híres 
„Csatornafutamra”, melynek során a 
két német csatacirkáló, a PRINZ 
EUGEN nehézcirkáló és hat romboló 
kíséretében, az angolok orra előtt át
haladt a La Manche-on, és visszatért a 
hazai kikötőkbe. A britek jelentős erő
ket vetettek be a német hajók ellen, de 
a kapkodásban erőiket szétforgácsol
ták, s a kis tengeri és légi kötelékek tá
madását a német hajók, illetve a

14. ábra. A 28 cm-es ágyúcsövek tisztítása
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15. ábra. A wilhelmshaveni kikötőben 
1941 elején

Luftwaffe vadászai könnyen visszaver
ték. A két csatacirkáló azonban a hol
land partok közelében fenékaknára fu
tott, a SCHARNHORST kétszer is, így 
a sikeres hadművelet után újabb javí
tásra szorultak. A SCHARNHORST 
októberig állt a hajógyárban, és a pró
bajáratok elvégzése után 1943 január
jára került újra bevethető állapotba.

Január 9-én a hajó a PRINZ EUGEN 
és három romboló kíséretében a norvég

16. ábra. A kiéli csatornán. A háttérben 
a rendsburgi híd

vizek felé indult, ám két nap múlva az 
angol légi felderítés észrevette a német 
hajókat, amelyek bombatámadástól tart
va visszatértek Gotenhafenbe. Két hét 
múlva egy újabb sikertelen áttörési kí
sérlet következett. A SCHARNHORST 
sorsa ezután egy ideig bizonytalanná 
vált, Hitler ugyanis a felszíni flotta soro
zatos kudarcain felbőszülve 1943. janu
ár végén elrendelte valamennyi nagy 
hadihajó leszerelését. Raeder utódjá-

17. ábra. Az első lövegtornyok

nak, Dönitz tengernagynak azonban si
került elérnie, hogy a TIRPITZ és a 
SCHARNHORST továbbra is szolgálat
ban maradhasson. Március 6-án a 
SCHARNHORST így harmadszor is út
nak indulhatott Norvégia felé. A hajó 9- 
én befutott a Narvik melletti Bogen- 
öbölbe, majd két héttel később a 
TIRPITZ-cel együtt átirányították a köze
li Altafjordba. A hajó egyik géptermében 
nagy erejű robbanás történt április 8-án,

18. ábra. A SCHARNHORST metszete a 
főbordánál

amely 17 tengerészt megölt, 20-at meg
sebesített. A robbanás okát nem sikerült 
tisztázni, a flottánál általában a hajó javí
tásánál korábban dolgozó lengyel mun
kások szabotázsának tudták azt be.

Szeptember elején a hajó a TIRPITZ 
és kilenc romboló társaságában részt 
vett a Spitzberga-szigetek megszállá
sára irányuló „Sicily” hadműveletben. 
A hadihajók a német csapatok partra
szállását fedezték, és a parti ütegeket

Jegyzetek

7. A segédcirkáló elnevezés felfegyverzett kereskedelmi hajót jelent. A 16 700 tonnás 
RAWALPINDI a háború előtt utasszállító hajóként működött, s 1939-ben sorolták be a Royal 
Navy kötelékébe. Nyolc 152 mm-es és három 76 mm-es ágyúval szerelték fel.

8. Hogy az ütközetben megsérült SCHARNHORST-ot mielőbb kikötőbe juttassa, Marschall ten
gernagy az angol hajótöröttek kimentése nélkül elhagyta a térséget, azt gondolva, hogy a kö
zelben tartózkodó brit hajók elvégzik majd a mentést. A német rádiózavarás azonban olyan 
hatékony volt, hogy a GLORIOUS jelzéseit egyetlen angol állomás sem fogta, így az Admira- 
litás nem is tudott a hajók pusztulásáról. Csak öt nap múlva találtak rá véletlenül az első 
mentőtutajokra. A sarki hidegben a túlélők többsége elpusztult, s a három angol hajóról csu
pán 46 ember maradt életben.

9. A nagy mértékű vízbetörés részben annak köszönhető, hogy a társaikat menteni igyekvő né
met tengerészek kinyitották a vízzáró válaszfalak ajtóit, és sok esetben már nem tudták visz- 
szazárni azokat.

10. Bár Marschall győzelmet ért el, ezt a parancs ellenére tette. A porosz stílusú 
Kriegsmarinéban ez súlyos vétségnek számított, s visszatérése után Raeder leváltotta őt be
osztásából.

11. A hajót két 227 kg-os bomba és három 454 kg-os páncéltörő bomba találta el. Mindhárom 
páncéltörő bomba áttörte a páncélfedélzeteket, ám egyik sem robbant fel. A két rombolóbom
ba felrobbant, ezek viszont a fő páncélfedélzeten nem tudtak áthatolni, így csak mérsékelt ká
rokat okoztak.

12. Az angol törpe tengeralattjárók aknái által megrongált TIRPITZ ekkor még nem volt harc
képes.

13. A SCHARNHORST-ot ugyan a legénység mintegy felének sikerült elhagynia, ám az angolok, 
miután meggyőződtek róla, hogy a hajó elsüllyedt, tengeralattjáró-veszélyre hivatkozva félbe
szakították a mentést, és a hajótörötteket sorsukra hagyva eltávoztak, akárcsak a BISMARCK 
elsüllyesztésekor.
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19. ábra. A GNEISENAU „C” lövegtornya, melyet Norvégiában, a partvédelemnél építettek be. Jelenleg múzeum

lőtték. A Spitzbergák gyenge védelme 
egyébként korántsem indokolta ekko
ra erő felvonultatását, s az egész ak
ció igazából csak arra szolgált, hogy a 
felszíni flotta végre valamilyen sikert 
tudjon felmutatni a Führernek.

1943 karácsonyán egy újabb, köny- 
nyű zsákmánynak tűnő célpont vonta 
magára a Kriegsmarine vezetésének fi
gyelmét. A Murmanszk felé tartó, állító
lag gyenge kísérettel rendelkező 
JW55B jelű konvoj ígéretes zsákmány
nak tűnt, s Dönitz támadásra adott pa
rancsot. A SCHARNHORST és az őt kí
sérő öt romboló december 25-én futott 
ki, Erich Bey ellentengernagy parancs
noksága alatt (12), a rombolók azon
ban a viharos tengeren hamar elsza
kadtak a csatacirkálótól. A németek 
másnap felfedezték a konvojt, azt azon
ban a Robert Burnett ellentengernagy 
parancsnoksága alatt álló angol kötelék 
három cirkálója fedezte. A német hajó 
kétszer is megpróbálkozott a támadás
sal, ám az angol cirkálók kiváló radar
juknak köszönhetően mindkétszer útját

állták. A két összecsapás során a 
SCHARNHORST súlyosan megrongál
ta a NORFOLK nehézcirkálót, az ango
lok pedig kétszer találták el a német 
csatacirkálót. A cirkálók kis kaliberű lö
vedékei nagy károkat ugyan nem okoz
tak, viszont tönkretették a német hajó 
elülső radarját. Miután Bey szigorú pa
rancsot kapott, hogy nagyobb hadiha
jókkal ne vállaljon ütközetet, a második 
támadási kísérlet kudarca után elren
delte a visszavonulást. A britek azon
ban pontosan erre számítottak. A Bruce 
Fraser altengernagy parancsnoksága 
alatt álló angol kötelék a DUKE OF 
YORK csatahajóval és a JAMAICA cir
kálóval ugyanis erőltetett menetben kö
zeledett, és úgy helyezkedett el, hogy 
elvágják a németek visszavonulási útját 
a norvég partok felé. A sarki sötétség
ben a működőképes radarral nem ren
delkező német csatacirkáló egyenesen 
belefutott a lesben álló angolokba. A 
DUKE OF YORK radarirányítású tüzér
sége és az angol rombolók torpedói 
többórás harc után végül végeztek a

német hajóval. A SCHARNHORST-ot 
legalább 14 darab 356 mm-es nehéz
gránát és 10-15 torpedó találta el, s de
cember 26-án, este nyolc óra körül el
süllyedt. Legénységéből csupán 36 fő 
maradt életben. (13)

A SCHARNHORST roncsait 2000- 
ben találta meg a norvég tengerészet 
egyik kutatóhajója. A 290 m mélység
ben fekvő csatacirkáló feltehetőleg az 
elülső lőszerraktárak felrobbanása mi
att kettétört, az erősen megrongáló
dott roncsok rossz állapotban vannak.

Felhasznált irodalom

Siegfried Breyer: The German 
Battleship Scharnhorst. Schiffer 
Publishing Ltd. 1990.
Robert C. Stern: German Battleships 
of World War Two. Squadron/Signal 
Publications 2004. 
http://www.schlachtschiff.com 
http://www.scharnhorst-class.dk 
http://www.navweaps.com

20. ábra. A SCHARNHORST modellje (Dr. Pék György 1:600, Airfix átépített)
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Dr. Jakus János 
Dr. Suba János A déli védelmi rendszer II. rész

Építési munkálatok

A fővédőövben fekvő zászlóalj-vé
dőkörletek, századtámpontok, 
ezred- és hadosztály páncélelhá

rító körletek szemrevételezése 1951. 
november 24-ig történt meg. A második 
és harmadik védőöv peremsávjának, 
valamint az ott kiépíteni tervezett zász
lóalj védőkörletek szemrevételezése 
1951. december 4. és 1952. január 31. 
között zajlott. A munkálatokat kezdet
ben négy csoport végezte, amelyekből 
25 munkarészleget szerveztek. Ezzel 
párhuzamosan két műszaki csoport 
szakműszaki ellenőrzést végzett a jugo
szláv határ teljes hosszán.

A védelmi rendszer építését az 1952- 
ben létrehozott Erődítési Csoportfőnök
ség irányította, melynek szervezetét, 
ügykörét, létszámát ugyanúgy a szovjet 
tanácsadók dolgozták ki, mint az erődtí
pusok és egyéb műszaki létesítmények 
terveit. A kivitelezés munkálatait az erre 
a célra alakult építő zászlóaljak (segéd
munkás zászlóaljak) és a bevont szer
vezetszerű műszaki alakulatok végez
ték. A szükséges anyagi-technikai esz
közök biztosításában számos állami 
vállalat és üzem is részt vett. A vezérkar 
az építkezés egész ideje alatt ellenőriz
te a hadműveleti és harcászati követel
mények betartását, valamint megadta 
az építő alakulatok felé az építkezés 
programjának évenkénti követelménye
it. (Az építkezést szigorú titoktartás 
övezte, annak menetéről, lefolyásáról 
fénykép, film nem készülhetett. A szem
revételező csoportok és az építkezést 
irányítók is határőr-egyenruhában köz
lekedhettek az adott területen.)

A védelmi létesítmények munkálata
in -  az 1 952. május 15-i kimutatás sze
rint -  nyolc építő zászlóalj dolgozott: a 
3711. (Szeged), a 3722. (Fekete-Szel), 
a 3731. (Tompa), a 3713. (Sátorhely), a 
3723. (Villány), a 3733. (Matty), a 
3722. (Tormafölde) és a 3712. (Lenti), 
amelyek a munkatervüket átlagosan 
csupán 60-70%-ban tudták teljesíteni. 
A megépített védelmi körletek őrzése, 
védelme és karbantartása a területileg 
illetékes ezred- és hadosztályparancs
nokok, illetve az érintett határőrkerület- 
parancsnokok feladata volt. A védőkör
letek, előtéri támpontok őrzése és ál
lagmegóvása nagyon fontos volt, hi
szen így tudták biztosítani azok hadi 
használhatóságát. Az őrzés-védelem-

12. ábra. Zászlóalj-parancsnoki megfigyelőállás lejárata

13. ábra. Zászlóalj-parancsnoki megfigyelőkupola
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14. ábra. Páncéltörő tüzelőállás bejárata

mel megbízott szervezeteknek kellett 
továbbá megakadályozniuk az ellen
ség által történő felderítést, erőszakos 
rongálást vagy bármilyen természetű 
adatgyűjtést.

A szemrevételezés után készítették 
el azokat a dokumentumokat, amelyek 
szerint biztosítható volt a tervszerű és 
harcászati szempontból indokolható 
munkavégzés. Ilyen okmányok voltak 
például a zászlóalj-, a század
védőkörletek, támpontok, állások mű
szaki berendezésének vázlatai; a léte
sítendő erődök vagy megerősített tüze
lőállások jegyzéke; az akadályok jegy
zéke stb. A szemrevételezések ered
ményeinek, valamint a dokumentumok 
kiértékelésének és a tervpontosítások
nak az elvégzését követően kezdőd
hettek meg az építési munkálatok.

Az építésbe bevont alegységek felé 
meghatározták az erődberendezések 
jellegét, az árkok szerkezetét (össze
függő vagy nem összefüggő, teljes 
vagy nem teljes mélységű) és azoknak 
a szükséges és elégséges burkolattal 
történő ellátását, a nyitott és fedett 
géppuska, aknavető és páncéltörő 
ágyú (páncéltörő löveg, harckocsi, ro- 
hamlöveg) tüzelőállások szerkezetét 
és építési technológiájukat.

Az erőd helyének kiválasztásakor 
nagy figyelmet fordítottak a tüzelési sáv 
(figyelősáv) akadálymentesítésére és 
arra, hogy azokban holttér ne maradjon. 
Abban az esetben, ha ez fennállt, a cél
szerűséget követve módosították a tüze
lőállás helyét. Ugyanis a munkarészleg
vezetők lehetőséget kaptak arra, hogy 
az egyes erődöket 30-50 méter távolsá
gon belül áthelyezzék. Ha az objektum 
helyének megváltoztatására nem nyílt 
lehetőség, akkor megváltoztatták annak 
jellegét és tűzfeladatát. A változásokkal

15. ábra. Lovászi légi felvételén bejelölt erődelemek

együtt pontosítani kellett az adott alegy
ség alkalmazási terveit is.

A tervezők a fedett géppuskaerődök 
számának meghatározásánál abból in
dultak ki, hogy az első vagy fővédőöv
ben alkalmazásra tervezett zászlóaljak 
és századok összes géppuskáinak egy 
könnyű típusú, és ahol szükséges, ott 
nehéz típusú fedett tüzelőállása legyen. 
Vagyis a zászlóalj védőkörletében leg
alább 3-4 nehéz típusú fedett géppus
kaerődöt vagy tüzelőállást kellett kiépí
teni. A páncélelhárító tüzérség számára 
készítendő fedett erődöket a legfonto
sabb irányokba telepítették. Ebben az 
esetben is arra törekedtek a tervezők, 
hogy egy zászlóalj védőkörletében,

ahol kilenc páncélelhárító löveg van 
rendszeresítve, legalább hat erőd le
gyen. Ezeknek a fele lehetett nehéz tí
pusú vagy megerősített tüzelőállás. A 
szakasz-, század-, illetve zászlóaljpa
rancsnokok figyelőhelyeinek műszaki 
berendezése megfelelt az adott vezeté
si szint követelményeinek.

A személyi állománynak a megóvása, 
a váltásonkénti pihentetés céljából a vé
dőkörletekben és az önálló támpontok
ban óvóhelyeket rendeztek be. Alapelv 
volt, hogy minden lövészszakasznak le
gyen egy tíz férőhelyes óvóhelye. (A lö- 
vészzászlóalj-parancsnok figyelőhelyén 
szintén létesítettek óvóhelyet.) Az óvó
helyeket a szakasztámpontokon belül, 
az arcvonaltól legfeljebb 30-50 méterrel 
hátrább és az ellenség által nehezen 
megfigyelhető helyen építették ki. A tá
madó ellenség megtévesztése érdeké
ben -  a zászlóalj-védőkörletek közötti 
hézagokban -  színlelt védőkörleteket 
létesítettek. A hézagokat kitöltő színlelt 
védőkörletekben normál sűrűségű mű
szaki erődítményeket imitáltak. Előírás 
volt, hogy a színlelt műszaki erődítmé
nyek 10%-a feltétlenül valódi legyen.

Az álcázás követelményeire igen gon
dosan ügyeltek a tervezők. Figyelmet for
dítottak például a zászlóalj jobb oldali 
csatlakozásának és a körletek hézagai
nak álcázására is. Az álcázás, megté
vesztés követelményeinek kidolgozása
kor meghatározásra került, hogy a zász
lóaljkörlet mely elemeit kell teljes egészé
ben rejteni vagy imitálni. A tervezők azt 
vették alapul, hogy a zászlóalj-védőkörle- 
tet csak erdős terepen lehetett nagy ha
tékonysággal rejteni. Miután az erődítési
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Baranya megye területén tíz védő
körlet (Drávaszabolcs, Matty, Majs, 
Egyházasharaszti, Kistapolca, Villány, 
Pócsa-Kiskunbér, Nagynyárád, Sátor
hely, Márok) területén megmaradt 187 
db létesítmény, miközben elbontottak 
443 db-ot. Megoszlásuk: géppuska-tü
zelőállás öt db, vasbeton géppuskaku
pola 84 db, szélessávú géppuskaku
pola 17 db, páncél géppuskakupola öt 
db, teljes oldalazó vasbeton géppus
kakupola hét db, körkörös lövész tüze
lőállás fedezékkel 40 db, nyílt tüzelőál
lás 20 db, 82 mm-es aknavető tüzelő
állás 90 db, 120 mm-es aknavető tüze
lőállás 16 db, harckocsi-tüzelőállás 37 
db, századparancsnoki figyelő 32 db, 
szakaszparancsnoki figyelő 90 db.

Somogy megye területén 11 db védő
körlet (Alsók, Berzence, Csurgó, 
Paragszentmiklós, Somogyudvarhely, 
Somogycsicsó, Nemesvid, Zákány) te
rületén 187 db létesítmény maradt meg, 
és 367 db-ot bontottak el. Megoszlásuk: 
géppuska-tüzelőállás 17 db, vasbeton 
géppuskakupola 67 db, szélessávú 
géppuskakupola 25 db, teljes oldalazó 
vasbeton géppuskakupola 5 db, körkö
rös tüzelőállás könnyű fedezékkel 17 
db, nyílt tüzelőállás 30 db, 82 mm-es ak
navető tüzelőállás 72 db, 120 mm-es 
aknavető tüzelőállás 16 db, harckocsi
tüzelőállás 13 db, rohamlöveg-tüzelőál- 
lás 16 db, századparancsnoki figyelő 25 
db, szakaszparancsnoki figyelő 74 db.

Zala megye területén 21 db védőkör
letben (Lovászi, Lovászi K. 2 km, Ne
mesnép, Reszmék, Belsősád, Rédics, 
Kútfej K. 2 km, Tornyiszentmiklós, 
Dobri, Tormafölde, Lenti, Letenye, 
Tótszentmárton, Semlyénháza, Fitye- 
háza, Csesztreg, Csömödér, Murake- 
resztúr, Szepetnek, Bajcsa, Galam
bok) 280 db létesítmény maradt meg, 
miközben elbontottak 798 db épít
ményt. Megoszlásuk: géppuska-tüze
lőállás öt db, vasbeton géppuskakupo
la 188 db, szélessávú géppuskakupo
la 53 db, körkörös löveg-tüzelőállás 53 
db, nyílt tüzelőállás 67 db, 82 mm-es 
aknavető tüzelőállás 162 db, 120 mm- 
es aknavető tüzelőállás öt db, harcko
csi-tüzelőállás 27 db, rohamlöveg-tü- 
zelőállás négy db, századparancsnoki 
figyelő 58 db, szakaszparancsnoki fi
gyelő 176 db.

Vas megyében Őriszentpéter, Baján- 
senye és Murarátka védőkörletekben 
137 db építményt bontottak el: vasbeton 
géppuskakupola 22 db, szélessávú 
géppuskakupola 10 db, körkörös löveg- 
tüzelőállás hat db, nyílt tüzelőállás 18 
db, 82 mm-es és 120 mm-es aknavető 
tüzelőállás 39 db, harckocsi-tüzelőállás 
hat db, századparancsnoki és szakasz
parancsnoki figyelő 36 db. Bács-Kiskun 
megyében 31 db védőkörletben: Tompa

16. ábra. Rédics légi felvételén bejelölt erődelemek

munkálatok nagy részben nyílt terepen 
folytak, így az ellenséget csak a zászlóal
jak védőkörleteinek hátsó határai tekinte
tében lehet megtéveszteni. Ezért a zász
lóalj-védőkörleteken belül az egyes erő
dök részleges rejtése vált célszerűvé, 
míg a zászlóaljkörletek közötti hézagok
ban színlelt erődök berendezésével lehe
tett az ellenségben olyan benyomást kel
teni, hogy a védelem egyforma szilárdsá
gú annak teljes kiterjedtségében és 
mélységében. Az építési tervek 48 zász
lóalj és kilenc század színlelt védőkörlet 
kiépítésére készültek el.

A DÉLI VÉDELMI RENDSZER ELBONTÁSA

A magyar-jugoszláv kapcsolatok nor
malizálódása után, 1955 októberében 
kezdődött meg a drótakadályok, akna
zárak felszámolása. A védelmi rend
szer nem állandó létesítményeinek 
bontási munkálatai azonban csak az 
Országgyűlés 1956. márciusi határo
zata után indulhattak meg. A rendszer 
részleges lebontását követően öt me
gye területén 90 védőkörletben 1503 
db erőd vagy megerődített tüzelőállás 
maradt meg.

17. ábra. Tornyiszentmiklós légi felvételén bejelölt erődelemek
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területén (6 db), Csátalja, Gara, 
Bácsborsod (2 db), Bácsbokod, Bácsal
más (3 db), Mélykút (4 db), Vaskút, Kis
szállás, Baja, Göböljárás, Nagybaracs- 
ka, Tataháza, Jánoshalma, Felsőszent- 
iván, Kelebia és Öttömös területén a 
megmaradó létesítmények száma 515 
db. A megyében kiépített védőkörletek
ben 1350 db építményt bontottak el. 
Megoszlásuk: géppuska-tüzelőállás hét 
db, vasbeton kupola 294 db, szélessávú 
géppuskakupola 42 db, páncél géppus
kakupola nyolc db, teljeses oldalazó 
vasbeton géppuskakupola 23 db, körkö
rös tüzelőállás 69 db, nyílt tüzelőállás 
120 db, 82 mm-es és 120 mm-es akna
vető tüzelőállás 302 db, harckocsi-tüze
lőállás 73 db, rohamlöveg-tüzelőállás 
25 db, század- és szakaszparancsnoki 
figyelő 388 db.

Csongrád megye területén 20 db vé
dőkörlet volt. Mórahalom területén 
(4 db), Feketeszél (2 db). Kunhalom, 
Szentmihálytelek (2 db), Újszentivány, 
Öttömös, Asotthalom (3 db), Doma- 
szék, Szeged, Szatymaz, Zsombó, 
Nagylak. A megye területén 343 db lé
tesítmény maradt meg, és 870 db épít
ményt bontottak el. Megoszlásuk: gép
puska-tüzelőállás öt db, vasbeton ku- 19. ábra. Kútfej svg légi felvételén bejelölt erődelemek

18. ábra. Közepes típusú fedezékkel ellátott tüzelőállás 57(76) mm-es löveg számára
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jaira. (Az építkezés során 2616 kh 
földterület került kisajátításra.)

A védelmi rendszer végleges bontá
sa 1964 végére -  a vasbeton építmé
nyek kivételével -  befejeződött. A tég
laépítményeket, a könnyű tábori (föld
ből, fából készült) létesítményeket tel
jes egészében lebontották. A kinyert 
építési anyagokat további hasznosí
tásra részben átadták a területileg ille
tékes tanácsoknak, részben pedig a 
bontásban részt vevő alakulatok saját 
céljaikra használták fel. A vasbeton 
építmények bontása 1960-ban kezdő
dött meg, de azok felszámolása nem 
vált teljessé, mert a bontási munkála
tok költségei messze meghaladták a 
kinyerhető és újra hasznosítható 
anyagok értékét. Ezért homokkal bete
mették azokat.

ÖSSZEGZÉS

A déli védelmi rendszertervezése min
den körülményt összevetve elavult el
vekre és a katonai helyzet hibás meg
ítélésére épült. A munkálatokat rosszul 
szervezték meg, de a későbbiek során 
is mutatkoztak szervezetlenségből 
adódó kivitelezési hiányosságok, mi
nőségi problémák. A rendszer kiépíté
sének indokolatlanságát tetézte, hogy 
az rendkívül nagy anyagi ráfordítást 
igényelt, és rengeteg szenvedésébe 
került az ország népének. ■

pola 205 db, szélessávú géppuskaku
pola 33 db, páncél géppuskakupola öt 
db, teljeses oldalazó vasbeton géppus
kakupola 14 db, körkörös tüzelőállás 
62 db, nyílt tüzelőállás 30 db, 82 mm- 
es és 210 mm-es aknavető tüzelőállás 
189 db, harckocsi-tüzelőállás 52 db, 
rohamlöveg-tüzelőállás 16 db, század- 
és szakaszparancsnoki figyelő 259 db.

Az elbontásra javasolt létesítmé
nyekhez felhasznált anyagokból az 
égetett téglánál 25%-os veszteséget 
véve alapul, hozzávetőleg 25 millió 
téglát, továbbá 200 000 db 150-es, 
15 000 db 260-as vasbeton gerendát 
adtak át a népgazdaságnak. Ezenkí
vül igen jelentős földterületet szabadí
tottak fel mezőgazdasági művelés cél-

21. ábra. Közepes típusú fedezékkel ellátott tüzelőállás 57(76) mm-es löveg számára
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Hatala András 44M Üdére, az első magyar 
légiharc-rakéta II. r é s z

A300 мм-es 44M Lidérc rakétá
hoz tervezték szükségmegol
dásként. A meglévő típusokból 

olyan gyújtó kellett, amelynek a 
csapódószerkezetét el lehet különíteni 
mindenféle élesítési működéstől. A Li
dérc kilövése alatt fellépő erőhatások 
az idő és a lehetőségek szűkös volta 
miatt ismeretlenek voltak, így komoly 
gyújtó szerkesztésére sem volt mód. 
Minden bizonnyal centrifugális kibizto- 
sítású gyújtót terveztek volna, de más 
nem lévén, a még rendelkezésre álló 
36/81M módosított aknagránátgyújtók
ból szereltek össze egy, csak a kettős 
működést tartalmazó szériát. A megol
dásként még felmerülő hasonló felépí
tésű, de fele ekkora méretű 39M 
aknagránátgyújtókat ekkor már nem 
gyártották.

A gyújtón csak az alkatrészeket 
gyártó magyaróvári gyár bélyegzője 
található, az élesre szerelő üzem, a 
sorozatszám és az évszám hiányzik.

Szolgálati idő
Nem rendszeresített. Bizonyítottan egy alkalommal, 1944. december elején
vetették be._______________________________________________________
Technikai adatok
Lőszerből kilátszó rész legnagyobb átmérője: 47,9 mm
Lőszerből kilátszó rész hossza: 32,85 mm
Teljes tömeg: 157 kg
Gyújtótest anyaga: alumínium
Működési sajátosságok
Beépítés helye szerint: fejgyújtó
Működési mód: kettős működésű, pillanat és tehetetlenségi csapódó 
Biztosítása: előbiztosítás nélküli, lövés előtt eltávolítandó szállítási biztosí
tással
Energiaközlés a töltettel: csappantyún, gyutacson, detonátoron keresztül de- 
tonációs hullámmal
Kivitel: A 36/81M módosított aknagránátgyújtóból készült.
EIőfоrduIás/gуártott mennyiség: 1/5 (nagyon ritka) -  csak az egyetlen ismert 
Lidérc rakétában volt 2 db 
Lőszer: 300 mm 44M Lidérc rakéta

1. ábra. Kiszerelt 36/81M Lidérc gyújtószerkezetek. Az oldalfuratok alján jól látszanak a pillanatműködés csapódótestei
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1 0 11 1 2

S z e l l ő z t e t ő  f u r a t

Isom etr ikus  nézet 
T e l je s  g y ú j tó

Isom etr ikus  nézet 
A s z e l l ő z te tő  f u r a t  s í k j a  

és az összekötő f u r a t  s í k j a i  
mentén metszve

A l k a t r é s z l i s t a
S zám M e g n e v e z é s A n y a g M e g je g y z é s

1 F e jc s a v a r s á rg a ré z 2 db k u lc s n y í lá s s a l
2 H e rn yó csa va r a c é l
3 C savar s á rg a ré z
4 B iz t o s í t ó  csava r a c é l
5 C s a p p a n ty ú ta r tó  ( t e h e te t le n s é g i ü tő ) s á rg a ré z
6 102 s z . csappantyú Lásd a 0009 s z . r a jz o t
7 A lá t é t p a p ír
8 C sa p p a n tyú t r ö g z í tő  c s a v a r s á rg a ré z
9 T ö m íté s p a p ír
10 36/81M  d e to n á to r te s t a lum ín ium
11 36/81M  d e to n á to r  robbanóanyag t e t r i l
12 36/81M  d e to n á to r  e l ő t é t  robbanóanyag t e t r i l
13 32M g rá n á tg y u ta c s Lásd a 0008 s z . r a jz o t
14 G y ú jtó te s t a lum ín ium 2 db k u lc s n y í lá s s a l
15 Ü töszeg a c é l
16 Ü töszeg  rugó a c é l
17 É le s í tő  k a r ik a a c é l
18 F e ls ő  ü tő sá rg a ré z
19 C sa pódó tes t fa
20 Membrán s á rg a ré z

Isometr ikus nézet 
Az é le s í lö  f u r a t  s ík ja  és 
a k é s le l le tö  f u r a t  s í k j a i  

menlén metszve

f e j  c sa v a r  k u l c s n y í l á s a i

A-A metszet
S z e l l ő z t e t ő  f u r a t  

( e r e d e t i l e g )

B i z t o s í t ó d r ó t  f u r a t a  ( e r e d e t i l e g )
A g y ú j t ó t e s t  
k u l c s n y í lá s  a i

Felü lnéze t

KÉSZÜLT

T e l je s  tömeg: 157 g 
Robbanóanyag: 1,24 g (d e to n á to r )

Kapcsolódó ra jz o k :  0001 ;0002;0008;0009

utolsó módosítás

datum

* 0 8 / 0 4 / 2 5
DATUM
XX. XX . XX

KÉSZÍTETTE

Hatala Anlrása n d r a s h a t a l a @ / a h o o . c o m

ORSZÁG

M a g y a r o r s z á g

RENOSZERESi TÉSI IDS

1 9 4 4

MÉRET

A 2

MEGNEVEZÉS MÉRETARÁNY

3 6 / 8 1 M " L i d é r c "  g y ú j t ó 2 : 1

RAJZSZÁM CAT 1 A ÖSSZES OLDAL OLDAL

0 0 0 3 V 5 R 1 6 S P 2 0 1 01

36/81M Lidérc gyújtószerkezet rajza és alkatrészjegyzéke
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Szerkezeti leírás és működés

A gyújtószerkezet minden alkatrésze 
teljesen megegyezik a 36/81M módo
sított aknagránátgyújtóéval. Kivételt 
képez a szállítási biztosíték csapja (4), 
amely az eredetileg az oldalfurat 
zárócsavarjának készített menetes fu
ratba került. A pillanatműködés ütőtes
te (19) a már ismert fejcsavaros (1) 
rögzítésű membrán (20) alatt van. A 
felső ütőben (18) van a szeg (15), az 
alsó ütőben (5) pedig a csappantyú 
(6). A gyutacsos detonátor a szokásos 
36/81M típus. A távélesítés furatai üre
sen maradtak.

A csapódószerkezet önmagában 
nem garantálja a szállítási biztonsá

got, ezért a gyújtó oldalbiztosító testé
nek a menetes furatába egy menetes 
biztosítócsapot szereltek. így a két 
csapódótestet teljes biztonsággal aka
dályozták a mozgásban a szállítás 
során.

A kilövés alatt csak a biztosítórugó 
ellentartó ereje akadályozta meg a 
robbanást. Ez kifejezetten veszélyes 
volt. Elképzelhető, hogy az eredeti ak
nagránát-gyújtószerkezet rugójánál 
erősebbet alkalmaztak. Ez viszont a 
tehetetlenségi működést veszélyeztet
te, mert az alsó ütőnek nagyobb erővel 
szemben kellett elmozdulnia. A tehe
tetlenségi működés fontos volt, mert a 
rakéta süvege rárogyott az alatta lévő 
gyújtókra, így akadályozva azokat a

pillanatműködésben. A megtalált pél
dányoknak a fejcsavarja nem törött le, 
sőt még az egyik membránjuk is a he
lyén volt.

További gond lehetett a gyújtóműkö
désben, hogy a gyújtószerkezetek 
nem a forgó rakéta hossztengelyében, 
hanem attól bizonyos sugárban kitolva 
kerültek beszerelésre. Ilyenkor vala
mennyi alkatrészre centrifugális erő 
hat, azokat a gyújtótest belső furatá
nak a falához szorítja. Ez belső tapa
dást eredményez, ami a szabad moz
gás ellenében hat. Mindezek ellenére 
valószínűleg csak kevés rakéta fulladt 
be, mert az eredetileg aknagránátok
hoz tervezett gyújtók nagyon érzéke
nyek voltak. ■

A KATONAI LOGISZTIKA
internetes kiadvány 2009. 1. szám tartalomjegyzéke

http://www.hm.gov.hu/hirek/kiadvanyok/logisztika

A LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE
Sticz László: Az expedíciós logisztika sajátosságai
Lengyel András: Az MH katonai logisztikai rendszerének aktuális kérdései a haderő átalakítása után 

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA
Léránt József: Javaslat a beszerzési eljárások törvényi háttereinek módosítására az MH híradó beruházásai során 
Oláh János: Az új állami vagyontörvény alkalmazása az ingó vagyoni elemek vonatkozásában 
Bús Ádám: Újra lobog a zászló

SZAKTÖRTÉNET
Gáspár Tibor: A fegyver- és lőszerbiztosítás hazai történetének fontosabb tanulságai 

FOLYÓIRATSZEMLE
Lits Gábor: Szemelvények külföldi katonai folyóiratokból 
о A Bundeswehr logisztikai iskolája
о Szélsőséges éghajlati övezetekben végzett katonai műveletek korszerűbb védőképességű ruházat viselését 
követelik meg

FÓRUM
Szerkesztőbizottság 
A folyóirat új rovata
Gáspár Tibor: A Magyar Honvédség logisztikai rendszere (múlt-jelen-jövő)

TÁJÉKOZTATÓ-INFORMÁCIÓ
Lukács Péter: „A közép-európai térség biztonságának aktuális védelemgazdasági és logisztikai vetületei” című 
konferencia tapasztalatai
Németh Ernő: Logisztikusok Napja rendezvényekről
Vasvári Tibor-Papp Gábor: Átalakuló logisztika az átalakuló NATO-ban
Dobó Péter: A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület egyéves működésének tapasztalatai
Németh Ernő: Értékelő és feladatszabó értekezlet a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségen
Baranyi Ferenc: Hírek a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület életéből
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Ajánló_̂___ j

F o r g ó  T r a v e lair sh
06.27. AIR POWER ZELTWEG 
07.11-13. DUXFORD, FLYING LEGENDES + LONDON, 

SHUTTLEWORTH COLLECTION

08.20-24. MAKS 2009 Monyíno + Csillagváros

07.25. WIENERNEUSTADT -  Repülő Múzeum 
B É C S -ARSENAL

08.09. KECEL, Haditechnikai Park
KISKUNMAJSA, ’56-os Múzeum 

09.04-06. CIAF 2009 - BrnoPrága, Vyskov, Kbely 
09.19-20. (tervezett) Békéscsaba, Makettverseny és kiállítás 
11.21. POZSONY „PLASTIC WINTER”

Makettkiállítás és börze 
11.27-29. Adventi makettvásár Nürnbergben

8 500 Ft я

67 500 Ft 4-+ я + 2 éjszaka szállás 
+ repülőjegy

Irányár: 114 500 Ft 4-+ Я + 4 éjszaka szállás 
+repülőjegy

6 900 Ft H

3 500 Ft я
22 900 Ft я + 2 éjszaka szállás

1 000 Ft я

4 000 Ft Я
15 900 Ft я

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

A LENGYEL TIGRIS: PT-91 TWARDY
(Maly Modelarz, 1:25)

A kilencvenes években a lengyel hadiipar továbbfejlesztette és új berendezésekkel párosítot
ta össze a T-72 náluk gyártott változatát. Az eredmény a PT-91 közepes harckocsi lett, amely
ből az ezredfordulón nagyobb mennyiséget szállítottak a lengyel csapatoknak. A PT-91-es 
azonban a Németországtól használtan beszerzett Leopard 2A4 színvonalát nem éri el, és a 
NATO-n belüli hosszú távú jövőjét megkérdőjelezi erős hasonlósága az orosz típusokhoz.

A családelv alapján, az új harckocsi alvázán a lengyelek egy sor más feladatú járművet ala
kítottak ki. Ezekre a külföldi államok részéről jelentős a kereslet. A kivágófüzetből megépíthető 
1:25-ös papírmakett kb. 38 cm hosszú. Az útmutatások lengyel nyelvűek, diagramokkal.

Önmagában a makett ára 2690 Ft + postaköltség. Extraként további 3590 Ft ellenében 
lézerrel gravírozott és vágott lánctalp rendelhető hozzá (2008. decemberi adatok 
alapján). Megrendelhető: Pászti Balázs, telefon: 06-30-331-6902; www.papirmakett.hu

Babucs Zoltán -  Marus Roland -  Szabó Péter:
„LÉGY GYŐZELMEK TANÚJA”
Az eredettörténet-sorozatban a 3. kötet a kecskeméti 7. honvéd gyalogezred története 1920- 
tól 1945-ig. Gyakorlatilag 1921-ben Kaposváron állt fel a 7. gyalogezred, amely később kapta 
Zrínyi Miklós nevét és Kecskemétre települt. Az anyag tárgyalja az 1941. áprilisi délvidéki 
hadműveletben való részvételét, majd az ukrán területen való megszálló tevékenységét. 
1941 októbere és 1943 decembere között. A 2. hadsereg kötelékében 1942. június 4-től 1943. 
áprilisig harcolt. A hazaszállítás után, 1944-ben a 13. hadosztály részeként vetették be a 
Kárpátok előtt a Hunyadi, a Szent László és az Árpád állásban. A leírásokat 39 oldalt kitevő 
veszteségi lajstrom és a 7. gyalogezred tiszti adattára egészíti ki számos táblázattal és 
rövidítésjegyzékkel. Ehhez 9 térkép, 156 db fekete-fehér fotó és 44 db arckép járul.

Puedló Kiadó, Nagykovácsi, 2006. Ára: 1990 Ft. Megrendelhető telefonon, levélben vagy e-mailben 3300 Ft-ért 
(ebben benne van az utánvétes postaköltség). Kékesi könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás. 
Telefon: 460-3722. (Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8-tól 19 óráig.) E-mail: dorman@vipmail.hu
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Sasok a tengerentúlról

A L o a d  D if f u s e r  2008 elnevezé
sű, a magyar és az amerikai lé
gierő közös kiképzési repülési 

gyakorlatára, amely az év legkomo
lyabb hazai rendezésű nemzetközi 
hadgyakorlata, 2008. július 13. és 29. 
között került sor. Az Egyesült Álla
mok Louisianai Nemzeti Gárdája 
159. vadászrepülő-ezredének (159. 
TFW) 122. százada települt át a 
kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Re
pülőbázisra. Az áttelepülést skóciai 
leszállással és pihenéssel július 
12-13. között végezték. A pénteken 
landolt nyolc darab F-15 Eagle va
dászrepülőgépet 170 fős amerikai 
műszaki személyzet szolgálta ki. Ké
sőbb még két Sas érkezett Kecske
métre. A szükséges logisztikát egy 
C-5A nehéz szállító repülőgéppel re
pítették át a tengerentúlról. A Galaxy 
mellett egy C-130-as szállítógépet is 
igénybe vettek. A Hercules szállító
gép a gyakorlat során Kecskeméten

és Pápán is megfordult. Az F-15 
Eagle (Sas) vadászok közül kettő ve
terán A, a többi az újabb C változatú 
harci repülőgép volt.

A hadgyakorlatról a szokottnál ke
vesebb információval rendelkezhe
tett a média, mivel a 24-ére kijelölt 
sajtónapot a HM minden külön ma
gyarázat nélkül törölte. Ebben közre
játszhatott az L-39ZO sugárhajtású 
gyakorló repülőgéppel történt koráb
bi szerencsétlenség. A közös repülő
kiképzés az MH 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázison tervezett saj
tónapon valóban a június 20-án tör
tént repülőkatasztrófa miatt maradt 
el, ami nem jelenti azt, hogy a HM 
Kommunikációs és Toborzó Főosz
tály elzárkózott volna a „média ké
nyes kérdései” elől, hiszen közvetle
nül a katasztrófa bekövetkezte után, 
13.30 órakor sajtótájékoztatóra ke
rült sor a Honvédelmi Minisztérium
ban az országos sajtó részvételével,

ahol mindenki feltehette kérdéseit. 
Ezt követően dr. Szekeres Imre hon
védelmi miniszter, Havril András al
tábornagy, a HM Honvéd Vezérkar 
főnöke és Tömböl László altábor
nagy, MH ÖHP-parancsnok szintén 
tájékoztatta a helyi és az országos 
szerkesztőségek munkatársait a bal
eset helyszínén.

A 122. század JZ (Jazz) néven a 
New Orleans közelében lévő bázison 
települ. A légi támaszpont hivatalos 
neve NAS JRB (Naval Air Station 
Joint Reserve Base), ami magyarul 
haditengerészeti támaszpont, össz- 
haderőnemi tartalék bázis. Vegyes 
bázis még az Egyesült Államokban is 
ritka, hiszen általában egyetlen had
erőnem egységei települnek a repülő
támaszpontokra. A déli állam bázisán 
viszont a légierő, a haditengerészet 
és a nemzeti gárda egységei osztoz
nak, valamint itt végzik az USA déli te
rületéről a P&W100 hajtóművek nagy-

1. á b ra . N e m  e lfo g á s ,  le s z á llá s .  A  g y a k o r ló  lé g ih a r c o k  u tá n  a z  e l le n fe le k  r ö v id  tá v k ö z z e l te t té k  le  g é p e ik e t  a b e to n ra
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2. ábra. A Dongó század L-39 Albatrosza gyakorlórepülés közben

3. ábra. A díszfestésű Cápetl Albatros

pekkel rendelkeznek azok az orszá
gok, amelyek potenciális bevetési 
zónának tekinthetőek. Azonban ez a 
kívánságuk csak nagyon korlátozot
tan teljesülhetett. A pilótahiányon túl 
az alkatrész-utánpótlás terén a 
Fulcrum gépállományunkat karban
tartó műszaki alakulat nagyon súlyos 
üzemeltetési problémákkal küzd. A 
Leuwaardenben június 20-21-én tar
tott Open Dagen nyílt repülőnapra ki
rendelt UB repülőgépünknél hazate
lepülésekor a rádió mondott csődöt, 
német adatok szerint vizuális azono
sítására a neuburgi készültség 
Eurofighter gépeit emelték a magas
ba. Csak átmeneti korlátozó rendel
kezésekkel lehet az orosz gépekkel 
kihúzni a Gripen hadrendbe állításá
ig terjedő időszakot. Ez káros, hi
szen a pilóták kiképzése hiányt 
szenved, ami m ára repülésbiztonsá
gi korlátokat is feszegeti. Az biztos, 
hogy csütörtökön például két együlé- 
ses gépünk készültségben, a 26-os 
UB Hollandiában volt, az amerikaiak 
egyedül a 9-es oldalszámú MÍG-29B 
ellen repültek 1:1, 1:2 elleni közeli 
légiharc-gyakorlatokat.

Hétfőn a 10-es számú 29-es volt az 
amerikaiak ellenfele. A korlátozások 
miatt az első héten Fulcrum-pilótáink 
minden igyekezete ellenére komoly 
hátrányban voltak a légi harcban a 
gárdisták ellen. A mieink úgy indultak 
a szimulált légi csatába, mint az az 
ökölvívó, akinek az egyik keze hátra 
van kötve. Egyedüli előnyt az R-73 és 
a SJEL sisakcélzó jelentett, mivel a 
gárdisták nem minden gépéhez integ
rálták az AIM-9X Sidewinder rakétát 
és a hozzá tartozó JHMCS sisakcél
zót, illetve a fényképek alapján nem 
mindig viselték. Az amerikaiak az első

javítását. A gárdaalakulatnál 2007- 
ben kezdődött a régi F-15A-król az át- 
fegyverzés a modernebb C változatra. 
A tervek szerint 2009-ben adják le az 
utolsó A-kat a sivatagi Davis- 
Mothana-i repülőgép-tároló helyen. 
Az átfegyverzés során a 15 gépes 
alakulatot 18 gépesre bővítik.

Július 13-án délután háromnegyed 
ötkor szállt le az első F-15-ös a kecs
keméti betonra, majd négy gép lando
lása után az amerikai erők parancsno
ka, Michael Lopinto ezredes úr felke
reste a Kecskeméti Repülőbázis pa
rancsnokát, Pető István dandártábor
nokot. A találkozóra rendhagyó he
lyen, a készültségi épületben kerül sor 
Pető tábornok ugyanis 24 órás ké
szültségi szolgálatban volt.

Az amerikaiak elsősorban a MiG- 
ekkel való légi harc gyakorlása miatt 
jöttek, mivel ilyen típusú repülőgé-

4. ábra. A Dongó század gépein a gyakorlat során nem minden esetben volt 
függesztmény
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héten utánégetővel emelkedtek, mint 
a rakéta, és légi harc során is hasz
nálták a forszázst. Hétfőtől már módo
sított feltételek alapján repültek, 
utánégető nélkül. Utóbbival már a 
MiG-ek közeli légiharc-esélyei javul
tak. Július 24-én a MiG-29-es egyik 
felfüggesztési pontjára az R-27 
(AA-10 Alamo) közepes hatótávolsá
gú légiharc-rakéta súlymakettjét is fel
függesztették, tehát lehet, hogy a gya
korlat nem csak közelharcból állt. Az 
első napokban a kijelölt légterekkel 
megismerkedett amerikai pilóták a 
modern JAS-39C/D EBSHU típusú 
harci repülőgépeink ellen is gyakorol
tak BVR (Beyond Visual Range), va
gyis látóhatáron túli, illetve légi közel
harcot.

A magyar légierő története során 
először repültek a pilótáink olyan 
gyakorlaton, mikor a BVR légi harcot 
azonos távolságról és hatékonyság
gal kezdeményezhették, mint az el
lenfelek. Eddig a MiG-29-es radarja 
és a kis hatékonyságú R-27 (AA-10 
Alamo) félaktív lokátor vezérlésű, kö
zepes hatótávolságú légiharc-rakéta 
együttesen azt eredményezte, hogy 
a magyar gépeknek meg kellett pró
bálni elhárítani az ellenfél AIM-120 
AMRAAM „lődd ki és felejsd el!” el
ven működő aktív lokátoros légiharc- 
rakétáit, amelyeket az orosz típusnál 
távolabbról és sokkal nagyobb talála
ti pontossággal lehet használni, majd 
közelharcot próbáltak kezdeményez
ni a kiváló R-73-as hőkövető raké
tákkal és sisakcélzóval.

Most azonban a Gripenek szintén 
AIM-120 rakétákkal voltak szimulál- 
tan felfegyverezve, valamint az ame
rikai APG-63/70 lokátorok méltó el
lenfélre találtak a svéd PS05/A loká

torban. A kijelölt hazai légterekben 
nem lehet maximális hatótávolságon 
használni ezeket az eszközöket, de 
kérdés, hogy az APG-63/70 kétszer 
akkora antennafelülete vagy a 
Gripen jóval kisebb radarreflexiója 
volt előnyösebb a BVR légiharc-gya- 
korlatokon. Az amerikai gépeken in
tegrálták a Link 16 harcászati adat
vonalat, a mi Gripenjeinkbe a Link 16 
beépítését a svéd fél a szerződésben 
megszabott időben és körülmények 
között hajtja végre 2010 végéig. A 
földi és fedélzeti terminálok beszer
zése a magyar fél feladata volt. A ti
tokvédelmi problémák miatt nem 
használhatjuk a svéd TIDLS rend
szert sem, amely sok szakértő sze
rint korszerűbb a Link 16-nál. Amen
nyiben elektronikai hadviselést is 
gyakoroltak a gárdistákkal a mieink, 
legalább feltölthették az adattárat az

5. ábra. A piros 10-es MÍG-29B vadászrepülőgép az R-27 rakéta sulymakett 
függesztménnyel

6. ábra. F-15A Eagle az Amerikai Nemzeti Gárda louisianai 159. (TFW) 
vadászrepülőezredből

7. ábra. F-15C Eagle leszállás közben. A P&W hajtóművek kiömlőnyílásai nem 
kormosak
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amerikai Sas mindkét változatának 
jellemzőivel, mivel adatvédelmi okok 
miatt nem kaptunk feltöltött adattára
kat sem. (Emlékezzünk vissza, 2007- 
ben éppen azért jöttek a francia 
Rafale gépek, hogy azokról, valamint 
a Gripenről is bekerüljenek az elekt
ronikai nyomok az adattárakba.) Az 
F-15-ös gépekbe az ALQ-135 zava
rórendszer van beépítve. A C válto
zatokon láthatóak voltak a pótlólago
san beépített mellső zavaróanten
nák. A Sasok ALR-56C besugárzás
jelzőit a közeljövőben digitális vevők
kel korszerűsítik. A Griffek EWS39 in
tegrált védelmi rendszere elméletileg 
korszerűbb és hatékonyabb, de az 
adattárak programozása korlátozhat
ja a működését.

A légi közelharc területén a Griffek 
hátrányban voltak, akár a tolóerő/tö- 
meg arány, akár a fegyverzet terüle
tén. Az éleslövészetről éppen csak 
visszatért Puma század AIM-9LI-1 ra
kétái sokkal kisebb szögben alkalmaz
hatóak, mint az AIM-9X. A Sas-piló
táknak problémát okozott a jól megvá
lasztott álcafestésű, kisméretű Gripen 
vizuális észlelése és követése, ráadá
sul hazánk digitális jetjéhez képest az 
F-15 Sasok műszerfala több kijelzőt

tartalmaz, és ergonómiailag munka
igényesebb, ezért az amerikai pilóták
nak többször és hosszabb ideig kellett 
a kabin belsejére figyelniük, mint a 
Griff-hajózóknak. Az előny-hátrány lis
tát még lehet fokozni azzal, hogy nem 
tudjuk -  a levegőben Missouri állam

ban szétesett F-15-ös óta - ,  de lehet
séges egyedi korlátozás, a gyakran 
több ezer órát repült gépekre az ame
rikaiak oldaláról, valamint magyar ol
dalról a kiképzés jelenlegi szakaszá
ban. A JAS-39 gépek jelenleg rend
szerben és hadrendben állnak, repülé-

8. ábra. Egy F-15C Sas alulról
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10. ábra. Az L-159B ALCA-val a leendő Gripen-pilóták oktatása folyt a gyakorlat 
közben is

11. ábra. A louislanal 159. TFW F-15C Eagle vadászrepülőgépe leszállás közben

12. ábra. A Karib-tenger térségében régebben viharvadász feladatkörben is repült 
különleges C-130-as is elkísérte a gárdistákat Magyarországra

si korlátozások nincsenek. Az egyedü
li korlát a 14 repülőgép darabszáma. A 
nemzeti gárdisták rendszeresítették a 
svéd BOL csapdaszórókat, de ezeket 
hazánk felett nem használták. A 
BOP/C csapdaszórókat a mieink sem 
használták a gyakorlaton.

Az 1:1, 1:2, 2:2 elleni távoli és köze
li légiharc-gyakorlatok mellett a máso
dik héten június 19-én és 24-én négy 
F-15-ös települt Pápa tartalék repülő
térre. A második áttelepülés során a 
C -130 Hercules is a Sasokkal tartott.

A Jas-39 Gripen és az F-15 Eagle 
repülőgépek között már a magyaror
szági gyakorlatsorozat előtt is folytat
tak szimulált légi harcokat. A svéd légi
erő gépei az angliai lakenheathi, illetve 
az alaszkai elmendorfi ezred gépeivel 
gyakoroltak.

A svéd légierő gépei 2007-ben ide
iglenesen áttelepültek az USA-ba a 
híres Red Flag gyakorlatra. Az ame
rikai pilóták kiképzési szintjéről sokat 
nem lehet tudni, de az ANG gárdistá
inak életkora magasabb, viszont több 
repült órával rendelkeznek a USAF 
hajózóinál. A louisianai egység ritkán 
hagyja el bázisrepülőterét, és a 
Noble Eagle hadműveleten kívül rit
kán őrjáratoznak, valamint az Észak
amerikai Egyesített Légvédelmi Pa
rancsnokság (NÓRÁD) keretében 
készültséget adnak a Mexikói-öböl 
térségében.

Az amerikaiak a gyakorlat mellett 
megtekinthették a cseh Aero Vodo- 
chody L-159B ALCA kétüléses harci
gyakorló repülőgépét, amely a kecs
keméti bázison tartózkodott kiegészí
tő repülési idő biztosítására a leendő 
Gripen-pilóták kiképzéséhez. Az 
ALCA-ra a vörös Puma-fejes címer is 
fel volt festve. Másik érdekesség, 
hogy az amerikai erők 50967 lajst
romjelű C -130 Hercules gépe vihar
vadász feladatkörben is repül a karibi 
térségben.

Nem szorosan a hadgyakorlat me
netéhez tartozott, de annak hangulatát 
és menetét meghatározta a 2008. júni
us 20-án történt baleset, amely során 
emberi tényező miatt lezuhant légi
erőnk egyik L-39ZO sugárhajtású ki
képző repülőgépe, és a két pilóta, 
Ignácz Zoltán főhadnagy és Janicsek 
András alezredes életét vesztette. A 
felesleges, értelmetlen és elkerülhető 
tragédia miatt a hajózóállomány az ad
digiaknál is jobban ügyelt a briefingen 
hallott tiltások, korlátozások, rendsza
bályok betartására. Nem szabad elfe
lejteni, hogy 2008-ban 70. évét ünnep
lő légierőnk eddig három repülőesz
közt és négy hajózót vesztett úgy, 
hogy mindegyikben közrejátszott a hu
mán faktor. ■
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Kis J. Ervin Egyiptom és Izrael repülő- és légvédelmi 
eszközei 1973-ban [VI. rész

Az 1969-1970. évi légi harcok tapasztalatai alapján dol
gozták ki az izraeli légierő harcászatában az alulról vég
rehajtott váratlan támadásokat, amely az 1973-as harc

tevékenységek során is igen hatékonynak bizonyult. E harc
mód eredményességének elengedhetetlen feltétele az erőki
fejtést fokozó csoport álcázása az ellenség rádiólokációs fel
derítőeszközei ellen. Ebből acélból a repülőgépek jelentős ré
sze kis magasságokon és zárt harcrendben repült. A légi harc 
felvételekor a csoport gyorsan géppárokra nyitódott (a légi 
helyzetnek megfelelően), és váratlan csapást mért alulról.

Az ilyen támadásoknál az F-4 Phantom típusú repülőgé
pek fedélzeti rádiólokációs célzókészülékei lehetővé teszik a 
célkutatást és az irányítható rakéták indítását a célhoz viszo
nyított néhány kilométeres szintkülönbség esetén is. Az izra
eli vadászrepülőgépek számára a harctevékenységek megví
vásakor a váratlan támadások alkalmazása könnyű volt alul
ról, mivel állandóan irányították és tájékoztatták őket a légi és 
a földi harcálláspontról a légi helyzet változásairól.

Az 1969-1970. évi harctevékenységekben már alkalmaz
ták a manőverező légi harcban a vadászrepülőgép csoport 
előre elhatározott nyitódását, amikor is a vadászrepülőgépek 
nagy csoportjai csak géppárokra nyitódtak. Az 1973. évi ok
tóberi tapasztalatok szerint a légi harcokban a repülőgépcso
portok egészen egyes repülőgépekig nyitódtak. Amikor fel
merült a mögöttes légtérből való támadás veszélye, a repü
lőgépraj vezető géppárja bal/jobb intenzív fordulót hajtott 
végre, a vezetett géppár pedig ellenkező irányú, jobb/bal in
tenzív fordulót. Ha az arab repülők hasonló nyitódást végez
tek, akkor az izraeli repülőgéppárok hasonló sorrendben 
egyes gépekre nyitódtak. A további manőverezést összetar
tó irányokban hajtották végre. Mintha választási lehetőséget 
adtak volna az arab pilótáknak: túlerővel folytatják az egyik 
csoport üldözését, és szem elől veszítik a másikat, vagy ma
nőverező harcot vívnak az egyes repülőgépekkel.

Az egyes repülőgépekre nyitódás -  miközben az erők foko
zásával a megfigyelőtől rejtett gépcsoportokat széleskörűen 
bevonták a harcba -  gyakran kedvezőtlen helyzetet teremtett 
az arabok számára. Az arab pilóták a gyakorlatban győződtek 
meg arról, hagy a csoport szétszóródása a harcban általában 
saját veszteséghez vezetett. Az izraeli légierő azok ellen a va
dászbombázó repülőgépek ellen, amelyek a harcmezőn köz
vetlen légi támogatást nyújtottak a szárazföldi csapatoknak, a

6. ábra. Izraeli Mirage lll-as

harctevékenység lesállásból az arcvonal közelében légi les
ből módszerét alkalmazta. A légi lesállásban általában Mirage 
III vagy F—4 Phantom típusú repülőgépekből álló repülőgépraj 
tartózkodott felfüggesztett pótüzemanyag-tartályokkal, ami 
megnövelte a légi őrjáratozásuk idejét.

Az izraeli repülőgépek leslégtérből folytatott harctevé
kenységük biztosítása céljából félrevezető repülőgép-köte
lékeket vetettek be, amelyek harcba léptek az arab vadász
bombázó repülőgépek oltalmazó csoportjával, vagy az ol
talmazó csoport hiánya esetén megakadályozták a vadász
bombázók tevékenységét.

A leslégtérben levő repülőgépcsoport kivárta, amíg az 
arab repülőgépek felhasználták az üzemanyaguk jelentős 
részét, azután váratlan csapást mértek rájuk. A légi harc 
Idején az izraeliek állandóan növelték az erőiket, légi fö
lényt hoztak létre, s arra törekedtek, hogy a lehető leghosz- 
szabb ideig lassítsák az arab gépek tevékenységét, számít
va azok üzemanyagkészletének teljes felhasználására. Az 
izraeliek a leslégtérből gyakran alkalmazták az úgynevezett 
„harapófogó” harcászati eljárást. Ebben az esetben, miután 
a Mirage III repülőgéppárok megkapták a tájékoztatást a rá
vezető ponttól, nyitott harcrendet vettek fel. Ha a MiG-17 tí
pusú repülőgépek -  jobb manőverezőképességüket ki
használva -  az egyik Mirage III repülőgéppár irányába for
dultak, akkor másik Mirage III géppár támadta meg őket.

Megtévesztő tevékenységeket a háború utolsó szakaszá
ban abból a célból is alkalmaztak, hogy magukra vonják az 
arab vadászrepülőgépeket, és kedvező feltételeket teremtse
nek a harcba lépésre, a megerősített csoportok azonnali be
kapcsolódására. Miután az izraeliek nem értek el számottevő 
sikereket a szíriai harci repülőgépek földön való megsemmi
sítésében, arra törekedtek, hogy ezt légi harcban érjék el. Az 
izraeliek színlelt repüléseket végrehajtva Libanon felett, vala
mint Szíria légterébe kis mélységbe betörve, arra törekedtek, 
hogy magukra vonják a szíriai vadászrepülőgépek csoportja
it. Az erő növelését szolgáló, kis magasságon tartózkodó ál
cázott tartalék harcba vetésével az izraeli repülőgépek harcá
szati fölényhez jutottak, és a szíriai pilóták kedvezőtlen viszo
nyok között voltak kénytelenek folytatni a harcot.

Ha a váratlanságot nem érték el, valamint ha a számbeli fö
lény az arab repülőgépek oldalán volt, az izraeli pilóták gyakran 
alkalmazták a kitérést a harc elől. Itt nem azokról a Mirage III és 
F-4 Phantom gépekről van szó, amelyeket a légi harcokban 
vadászrepülőként alkalmaztak, s ezért speciálisan levegő-leve
gő osztályú rakétákkal fegyvereztek fel, hanem azokról az F-4 
Phantom repülőgépekről, amelyek a földi célokra való csapás
méréshez légibombákat hordoztak. Ezek általában elkerülték a 
találkozást a MiG-21 típusú vadászrepülőgépekkel.

A levegő-levegő és a levegő-föld osztályú irányítható és 
nem irányítható rakétákat a találkozó irányokban a célhoz 
viszonyítva kisebb magasságról többször alkalmazták 
mindkét fronton. A rakéták indításának elemzése azonban 
megmutatta, hogy az izraeliek felkészültsége gyenge volt a 
légi cél mellső légterében való tűzkiváltásban.

A negyedik arab-izraeli háború megerősítette az addigi 
tapasztalatot, miszerint a rendkívül kis területű Izraelnek a 
minőséget kell szembeállítani az arab országok nyomasztó 
mennyiségi fölényével.
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Ssz. Időpont Géptípus Szériaszám Lezuhanás oka Személyzet
1. 1963.03.24. Shahak 6628 Hajtóműleállás Renven Har’el katapultált

2. 1963.09.11. Shahak 6617 Hajtóműrobbanás Dan Sever katapultált

3. 1963.11.11. Shahak 6653 Hajtóműleállás, a gép kényszerleszállt, 1968-ban újjáépítették Ran Ronen katapultált

4. 1963.12.11. Shahak 6605 Hajtóműleállás Arnos Amír katapultált

5. 1964.12.21. Shahak 6627 Üzemanyag-kifogyás légi harcban egy jordániai Hunterrel Michael Barazam katapultált, kimentették 

Jordániából

6. 1965.06.29. Shahak 6610 Hajtóműleállás Úri Shachar katapultált, kimentették

7. 1965. 10. 19. Shahak 6674 Műszaki hiba Man Halt katapultált

8. 1966.03.31. Shahak 6672 Műszaki hiba Yitzhah Barzilai katapultált

A Shahak a Mirage III CJ típus, a Nesher a Mirage 5J típus izraeli elnevezése. Valamennyi gép Martin-Baker típusú katapultüléssel volt szerelve. Az IAF így az

1967-es háború előtt a leszállított 74 db Mirage III C gépből 8 db-ot már elvesztett, bevethető maradt 66 db.

9. 1967.06.05. Shahak 6616 Szíriái légvédelmi tűz Amichai Shamudi katapultált

10. 1967.06.05. Shahak 6642 Lelőtt szíriai MiG-17 törmelékei Ehud Henkin katapultált

11. 1967.06.07. Shahak 6660 Légibuszban egy iraki Hunter lelőtte Gideon Dror katapultált, hadifogságba 

került Irakban

12. 1967.06.08. Shahak 6608 Üzemanyag-kifogyás egyiptomi MiG-21-essel való légi harc után Maoz Póráz katapultált

13. 1967.06.10. Shahak ? Szíriai légvédelmi tűz Shamnel Sheffer katapultált

14. 1967.07.15. Shahak 6620 Egyiptomi légvédelmi tűz lelőtte egy MiG-21-essel való légi harc közben Shlomo Egezi katapultált

15. 1967.09.25. Shahak 6626 Hajtóműtűz Yuval Néeman katapultált

Az 1967-es háború során 7 db további Mirage III C veszett el, ezzel a készlet 59 db-ra csökkent.

16. 1969.07.20. Shahak 6656 Egyiptomi légvédelmi tűz lelőtte egy MiG-21-essel való légi harc közben Eitan Ben-Elijahn katapultált

17. 1969.07.20. Shahak ? Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte Eli Zohar katapultált

18. 1969.09.11. Shahak 6618 Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte Giora Rom hadifogoly Egyiptomban

19. 1969/70. Shahak 6645 Kiképzési baleset Avshalom Friedman katapultált

20. 1970.02.09. Shahak 6657 Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte Avinoam Keldes katapultált, hadifogoly 

Egyiptomban

21. 1970.03.02. Shahak 6670 Egyiptomi légvédelmi tűz Ithamar Neuner katapultált

22. 1970.06.26. Shahak 6631 Szíriai MiG-21-es légi harcban lelőtte Boaz Eitan katapultált, hadifogoly Szíriában

23. 1970.10.02. Shahak 6681 Ok nem ismert Amer Slapak katapultált

24. 1970 Shahak ++55 Hajtóműhiba Yirmiyahu Keidar katapultált, kimentették

25. 1971/72 ...... Összeütközés saját géppel Avi Lanir katapultált

26. 1971/72 Shahak Összeütközés saját géppel Yáacov Gál katapultált, kimentették
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Az ún. „felőrlő háború” során további 11 db gép veszett el, viszont a gépszámok szerint 17 db-bal több volt a kezdeti állapothoz képest, így maradt 48 db, de a 
pótlással a készlet 65 db-ra nőtt.
27. 1973.02.19. Nesher 6691 Madár-összeütközés Israel Baharav katapultált
28. 1973.05.21. Shahak ? Hajtóműleállás Avihu Patishi katapultált, kimentették
29. 1973.09.13. Shahak 49 Légi harcban egy szír MiG-21-es lelőtte, pilóta AI Halabi? Yossi Shimchoni katapultált
30. 1973.10.08. Shahak Indiai Hunter légi harcban lelőtte Oded Marom, kimentették
31. 1973.10.08. Nesher 9093 Légi harcban egyiptomi MiG-21-es lelőtte Eitan Karmi katapultált
32. 1973.10.09. Shahak 6625 Szíriái légvédelmi tűz Zri Vered, Szíriában hadifogoly
33. 1973. 10. 10. Nesher 9006 Egyiptomi légvédelmi tűz Amos Shachar katapultált
34. 1973. 10. 10. Shahak 6678 Szíriái légvédelmi tűz Eitan Karmi katapultált (3 nap alatt 

másodszor lőtték le)
35. 1973.10.11. Shahak ? Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte,pilóta Mamdoch El-Malt Pilótára nincs adat
36. 1973. 10. 12. Shahak 6685 Szíriái légvédelmi rakéta vagy MiG-21 MF, pilótája Fajez Mansour Ami Rokéach katapultált, hadifogságba 

kerüllt Szíriában
37. 1973. 10. 13. Shahak ? Szíriái MiG-21-es légi harcban lelőtte Ari Lanír elfogása után meghalt
38. 1973. 10. 17. Shahak ? Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte, pilótája Ahmed Wafai Pilótára nincs adat
39. 1973. 10. 17. Shahak 6614 Üzemanyag-kifogyás Szíriái MiG-21-essel való légi harc után Eliezer Adar katapultált
40. 1973. 10. 17. Nesher 9031 Egyiptomi MiG-21-es légi harcban lelőtte, pilótája Dia el-Hefnawy, 

vagy légvédelmi tűz Michael Katz katapultált
41. 1973.10.21. Nesher 9076 Légi harcban egyiptomi MiG-21-es lelőtte Yehoshoa Sheffer katapultált
42. 1974.02.03. Nesher 9002 Kiképzési baleset, bal futókerék felrobbant Yitzhak Nir katapultált
43. 1974.03.16. Nesher ? Kiképzési baleset Shlomo Levi katapultált
44. 1974.04.15. Shahak 952 Nincs adat Nincs adat
45. 1974.04.26. Shahak ? Szíriái MiG-21 MF légi harcban lelőtte,pilótája pakisztáni ... Lt. Sattar Alvi Capt. M. Lutz No5 Air Winy, Hatzor 

katapultált a Golan felett
46. 1974.05.06. Shahak 99 Szíriái légvédelmi rakéta Eitam Carmi katapultált, kimentették
47. 1974.06.06. Mirage III RJ 499 Nincs adat Nincs adat
48. 1974 Shahak 526 Nincs adat Nincs adat
49. 1975.05.25. Nesher 588 Dugóhúzóba esett „Raam” Asaf Ben-Nun, kimentették
Az 1973-as háború és utólagos műveletei miatt további 23 gép veszett el, 15 db Mirage III CJ, 7 db Mirage 5J és 1 db Mirage III RJ felderítő. Az adatszolgáltatás itt már 
igen bizonytalan, 1971 után a gépeket átszámozták. így a 6000-es Shahuk és 9000-es Nesher sorozatszám már nem ad támpontot. Úgy tűnik, a Nesherek száma 
100 db lehetett, a Mirage IliC-sorozat már nem kapott pótlást. Ezután csak a 250 db-os Kfir C-1-; C-2-; C-7-sorozat készült. Bizonytalan adat szerint 1970. 07. 18-án 
egyiptomi légvédelmi rakétaállás támadása közben Shamuel Hetzet és Menahem Einit a hátsó ülésben lőtték le. A géptípusra nincs adat, valószínűleg F-4E gép volt.

5. tá b lá z a t .  A z  iz ra e li  lé g ie r ő  h a rc i é s  m ű s z a k i  v e s z te s é g e i 1 9 6 3 -1 9 7 5 . m á ju s  id ő s z a k b a n  a M ira g e  g é p t íp u s ra  v o n a tk o z ó a n
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Arab országok Izrael
Egyiptom Szíria Irak Más arab o. Arab o. összes

Típus Hadrend- Után- Hadrend- Után- Hadrend- Hadrend- Hadrend- Után- Típus Hadrend- Után-
ben (db) pótlás* ben (db) pótlás* ben (db) ben (db) ben (db) pótlás* ben (db) pótlás*

Vadász
MiG-21 160 110 18 23 311 A—4 Skyhawk 150 20
MiG—19 60 60 F-4 Phantom 140 36
MiG-17 200 120 7 24 351 Mirage III 50
Szu-7 130 45 32 12 219 Super Mystére 12
Hunter 16 5 21

28
Vadász összesen 550 93 275 113 73 92 990 206 352 55
Bombázó
Tu-16 18 18

Vautour 8
II—28 30 30
Bombázó összesen 48 48 8 ?

Harci rg. összesen 598 275 73 92 1308 360
Szállító
An-12 30 30 С-130 6
11-14 40 12 52 С-47 12
11-18 4 4 С-97 10

Noratlas 30
Szállító összesen 70 16 86 66 ?

Helikopter
Mi-6 12 6 18 Super Frelon 8
Mi-8 70 30 1 CH-53 12

AB 205 30
Helikopter összesen 82 70 36 12 12 130 82 50 ?

Kiszolg. összesen 152 52 12 216 116 ?

Mindösszesen 750 327 73 104 1 254 476
Veszteség 265 131 21 30 447 109
Utánpótlás* 163 125 288 56+
A háború végén 648 321 52 74 1 095 423+
* 1973. október 9-23. között
(Dupuy)

6. tá b lá z a t .  A  s z e m b e n á l ló  fe le k  lé g ie r e je in e k  e s z k ö z e i 1 9 7 3 -b a n
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Kelecsényi István Willy Messerschmitt 
és repülőgépei, 1946-1978 II. rész

H A -2 0 0  S aeta gyakorlógép

A H.A.S.A. tervezőiroda következő ter
méke egy könnyű harci gépként is be
vethető sugárhajtású gyakorlógép volt. 
Spanyolországnak szüksége volt ilyen 
eszközre, mivel a North American 
F-86 Sabre vadászok bevetését az 
amerikai kormány nem engedélyezte 
a marokkói és nyugat-szaharai konflik
tusokban. A HA-200 tervezése során 
a dugattyúmotoros HA-100 terveinek 
sok elemét használták fel. A Saeta 
egyenes szárnyakkal, két törzsbe épí
tett hajtóművel, az orr-rész elején 
egyesített beömlőnyílással, túlnyomá
sos kabinnal épült. Hajtóműnek a sike
res francia Turboméca Marborét vá
lasztották. Ez a gázturbina került a 
nagy vetélytársba, a Fouga-Magister 
gyakorló, könnyű harci gépbe is. A 
francia gép már 1952-ben repült, és 
sok országba exportálták. Willy 
Messerschmitt németországi kapcso
latait is igénybe vette, hogy piacot sze
rezzen a Saetának. A spanyol kor
mány remélte, hogy a fejlesztési költ
ségeket meg tudja osztani az NSZK- 
val. A franciák végül megtiltották a 
Marboré II. hajtómű spanyolországi 
exportját, a német tervező viszont a 
Magister német licencgyártását aka
dályozta meg.

A HA-200 próbái eredményesen zá
rultak, és 1957-ben legyártottak egy 
10 darabos előszériát. A gépeket

10. ábra. A HA-300 első példánya Egyiptomban a heluáni gyár udvarán 
(www.egyiptomasis.net)

A HA-200 Saeta adatai 11. ábra. A HA-300 második példánya (Walter Tiborg)

Fesztávolság: 10,42 m
Hossz: 8,8 m
Üres tömeg: 1677 kg
Teljes tömeg: 2860 kg
Maximális sebesség: 670 km/h
Hatótávolság: 1800 km
Csúcsmagasság: 13 000 m
Hajtómű:
HA-200 Marboré II.
HA-200D Marboré IV.
HA-200E Super Saeta Marboré IV.
HA-220 Marboré IV.
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Fesztávolság: 5,84 m
Hossz: 13,0 m
Üres tömeg: 2100 kg
Felszállótömeg: 4490 kg (5443 kg)
Max. sebesség: két prototípus Orpheus hajtóművel 1,3 Mach
Max. sebesség harmadik prototípus 
(tervezett) Brandner E-300 hajtóművel 2 Mach
Hatótávolság: 1400 km
Csúcsmagasság: 18 000 m
Fegyverzet: 2 db 30 mm Hispano-Suiza gépágyú
később 4 db Nudelman-Suranov

NS-23 23 mm gépágyú 
4 db infr. vez. közelharcrakéta

A HA-300 Helwan tervezett adatai

1961-től 1965-ig berepülték, közben
1959-ben egy 25 darabos szériagyár
tásra kaptak megbízást. A Saeta má
sodik prototípusát kiállították a 
LeBourget-i repülőszalonban. A 
HA-200A fegyverzete az orr-részben 
elhelyezett két darab 7,7 mm-es Breda 
géppuska volt. Ezekkel a gépekkel 
váltották le a T-6-os kiképzőgépeket. 
Az első külföldi érdeklődő Egyiptom 
volt, ahol saját repülőgépipart akartak 
létrehozni, és ehhez a Saeta jó alapot 
nyújtott. Megvásárolták a licencjogot, 
és az új változatot Spanyolországban 
HA-200B-nek, Egyiptomban Al- 
Kahirának (Kairónak) hívták. A 
HA-200B elsősorban fegyverzetében 
különbözött az alapváltozattól. A gép
puskákat 20 mm-es Hispano HS-804 
gépágyúkra cserélték, és megerősített 
csomópontokat alakítottak ki a szár
nyak alatt. A HA-200B változatból 
Spanyolországban 5 darabot, Egyip
tomban 63 darabot építettek 1960 és 
1965 között. Az egyiptomi gépek a 
hatnapos háborúban is ott voltak. Willy 
Messerschmitt ezekben a fejleszté
sekben már nem vett részt.

A HA-200B előszériájából fejlesztet
ték ki az együléses HA-27 támadógé
pet, ahol a gépágyúk a törzs alá kerül
tek, majd 1963-ban az erősebb Marboré

12. ábra. A HA-300 vadászgépekhez a 
CASA-nál épített deltaszárnyú siklóre
pülő példány, amely vontatásból hajtó
mű nélkül repült

IV. hajtóművel épített és két darab 
szárny alatti fegyverfelfüggesztő ponttal, 
valamint a szárnyvégen üzemanyag
póttartállyal felszerelhető HA-200D tí
pust. A pilonokra Oerlikon levegő-föld ra
kétákat és 250 kilogrammos bombákat 
lehetett szerelni. A HA-200D változatból 
55 darabot rendeltek, valamint 40 darab 
régebbi kiképzőgépet átalakítottak

HA-200E Super Saeta típusjelzéssel. 
A Super Seatákat négy felfüggesztési 
csomóponttal, valamint Browning М3 
gépágyúkkal szerelték fel. Az utolsó fej
lesztés a HA-220 együléses vadász
bombázó volt kettő szárny alatti fegyver- 
tartóval és két 7,62 mm-es géppuskával.

A HA-200 típus először a 462. ezred 
állományában került harcba az 1974 
-75-ös nyugat-szaharai konfliktus 
(Polisario felkelés) idején. A gépek több 
esetben segítették ki közvetlen támoga
tással a rendőri, csendőri erőket, sok
szor Т -6-os repülőgépekkel és UH-1- 
es helikopterekkel közösen kerültek be
vetésre. A spanyol-marokkói konfliktus
ban is harcfeladatokat repültek, ahol föl
di támogató szerepben meglehetősen 
jó eredményeket értek el. A Saetákra 
később nagy veszélyt jelentettek a ma
rokkóiak által beszerzett szovjet 
Sztrela-2 kézi légvédelmi rakéták. A 
HA-200 gépek több gépjárműkonvojt 
támadtak meg és lőttek szét. Kémjelen
tések alapján a marokkóiak komman
dós támadást készítettek elő El Aauin 
reptere ellen, ezért a HA-200 gépeket 
vadászbevetésre is felkészítették a ma-

13. ábra. A HA-300 és a hajtóművet próbáló An-12 szállítógép a heluáni gyárban 
1967(?)-ben (www.egyiptomasis.net)

14. ábra. A Saeta H-200 gyakorlógép a spanyol légierőben
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rokkóiak helikopterei és könnyű szállító
gépei ellen. A támadás végül elmaradt, 
és a Saeták spanyol kommandós heli
koptereket és C-119 szállítógépeket kí
sértek kis magasságban. Felettük SF-5 
(Nonthrop F-5) vadászgépek cirkáltak. 
A konfliktus diplomáciai eszközökkel le
zárult, és a HA-200 gépeket anyaor
szági légibázisokra vonták vissza pilóta
kiképzésre. Az utód, a CASA 101 
Aviojet 1980-ban jelent meg, és a 
FIA-200 gépeket 1981-ben kivonták a 
szolgálatból. A búcsú repülésre 1982. ja
nuár 23-án került sor. FIA-200 több mú
zeumban látható Európában. Németor
szágban Manchingban van egy repülő
képes példány, mely 2006-ban az Egye
sült Államokból átszállított új építésű 
Me 262 kísérőgépeként keltett feltűnést.

HA-300 H elwan vadászgép

A Flispano Aviacion saját terveinek ke
retében a HA-300 terveit Willy 
Messerschmitt már 1953-ban papírra 
vetette, majd 1959-re rajzasztalon ki is 
fejlesztették a típust. Az 1955-ös terv 
szerint Bristol Orpheus B-3 hajtóművel 
2206 kg szerkezeti és 3421 kg fel
szállótömeggel rendelkezett. A német 
tervező ígéretet tett a spanyol légügyi 
minisztériumnak, hogy a CASA végez
heti a vadászgép kifejlesztését és építé
sét. Az elfogóvadászt 2 Mach sebesség 
elérésére tervezték. Fegyverzete két 
20 mm-es gépágyúból és irányított ra
kétákból állt volna. A spanyol illetékesek 
ezzel a géppel akarták az elavuló F-86 
Sabre vadászgépeiket felváltani, vala
mint exportsikereket is reméltek.

A Hispano Aviacion és az egyiptomi 
nasszeri kormányzat között 1956-ra jó 
kapcsolat alakult ki. A HA-200-as után 
a 300-as modell tervei is érdekelték az 
arabokat, a spanyolok a költségek 
megosztását remélték. A tárgyalások 
során egyértelművé vált, hogy Egyip
tom a licencgyártásban érdekelt. 
A spanyol kormány kevés keményva- 
luta-tartaléka miatt a fejlesztés elhúzó
dott, a gép szerkezeti elemeinek gyár
tása ennek ellenére megkezdődött. 
A szárnyak és a gép sárkánya már 
nagyrészt elkészült, és 1956-ban már 
bizonyos próbákat is elkezdhettek a tí
puson. Hajtóműnek a brit Bristol 
Orpheusra esett a választás. A Bristol 
a spanyol kormány pénzügyi támoga
tásával vállalta az Orpheus 12R gáz
turbina utánégetős változatának kifej
lesztését. 1960-ban már a prototípus 
összeszerelése, valamint a gyártás 
megszervezése volt soron, mikor az 
USA engedélyezte a katonai segítség- 
nyújtást Spanyolországnak. A CASA 
ezután nekifogott amerikai típusok li-

15. ábra. A Turbomeca Marbore gázturbina

cencgyártásának. Ekkor az egyiptomi 
kormányzat megvásárolta a terveket, 
a félkész gépet, és a Hispano Aviacion 
visszafizette a Nílus menti országnak 
az addigi fejlesztési költségeket. A 
gyártási csoport a HA-300P géppel át
költözött a vásárlóhoz az egyiptomi 
Heluánba, ahol a fejlesztés tovább 
folytatódott. A HA-300P-t áttervezték, 
és a Mirage lll-ra hasonlító vadász nyi- 
lazott vezérsíkokat kapott a törzs hát
só részére. 1963-ban az indiaiak is be
szálltak a fejlesztésbe. A prototípusok 
Bristol Orpheus 703 hajtóműveket 
kaptak, azonban a gyártó nem sokkal 
azok leszállítása után megszakította a 
kapcsolatokat annak ellenére, hogy az 
egyiptomiak készek voltak fizetni a fej
lesztési és gyártási költségeket. Willy 
Messerschmitt ezután saját hajtómű 
tervezését szorgalmazta.

Ferdinand Bradner, aki a világhábo
rú során a Jumo-222 tervezésével írta 
be a nevét a repülés történetébe, meg
alkotta az E-300 hajtóművet, mely 
33,4 kN tolóerőt adott le, és 
utánégetéssel elérte a 49 kN-t. Ezt a 
hajtóművet tervezték Kurt Tank pro

fesszor indiai vadászgépének, a 
HF-24 Marut erőforrásának is. 
A HA-300 az indiai Khapil Barghara 
berepülőpilótával közel 100 órát re
pült, és 1,21 Mach sebességet ért el. 
Az E-300 hajtóművet Egyiptomban to
vább tesztelték egy An-12 repülőgép
re szerelve, mikor 1967-ben kitört a 
hatnapos háború. Június 5-én 11 óra 
10 perckor az izraeli légierő két francia 
gyártmányú Vautour könnyűbombázó
ja négy Mirage III.CJ vadász fedezete 
alatt megtámadta Heluánt. A repülőte
ret néhány légvédelmi ágyú védte. 
A levegőben egyiptomi gépek nem tar
tózkodtak. A támadó izraeliek először 
a kifutópályát bombázták, majd három 
MiG-17-es, egy MiG-19-es vadászgé
pet, valamint két HA-200-as gyakorló
gépet lőttek szét fedélzeti gépágyúik
kal. Megrongálták az Antonov szállító
gépet is. A támadás után a repülőteret 
ért károkat gyorsan helyreállították.

A háború befejezése után Messer- 
schmitt és Tank a harmadik prototípus 
megépítésén fáradoztak. A gurulópró
bákat 1969 novemberében kezdték 
meg. Néhány héttel később a fejlesz-

16. ábra. A HA-300 megépült változatának nézeti rajza
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18. ábra. A H-200 iskolagépek egy 
repülőtéren

tést több mint 160 millió font elköltése 
után hivatalosan törölték. A német 
mérnökök visszatértek hazájukba, és 
az egyiptomiak szovjet gyártmányú 
harci gépeket szereztek be. A HA-300 
Helwan a németországi Schleissheim 
múzeumában tekinthető meg. A másik 
prototípust 1991-ben vették meg

Egyiptomból, és restaurálás után a 
DASA (EADS) Messerschmitt hang
árában Manchingban található. A épí
tendő harmadik gép alkatrészei való
színűleg Egyiptomban maradtak.

Willy Messerschmitt hazájában 
megvalósult új gépet már nem terve
zett. Üzemében az amerikai T -6  gé
peket szervizelték, majd az olasz FIAT 
G-91 licencgyártásában vettek részt. 
Az F-104 Starfighter licencgyártása 
volt a következő lépés. A Messer- 
schmitt AG augsburgi gyára közepes 
nagyságú üzem volt, a nagy tervező 
irodája 1945-1956 között feloszlott, 
így nem volt elegendő tőke teljesen új 
konstrukciók kifejlesztéséhez, mivel 
20 éven át érdemi gyártást nem folyta
tott. Németországba visszatérve 
Messerschmitt még 3 gépet tervezett, 
de ezek részletes kidolgozása és 
megépítése nem történt meg megren
delés hiányában.

Az 1963-as párizsi repülőszalonon 
mutatták be a Me P308 jelű Jet Taifun 
futárgép modelljét. Ezt a háború alatti 
sikeres Me 108B sugárhajtású válto
zatának szánták. A 2 db Turboméca 
Marbore gázturbinával szerelt, 2370 
kg tömegű gép 2000 km hatótávolsá
gú lett volna. Az 1 + 4 üléses gép üz
leti célokra kicsi volt, a piacot nem ér
dekelte.

A Me P160 utasszállító gép terveit 
1964-ben mutatták be, amely 2 vagy 
3 db G.E. CF700 gázturbinával 40 
vagy 58 utast szállított volna. Ezt a 
Lufthansa nem akarta megrendelni a 
kis sorozat magas ára miatt, a sokkal 
elavultabb, régi Convair Metropolitant 
vette meg belföldi forgalomra. Az igen 
korszerű T vezérsíkját és „ducted fan” 
hajtóműveit később a B-727 és a 
FIS.121. Trident utasszállító valósította 
meg. A gép tervstátusban abbama
radt.

Végül 1966-ban szerepelt a Me P141 
jelű Bush Transporter szállító repü
lőgép, amelyet a harmadik világ or

20. ábra. A Me P160 utasszállító gép 
nézeti rajza

szágainak szántak. A tömzsi 2 db 
1000 LE-s LGT-gázturbinával szerelt 
gép orra és fara is nyitható volt a rako
dáshoz, és kifejezett STOL-felszállási 
képességekkel rendelkezett, főleg az 
erdőben lévő repülőterek miatt. Ezt a 
megoldást a brit Bristol 170 és az 
Argossy teherszállító gép igyekezett 
megvalósítani, nem sok sikerrel. A gép 
rendelés hiányában papíron maradt.

Az MBB konszern részt vett a német 
VJ 101 А, В helyből felszálló VTOL va
dászgép megépítésében, amelyből 3 
példány épült. Ezt a NATO-pályázatra 
készülő gépet a Mirage III. V-tel és a 
P.1127 Kestrellel együtt próbálták ki, 
de bonyolultsága miatt nem rendsze
resítették. Ennek tervezésében Willy 
Messerschmitt már nem vett részt.

1968-ban a Messerschmitt AG ösz- 
szeolvadt a Bölkow-csoporttal, majd a 
Blohm-konszernnel, és megalakult az 
MBB-csoport, amely ma már az 
Airbus, a Tornado és a Typhoon típu
sokhoz gyárt alkatrészeket, részegy
ségeket. 1975 után az MBB bekapcso
lódott a francia Ariane hordozórakéta
család gyártásába, és különböző foko
zatokat és fődarabokat épít az 
Arianespace cégnek. Messerschmitt 
tiszteletbeli elnöke lett az MBB-nek. 
1970-ben vonult nyugdíjba, majd 
1978. szeptember 15-én Münchenben 
hunyt el. ■

19. ábra. A Ha-200 alacsonytámadó változata
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Aranyi László Szergej Koroljov 
titkos élete II. r é s z

Szergej Koroljovot jogosan 
tartják a szovjet űrprogram megalapítójának. Nem meglepő, hogy kutatók 

óriási számban hivatkoznak nevére és tevékenységére. Élete 
folyamán a szovjet kormány egészen elképesztő 

erőfeszítéseket tett, hogy személyazonosságát -  és további prominens 
űrkonstruktőrökét -  tökéletesen titokban tartsa a nyilvánosság előtt.

A Koroljov halálát követő évben nyugati elemzők fel
fedeztek néhány részletet életéről, ám valamennyi a 
második világháború előtti időszakra korlátozódott, 

azaz lényegében az űrkorszak elé, s tulajdonképpen a halá
lához köthető memoárok részeként láttak napvilágot. A há
borút követő életéről szóló ismeretek azokhoz a dátumok
hoz kapcsolódtak, amikor valamilyen díjat nyert el vagy ki
tüntetést kapott. Egyes lapok rá nézve továbbra is hamis és 
sértő híreket közöltek, miszerint Leonyid Szedov akadémi
kus lett volna a „Szputnyik atyja”. A szovjet űrprogram törté
netével foglalkozó, az Egyesült Államokban az 1960-as 
évek végén és az 1970-es évek elején megjelenő könyvek 
közül jó néhány szerzője megkísérelte összerakni Koroljov 
életének mozaikdarabjait, habár az ismeretek nagy része to
vábbra is pletykákon és szóbeszédeken alapult.

A Koroljov életére vonatkozó legvitatottabb állítás bizo
nyára a sztálini Gulágra való száműzetése volt, 1938 és 
1944 között. Ennek az életszakaszának számos aspektusa 
mára már jól ismert, az 1970-es években azonban mindez 
még teljességgel lehetetlennek tűnt. Mindössze öt hónap
pal Koroljov halálát követően Magyarországon szenzációs 
hírt közöltek le a lapok, e szerint Koroljov egészen Sztálin 
haláláig börtönben volt 1940-től 1953-ig.

Napokkal később ez a hír megjelent a Washington Post 
hasábjain is. További részletek bukkantak fel az 1960-as 
évek végén és az 1970-es évek elején, amikor a korábbi 
szovjet újságíró, Vlagyimirov (akinek valódi neve Leonyid 
Finkelstein volt) Nagy-Britanniába disszidált 1966-ban. Ő 
igencsak gazdag ismeretanyagot birtokolt Koroljov szemé
lyét illetően (beleértve börtönéveit is), ezeket meg is jelen
tette több írásában.

Finkelstein könyve, Az orosz űrblöff szenzációs kiad
ványnak számított Nyugaton. Miközben tudjuk, Vlagyimirov 
könyve hemzseg a pontatlanságoktól (például a szovjet ra
kétatervezőt egy német tudós, Mihail Jangel személyével 
azonosítja!), mégis nagy hatást gyakorolt az angolul beszé
lő világra, másokat is arra ösztökélve, végezzenek kutató
munkát Koroljovnak a Saraga börtönrendszerben töltött 
éveiről.

A nyugati történészek számos különböző forrásban meg
jelent információmorzsákat igyekeztek összehangolni, pél
dául a következő szerzők műveit: Medvegyev, Leonyid 
Kerber és Alekszandr Szolzsenyicin, illetve más munkáikat 
is felhasználták, ám ezek inkább csak szóbeszédeket tar
talmaztak arra nézve, vajon min dolgozhatott Koroljov az 
1930-as és 1940-es években.

4. ábra. Ez az 1950-es évek végén készült fotó a híres Főkonstruktőrök Tanácsát mutatja, tagjai nem hivatalos szervezetet 
alkottak, rendkívül fontos szerepük volt a szovjet űrprogram sikerre vitelében. Koroljov volt az egyedüli közülük, akinek nevét 
csak halála után hozták nyilvánosságra. A többiek valamennyien szabadon élhettek saját nevük alatt. Balról: Alekszej 
Bogomolov, Mihail Rjazanszkij, Nyikolaj Piljugin, Szergej Koroljov, Valentyin Glusko, Vlagyimir Barmin és Viktor Kuznyecov
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5. ábra. A Szergej Koroljov és Valentyin Glusko főkonstruktőrök közötti ellentét jól 
ismert. Ez egyike azon ritka korabeli fotóknak, melyen Koroljov (balról) és Glusko 
(jobbról) ugyanazon a felvételen szerepel. A kép 1965-ben készült, a Voszhod-2 
kozmonautáit ábrázolja, Pavel Beljajev és Alekszej Leonov (középen) személyé
ben, nem sokkal repülésüket követően

A legfontosabb történelmi munka a témában James 
Oberg amerikai újságíró klasszikus cikke, „Koroljov, Hrus
csov és a Szputnyik”, a Spaceflight közölte le 1978-ban. 
Koroljov bebörtönzése mellett Oberg cikke elsőként szá
molt be a főkonstruktőr háborút követő munkásságáról, kü
lönösen az R-7-es kifejlesztése kapcsán. Csak néhány el
lentmondás fordult elő a biográfiában, például Oberg úgy 
vélte, Koroljovot másodszor is letartóztatták az 1940-es 
évek végén (valójában nem). Továbbá, habár Oberg rész
leteket közöl a hírhedt R-16 (Nedelin) ICBM (interkontinen
tális ballisztikus rakéta) jelentette veszélyről, az 1960-as 
éveket megjelölve tévesen helyezi az eseményeket a 
Marsz automatikus bolygóközi állomás indításának idejére.

Általánosságban elmondható, ez a rövid újságcikk tekint
hető valószínűleg a világ első, Koroljov életét aránylag 
nagy pontossággal bemutató értekezésnek. Oberg vitatja, 
hogy politikai sakkfigura lett volna -  különösen Nyikita 
Hruscsov szeszélyének kiszolgáltatva - ,  akarata ellenére 
kényszerítették bizonyos világűri küldetések végrehajtásá
ra. Oberg később jóval bővebben kifejti kutatásai eredmé
nyét a Vörös Csillag a Föld körül című, 1981-ben megjelent 
könyvében. Ebben megjegyzi: „Koroljov túl korai halála... 
volt talán a legfontosabb kiegészítő tényező, mely megaka
dályozta kozmonauta küldését a Holdra”. Oberg könyve a 
szovjet űrtörténelemmel foglalkozó angol nyelvű munkák 
közül a legnagyobb hatást keltette az 1980-as években.

T o v á b b i f ő t e r v e z ő k

Köztudott, Koroljov nevét hivatalosan is nyilvánosságra 
hozta a szovjet kormányzat 1966-ban, nem sokkal a tudós 
halálát követően, azonban közel sem tudjuk pontosan, mi
ként kerültek napvilágra további főtervezők nevei, mint pél
dául Valentyin Gluskóé, Mihail Jangelé, Vlagyimir 
Cselomejé és Vaszilij Misiné. Az 1960-as évek végén 
Glusko továbbra is G. V. Petrovics professzor álnéven je
lentette meg írásait, sőt ezen a néven szerkesztette az el
ső jelentős űrhajózási enciklopédiát 1968-ban.

Különböző -  máig ismeretlen -  okok miatt 1971-ben, köz
vetlenül az első Szaljut űrállomás fellövését megelőzően, a 
szovjet cenzorok elhatározták, hogy feloldják nevét a titko
sítás alól, meglehetősen drámai körülmények között. Nem
csak a rakétahajtóművek főkonstruktőrének jelölték meg, 
de egyben azt is megerősítették, hogy a G. V. Petrovics 
professzor megnevezés hosszú éveken át Glusko álneve 
volt. A szovjet hivatalos szervek természetesen elzárkóztak

annak megindoklásától, vajon miért 
volt szüksége Gluskónak álnévre oly 
hosszú időn át. Az első nyilvános in
terjú Moszkvában jelent meg a terve
zővel az ifjú kommunisták napilapjá
ban, a Moszkovszkij Kozmomoletsz 
című újságban 1972 októberében. Az 
interjúban Glusko hosszasan beszél a 
jövő kémiai, nukleáris és elektromos 
rakétameghajtásairól. Attól kezdve fő 
helyen közölte írásait különböző szov
jet lapokban, nagy tekintélyű és elis
mert specialistának számított egészen 
1989-ben bekövetkezett haláláig.

Glusko személyazonosságának 
1971-ben történő leleplezése még éle
tében, ráadásul igen aktív korszaká
ban (hiszen űrprogramok tervezője 
volt) teljességgel váratlannak és szo
katlannak tekinthető. A szovjet védel

mi iparban dolgozók közül elenyészően kevés személyt 
azonosítottak be életük során, az elterjedt szokás értelmé
ben a haláluk volt az az időpont, amikor nyilvánosságra 
hozták az adott kutató személyazonosságát és munkakö
rét. Glusko személyazonosságának megismertetése a szé
les közönséggel kirívó esetnek tekinthető, talán a rakéta
mérnök rendkívüli jelentőségű hozzájárulásának tudható 
be a szovjet űrprogram sikeréhez, kortársai közül igen ke
vesen örvendhettek ilyen hatalmas tiszteletnek.

Mihail Jangel, a híres szovjet rakétatervező, a stratégiai 
ICBM-rakéták több generációjának megalkotója, hordozóraké
ták és automatikus katonai és tudományos mesterséges hol
dak tervezője kevésbé volt ismert, mint Koroljov, ám vitathatat
lanul a szovjet rakéta- és űrprogram óriásának tekinthető. Való
jában Koroljov 1966-os halálát mindössze öt hónappal követő
en néhány nyugati forrásban megjelent elképzelés szerint ép
pen Jangel volt az, aki a szovjet űrprogram új „tudományos ve
zetője” lett. Az elképzeléseiket Jangelnek a Kommunista Párt 
hierarchiájában való előremenetelére alapozták, ez a körül
mény pedig egyértelműen jelezte erős pozícióját a szovjet ra-

6. ábra. Vaszilij Misin vette át az OKB-1 főkonstruktőri címét 
Szergej Koroljov 1966-ban bekövetkezett halálát követően. 
Misint nem kedveli számos, szovjet űrtörténelemmel foglal
kozó szakember, mert alulmaradt a Holdért vívott versenyben. 
A felvétel 1967-ben, Bajkonurban készült. Mögötte katonai 
egyenruhában balról: Alekszandr Kurusin vezérőrnagy, 
a bajkonuri Kozmodrom parancsnoka és (jobbról)
Anatolij Kiriljov vezérőrnagy, Kurusin helyettese
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7. ábra. Andrian Nyikolajev, Valentyina Tyereskova és Pavel 
Popovics kozmonauták, valamint Szergej Koroljov főkonst
ruktőr nem sokkal Tyereskova Vosztok-6-ossal történt repü
lését követően, 1963 júniusában. Akkoriban már szóbeszé
dek terjedtek Nyugaton Szergej Koroljovról mint a szovjet 
űrprogram főkonstruktőréről

kéta- és űrprogram kapcsán. Keveset tudhatott meg a világ 
Jangelről 1971-ben bekövetkezett halála előtt, amikor hivatalo
san is nyilvánosságra hozták személyazonosságát. A nyugati 
sajtó megjegyzéseiben továbbra is úgy szerepelt, mint Koroljov 
sikereinek örököse, nem pedig egy teljesen más szervezet ve
zetője. Akkoriban a nyugati elemzők továbbra is abban hittek, 
mindössze egy szervezet irányítja a szovjet űrprogramot.

Vlagyimir Cselomej nevét egyaránt említi a kém Oleg 
Penkovszkij A Penkovszkij-iratokban és a disszidens 
Finkelstein 1971-ben megjelent könyvében (ismételten 
sok-sok pontatlanságot tartalmazó munkájában), ám ezút
tal sokkal precízebb beazonosítással. Cselomej pontos 
szerepének megnevezését mint a szovjet űrprogram egyik 
főkonstruktőrét, Nicholas Daniloff tette meg 1972-ben meg
jelent, A Kreml és a Kozmosz című könyvében.

Néhány évvel később, 1974-ben Cselomej előmenetele a 
Kommunista Pártban arra késztette a New York Times 
szakíróját, hogy kijelentse, Cselomej „a titkokkal övezett 
szovjet űrprogram új vezetője... a Mihail Jangel által koráb
ban betöltött megbízást vette át” .

Cselomej személyiségének pontos beazonosítására 
csak 10 évvel később, 1984-ben bekövetkezett halálakor 
került sor. Nem sokkal később különböző újságcikkek jelen
tek meg, ezekben Cselomej nevét a szerzők különösen a 
Proton hordozórakétával kapcsolják össze. Jó néhány to
vábbi év telt el, mire újabb részletek kiderültek az életéről. 
A szovjet források csak az 1980-as évek végén adtak rész
letes beszámolókat színes és gazdag életéről, karrierjéről 
mint a cirkálórakéták, ICBM-ek, hordozórakéták, pilótás űr
hajók és katonai mesterséges holdak tervezőjéről.

Talán a legrejtélyesebb pályát a szovjet űrprogram terve
zői közül Vaszilij Misin futotta be, aki Koroljov örökét vette 
át főkonstruktőrként az OKB-1 tervezőirodánál. Misin neve 
szinte egyáltalán nem volt ismert Nyugaton egészen addig, 
amíg a szovjet holdraszállási törekvések hatalmas anyagát 
nyilvánosságra nem hozták 1989-ben. Bár Misin nevét ösz- 
szekapcsolták a szovjet űrprogrammal az 1970-es évek 
elején, akkoriban csak főkonstruktőrként dolgozott.

Miként a többi tervező, Misin is írt vagy szerkesztett rej
télyesnek mondható témájú matematikakönyveket a saját 
neve alatt az 1970-es és az 1980-as években, a szerzőről 
pedig feltételezhető volt, hogy valamiképpen kapcsolódik a 
szovjet űrprogramhoz. Másrészről amikor a világűrrel kap

csolatos témákról írt, az M. Vasziljev álnevet használta. Fő- 
konstruktőrként számos jelentős könyvet alkotott a szovjet 
űrprogramról, beleértve a következőket: Pályán a Szaljut 
(1973), Lépcsőfokok a csillagok felé (1972), de jelentős új
ságcikkeket is publikált például a Pravda, az Izvesztyija és 
a Krasznaja Zvezda számára.

Pierre Dumas francia újságíró kapcsolta először össze 
1972-ben a nyugati elemzők közül Misin nevét a jövőben vég
rehajtandó emberes Mars-repülésekkel. Erre a cikkre alapoz
va néhány hónappal később egy ukrajnai emigráns első alka
lommal, ám határozottan vitatta, hogy Misin lett volna a fő- 
konstruktőre a szovjet űrprogramnak. A feltűnő kijelentés elle
nére a legtöbb nyugati elemző továbbra is bizonytalanságban 
volt Misin pontos szerepét illetően egészen az 1980-as évek 
közepéig. Csak 1987-ben jelentették be hivatalosan az első 
Szputnyik repülésének, az űrkorszak nyitányának 30. évfordu
lója alkalmából, hogy lényegében Misin volt Koroljov utóda.

Általánosságban elmondható, a legtöbb szovjet tervező 
neve elérhető volt nyilvános forrásokban -  a Tudományos 
Akadémia listáján is szerepelt a nevük, a gyászjelentések 
aláírási jegyzékén szerepelt a búcsúzó kollégák neve, meg
találhatók voltak a Kommunista Párt rendezvényeinek 
résztvevői között ugyanúgy, mint a kitüntetettek névsorá
ban. Azonban igen ritkán bukkantak csak fel az űrprogram
hoz kapcsolódóan. Mindössze két lehetőség volt személy- 
azonosságuk egyértelmű beazonosítására, pontos szere
püket tekintve az űrprogramban: amikor meghaltak 
(Voszkreszenszkij, Koroljov, Iszajev, Babakin, Jangel, 
Ohapkin, Chalomej stb.), vagy néhány esetben még életük 
során megismerhettük őket (Glusko, Rausenbah, Busujev, 
Piljugin, Sziromjatnyikov stb.).

Ez utóbbi felsorolás olyan neveket tartalmaz, akik komoly 
hatalommal rendelkeztek (Glusko és Piljugin például), vagy 
pedig személyazonosságuk leleplezésére nemzetközi 
együttműködésben zajló programok során került sor 
(Busujev és Sziromjatnyikov mindketten részt vettek az 
Apolló-Szojuz kísérleti programban). Alaposan áttekintve 
számos különböző forrást, 1985-ben a francia író, Claude 
Wachtel sikeresen összeállított egy pontos listát a szovjet 
tervezőkről, ez a mai napig is kiállja hitelesség próbáját.

Számos nyugati elemző és újságíró tökéletesen tisztában 
volt Koroljov szovjet űrprogramban betöltött főkonstruktőri 
pozíciójával, még a tudós élete során. Az újonnan előkerült 
dokumentumok szerint Koroljov halála előtt már több nyuga
ti publikációban megtalálhatjuk a főkonstruktőr beazonosítá
sát Koroljov személyével. A történészeknek el kell oszlatniuk 
a misztikumot, miszerint teljesen ismeretlen lett volna halálát 
megelőzően. Kétségtelen, amennyiben tovább élt volna, 
mint 1966 januárja, valódi munkája széleskörűen megismer
hető lett volna, az 1960-as évek végén megjelent űrtudomá
nyos könyvek talán Koroljov életrajzával kezdődtek volna.

Másrészről az is kétségtelen, a szovjet kormány jelentős 
erőfeszítéseket tett vezető űrtudósai és űrmérnökei sze
mélyazonosságának elrejtésére. Habár Koroljov neve szé
leskörűen ismertté válhatott volna Nyugaton, a nyugati 
elemzők csak igen kevés részletet ismertek életéről és va
lódi képességeiről. Miközben rendkívüli tehetségű tudósok
kal dolgozott együtt, mint például Glusko, Cselomej vagy 
Misin, a Szovjetunió összeomlása kellett ahhoz, hogy ezek
nek a feltalálóknak és műszaki embereknek az igazi nagy
sága és az űrkorszak kezdetén betöltött szerepe nyilvános
ságra kerülhessen.

F e l h a s z n á l t  ir o d a l o m

Spaceflight 2008. szeptember
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L u k M s A n d rä s a  RÁBA-s gépjárművek műszaki 
fejlesztésének jövőbeni irányai 
és tartalma

I Katonai lo g is z t ik a -------------------------------------------------------------------------

A Rába ácsi próbapályáján 2008. 
október 15-én megrendezett 
„Gépjármű Beszerzési Program 

2003-2008” című konferencia alapve
tően az MH gépjárműprogramja első 
öt évének történéseit és eredményeit 
volt hivatott összefoglalni. A konferen
cia nem lehetett volna teljes, ha a ren
dezvény keretében a Rába Jármű Kft. 
nem ismerteti a program keretében 
szállítandó járművek jövőjére vonatko
zó elképzeléseit, céljait.

M ié r t  k e l l  a  f e j l e s z t é s ?

Ha elcsépelt szlogennel kívánunk élni, 
akkor a fejlesztés az élet, a fejlődés 
mozgatórugója. Járművek esetében 
ez olyan műszaki-technikai megoldá
sok kidolgozását és a gyártásba való 
bevezetését jelenti, melyek révén a ré
gi helyébe lépő új a korábbinál kedve
zőbb módon változtatja meg a termé
ket, az eszközrendszert, netán a mun
kafolyamatokat.

A műszaki fejlesztés -  különösen 
egy olyan nagy bonyolultsági fokú ter
méknél, mint a gépjármű -  rendkívül 
forrásigényes folyamat, ezért vizsgál
juk meg, hogy melyek azok tényezők, 
amelyek a gyártót ennek folytatására 
kényszerítik. Ezen tényezők a követ
kezők:

-  a megrendelő követelményei;
-  a műszaki fejlődés;
-  a hatósági előírások;
-  a vizsgálatok eredményei;
-  az üzemeltetési tapasztalatok.
A megrendelő alapkövetelményeit a 

program indításakor meghatározták, 
és azok a 15 évre megkötött ke
retszerződésben manifesztálódnak. 
Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 
járműveknek 219 pontban megfogal
mazott műszaki és alkalmazói követel
ménynek kell eleget tenniük. Ezenkí
vül az MH részéről évről évre változó 
új igényeknek is meg kell felelniük, 
melyek tovább finomítják a műszaki 
tartalmat, és amelyeket az éves kiegé
szítő megállapodásokban rögzítenek. 
A műszaki fejlődés alapvető irányai a 
járművek közlekedésbiztonságának 
fokozása, környezetvédelmi tulajdon
ságaik javítása, az alkalmazást meg

1. ábra: A gépjárművek aktív és passzív biztonsága

könnyítő megoldások alkalmazása irá
nyába mutatnak. A katonai terepjáró 
gépjárművek igénybevétele speciális: 
éppúgy magában foglalja a közúti for
galomban való részvételt, mint a tere
pen való közlekedést. Ennek megfele
lően mindkét igénybevételi formában 
kiemelt jelentőséggel bírnak az élet- 
és vagyonbiztonságot meghatározó 
közlekedésbiztonsági tulajdonságok.

A jármű közlekedésbiztonságát 
meghatározó szerkezeti megoldások 
passzív és aktív biztonsági elemekre 
oszthatók fel. Az aktív biztonság köve
telményrendszere a balesetek elkerü
lését célozza, míg a passzív biztonsá
gé egy baleset bekövetkezésekor a 
jármű utasainak túlélését, sérülésük 
megelőzését hivatott biztosítani. A ka
tonai járművek speciális alkalmazásá
ra való tekintettel a biztonság okán 
meg kell említeni olyan tulajdonságo
kat, mint a különféle terepakadályokat 
(emelkedő, lejtő, rézsű, ellenlépcső, 
szembelépcső, árok) leküzdő képes
ségük, a gázló- és az önmentő képes
ség, az álcázás, a lövedékállóság és 
az aknák elleni védelem, melyek kü- 
lön-külön és együtt járulnak hozzá a 
bennülők biztonságának növeléséhez.

Az egyre fokozódó globális felmele
gedés, a nagyvárosok szmogterhelése 
miatt a műszaki fejlesztések kiemelt

2. ábra. A gépjárműmotorok emissziójá
nak csökkenése a környezetvédelmi ka
tegóriától függően

területévé vált a gépjárművek környe
zetvédelmi tulajdonságainak fokozott 
javítása, köztük a füstgázok káros- 
anyag-tartalmának csökkentése, a 
mind nagyobb részarányú újrahaszno
sítható anyagok alkalmazása, vagy 
például a szervizperiódusok növelése, 
melynek eredményeként csökken a 
környezetre veszélyes anyagok „ter
melése”.

A műszaki fejlődés harmadik említett 
elemei az alkalmazást megkönnyítő 
megoldások. Ennek keretében szá
mos tudományos és technikai vív
mány gazdagítja a korszerű katonai 
járművek felszereltségét:
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Katonai logisztika

Paraméter Jármű típusváltozata
H14 H18 H25

Motortípus D 0836 LFG D 0836 LFG D 2066 LFG
Motor elrendezése Dízel üzemű, hathengeres, soros álló, vízhűtésű
Lökettérfogat (cm3) 6871 6871 10 520
Teljesítmény kW (LE) 240 (326) 240 (326) 324 (440)
Nyomaték (Nm) 1250 1250 2100
Faji. telj. Gmax (kW/t)
(Járműszerelvényre számvetve)

7,5 6,0 8,1

Faji. telj. Gmin (kW/t) 14,54 11,7 13,5

-  a korábbinál nagyobb teljesítmé
nyű és rugalmasabb motor;

-  a vezetőtől (részben) függetlení
tett menettulajdonságok;

-  automatizált sebességváltómű;
-  automatizált tereplogika;
-  elektronikus fékrendszer;
-  korszerű, az aktuális információ

kat megjelenítő műszerfal;
-  a járműre vonatkozó információk 

lekérdezésének lehetősége;
-  a hibák lekérdezésének lehetősége;
-  az üzemeltetés és karbantartás 

egyszerűsítése.
A műszaki fejlődés szoros kölcsön

hatásban van a járműre vonatkozó ha
tósági előírásokkal, azok mintegy egy
mást gerjesztve követelik meg a jár
műgyártók és a felhasználók részéről 
a kor legkorszerűbb technikai megol
dásainak alkalmazását.

A járművek kialakítására és forgalom
ba állítására vonatkozó előírások az 
EU-jogharmonizációval folyamatosan 
szigorodó, a közlekedésbiztonságot és 
környezetvédelmet javító műszaki meg
oldások alkalmazását határozzák meg. 
Magyarországon a járművek forgalom
ba állításának és tartásának követelmé
nyeit az 5/1990 KöHÉM-rendelet tartal
mazza, míg a járművek kialakítására 
vonatkozó követelményeket a 6/1990 
KöHÉM-rendelet írja elő.

Az előírások meghatározott meder
be terelik a járművek kialakításának 
lehetséges módozatait, azonban a 
speciális alkalmazási követelmények 
esetenként az előírások alóli felmen
tést tesznek szükségessé. A speciális 
katonai alkalmazások több esetben 
nem teszik lehetővé a fenti előírások 
maradéktalan betartását, annak elle
nére, hogy a GBP követelménye a

1. táblázat. Motorjellemzők

Konvenboftê e
; Bremsaniage

EBS

f
_____

Bremsweg

4. ábra: A hagyományos és az elektro
nikus fékrendszer összehasonlítása a 
fékút alapján

KöHÉM-előírásoknak való engedmé
nyek nélküli megfelelőséget követeli 
meg. Néhány esetben az előírások 
maradéktalan betartása korlátozná a 
katonai alkalmazást (pl.: felcsapódó 
víz elleni védelem, OBD -  On Board 
Diagnosis)

A hatósági előírások -  indokolt eset
ben -  lehetőséget adnak a fegyveres 
testületek számára az előírásoktól va
ló eltérésekre, amit az illetékes minisz
terek egyetértésével a honvédelmi mi
niszter kezdeményezhet.

Ú j  g e n e r á c ió s  j á r m ű v e k  m ű s z a k i
FEJLESZTÉSEI

A Rába új generációs járműveinél az 
alábbi fő műszaki fejlesztésekkel talál
kozhatunk:
-  Euro-4 környezetvédelmi kategóri
ás motorral és automatizált sebesség
váltóművel szerelt új hajtáslánc;
-  új elektronikus fékrendszer;
-  továbbfejlesztett jármű elektromos 
rendszer.

A Z ÚJ HAJTÁSLÁNC ELEMEI ÉS JELLEMZŐI

M otorok

A motor a gépjárművek hajtásláncá
nak legfontosabb eleme, mely az el
égetett tüzelőanyag energiáját alakítja 
mechanikai energiává.

A korszerű motorokkal szembeni el
várások:
-  nagy teljesítménydotáció;
-  nagy nyomatékrugalmasság;
-  kis fajlagos fogyasztás;
-  könnyű indíthatóság;
-  előírásoknak megfelelő gázemisszió;
-  szélsőséges klimatikus viszonyok 
közötti megbízható működés;
-  magas élettartam;
-  kis karbantartásigény.

Az új generációjú járműveinkbe épített 
MAN-motorok újdonságai: Az egyik leg
szembetűnőbb az Euro-4 norma szerint 
megkövetelt gázemisszió, melynek el
érése AGR (AGR -  Abgasrückführung 
EGR -  Exhaust-gas recirculation -  kipu
fogógáz-visszavezetés) és PM-CAT® (a 
MAN által szabadalmaztatott részecske
szűrővel egybeépített katalizátor a kipu
fogógázok N02-tartalmának csökkenté
sére) segítségével biztosított. A másik a 
Common Rail befecskendező rendszer.

Felépítése és működése

A hatékony égés előfeltétele a jó keve
rékképzés, amiben a befecskendező 
rendszernek központi szerepe van, és “ У

3. ábra: A Rába tehergépjármű elektronikus fékrendszere
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amihez a tüzelőanyagot megfelelő 
mennyiségben, megfelelő időpontban 
és magas nyomáson porlasztva kell 
befecskendezni a hengerekbe.

A Common Rail rendszernél (nagy 
nyomású befecskendező rendszer) a 
nyomás előállítása és a befecskende
zés kezdete szétválik. A tüzelőanyag, 
amely állandó nagy nyomás alatt áll, a 
közös nyomócsőből kerül az egyes 
hengerekhez. A közös nyomócső min
denkori nyomását egy nagy nyomású 
szivattyú a motor pillanatnyi működési 
állapotának megfelelően állítja be, és ez 
a nyomás változik az üzemi feltételek 
függvényében, így a befecskendezett 
üzemanyag pontosan adagolható.

Minden henger egy befecskendező fú
vókával rendelkezik, amelyet egy gyors 
reagálású mágnesszelep vezérel. A be
fecskendezés folyamatát a vezérlőké
szülék indítja el, a befecskendezett 
mennyiséget a befecskendező fúvóka ki- 
ömlési keresztmetszete, a mágnes
szelep nyitvatartási időtartama és a kö
zös nyomócső nyomása határozza meg, 
amely a rendszeren belül 1400-1600 
bárig terjed. A második generációs rend
szerek már 1600 bar nyomást érnek el. 
A nyomás-előállítás és a befecskende
zési kezdet szétválasztása az eddigiek
nél jobb keverékképzést és ezáltal jobb 
égéslefolyást tesz lehetővé. A befecs
kendezési nyomás értékeit a rendszer 
választja meg.

A csendesebb és tisztább üzemelés 
érdekében többszörös befecskendezés, 
azaz elő-, fő- és akár utóbefecskende
zés is lehetséges egy munkaütem során 
a mágnesszelep többszöri nyitásával.

Meg kell említeni a rendszer szerves 
elemét képező turbófeltöltést és a töl
tőlevegő visszahűtését, mely ma már 
a teljesítménynövelés közismert mód
szere. Az egésznek a felügyeletéért és 
működtetéséért felelős fedélzeti rend-

Paraméter Jármű típusváltozata
H14 H18 H25

Tengelykapcsoló típusa ZF MFZ 395 ZF MFZ 395 ZF MFZ 430
Sebességváltómű 12 fokozatú teljesen automata kapcsolású

sebességváltómű
Típusa ZF 12AS1212 WO ZF 12AS1212

ZF 12AS2302 WO WO

2. táblázat. Erőátviteli berendezés jellemzői
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6. ábra. Az aktuálisan legfontosabb 
információk megjelenítése a jármű 
műszerfalának LCD kijelzőjén

7. ábra. H18 tehergépjármű 
menetzajszint-mérése a Rábaringen

szer az elektronikus motorvezérlés 
(EDC -  Electronic Diesel Control).

Az első generációs H sorozat jármű
ihez viszonyítva a fenti paraméterek a 
H14 és H18 típusok vonatkozásában 
16,5% teljesítmény- és 13% nyoma
téknövekményt, míg a H25 típusoknál 
57,6% teljesítmény- és 90% nyoma
téknövekményt eredményeznek.

Tengelykapcsoló és sebességváltómé)

Az új sebességváltómű előnyei: a ve
zetőtől részben függetlenített optimális 
váltás, ideális fokozatkiosztás, gazda
ságos üzemeltetés, motorteljesítmény

és -nyomatékkihasználás, különböző 
mellékhajtási lehetőségek.

Osztómé)

Az osztómű feladata, hogy a tengelyek
hez a maximális vonóerő biztosítása 
céljából az ideális nyomatékosztást te
gye lehetővé. Az alkalmazott osztómű
vek kétfokozatúak, semleges állással, 
nyomatékosztó belső differenciálművel, 
kapcsolható differenciálzárral. A jármű 
elektronikus tereplogikája álló helyzet
ben és a sebességváltó kar semleges 
állásánál engedi kapcsolni a terep
országút fokozatkapcsolót.

5. ábra: A fedélzeti járműelektronika blokkvázlata
A Z  ELEKTRONIKUS FÉKRENDSZER

Az új generációjú H járműcsaládba 
elektronikus fékrendszer került. A be
épített EBS5 elektronikus fékrendszer 
(Electronik Braking System -  elektro
nikusan vezérelt fékrendszer) a követ
kező részrendszerekből épül fel:

-  elektropneumatikus légfékrend
szer (EPB) differenciális kerékcsú- 
szás-szabályozással;

-  blokkolásgátló rendszer (ABS);
-  kipörgésgátló (ASR);
-  kapcsolóponti erőszabályozás 

(KKR);
-  elektronikus stabilitás (ESP);
-  integrált tartós lassítófék

működtetés (EVB);
-  fékbetétkopás-kiegyenlítés.
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8. ábra. Hossztartó feszültségmérése 
háromirányú nyúlásmérő bélyeggel

Az elektronikus fékrendszer hagyo
mányos légfékrendszertől eltérő leg
fontosabb elemei:

-  lábfékmodul;
-  első modul (egycsatornás);
-  hátsó modul (kétcsatornás);
-  pótkocsivezérlő modul;
-  EBS elektronika.

MŰKÖDÉSE

Fékezéskor a 3. ábrán látható pedál
szelep (7) modul fékezési jeladója a 
vezető által megkívánt lassítási igényt 
elektromos jelként továbbítja az EBS 
központi elektronikának (11). Ezt a las
sulási jelet diagnosztikai műszer segít
ségével lehet programozni a jármű ter
helésének figyelembevételével, külön
böző algoritmusok alkalmazásával.

A lassulási jelet a CAN-hálózat továb
bítja a tengelyeknél lévő saját elektroni
kával ellátott nyomásmodulátorokhoz 
(8,12), melyek elektromágneses szele
pei vezérlik ki a fékezőnyomásokat. A 
modulátorokba beépített nyomásérzé
kelők a CAN-buszhálózaton keresztül 
visszajelzik a központi EBS elektroniká
jának (11) a kivezérelt nyomásokat. így 
létrejön az ellenőrzés azt illetően, hogy 
a nyomás az előzőekben meghatáro
zott értéken valósult-e meg. A kerékfor- 
dulatszám-érzékelők jelei is a CAN- 
hálózaton keresztül jutnak el a közpon
ti EBS elektronikához.

Az EBS 5 rendszernél a pótkocsifé
kező modulátor nem rendelkezik önál
ló elektronikával.

Differenciális kerékcsúszás
SZABÁLYOZÁS

A kerékfordulatszám-érzékelőkkel ellá
tott tengelyek közötti kerékcsúszás-kü- 
lönbség alapján a fékerő optimálisan 
felosztható, az útfelület tapadási ténye
zője pedig jól kihasználható. A fékezés 
közbeni menetviszonyok változása

Paraméter Jármű típusváltozata
H14 H18 H25

Típus ZF G103 ZFG173 ZFG173
Áttétel (országúti) 1:0,983 1:1,007 1:1,007
Áttétel (terepi) 1:1,607 1:1,652 1:1,652

3. táblázat. Az osztómű jellemzői

9. ábra. Futómügyorsulás mérése

10. ábra: Rugóút mérése

(például dinamikus átterhelődés, völgy
menet stb.) a kivezérelt nyomások kor
rigálása révén jól kiegyenlíthető.

Biztonsági fék (back-up üzemmód)

Az EBS 5 fékrendszert két pneumati
kus back-up körrel látták el, amely 
elektronikus meghibásodás esetén 
látja el a biztonsági fék feladatát. 
Ezek -  függetlenül a pedálszelep mo
dul fékezési jeladójától -  két körön 
pneumatikus fékezőnyomást is kive
zérelnek. A hátsó futóműnél a mellső
höz képest fixen megállapított nyo
másviszony alakul ki. Az elektroniku
san szabályozott fékezéseknél a pne
umatikusan kivezérelt nyomásokat le
zárják. Ezek az úgynevezett back-up 
nyomások akkor érvényesülnek, ami
kor az elektronikus rendszer meghi
básodott, és nem jön létre fékezési 
jel, illetve meghibásodás miatt az 
elektronika, esetleg más egységek ki
kapcsoltak. A jármű ilyenkor is a ható
ságilag előírt biztonsági fékre vonat
kozó követelményeknek megfelelően 
lassul. A fékezőnyomást ez esetben 
már nem az elektromágneses szele
pek vezérlik ki, hanem a nyomásmo
dulátorok, melyek relészelepként mű
ködve hozzák működésbe a fékrend
szert.

Az EBS 5 elektronikus fékrendszert 
összehasonlítva a hagyományos lég- 
fékrendszerekkel számos előny tár
ható fel. Ezek a következők:

-  a CAN-adatátvitelnek és a nyo
másmodulátoroknak köszönhetően 
rövidebb a működésbe lépési és a kü
szöbidő, rövidebb a fékút és gyor
sabb a fékek oldása;

4. táblázat. Elektromos rendszerek összehasonlítása

Korábbi rendszer Új rendszer
Önálló szerkezeti egységek Együttműködő egységek
Egységenként saját érzékelők Érzékelők információinak
Minden érzékelő egyenként 
vezetékezve

megosztása adatbuszon

Korlátozottan használt kommunikáció Szoros együttműködés, feladatok 
megosztása

Vezérlők diagnosztizálása, Diagnosztizálás egy közös
programozása saját programmal programmal

Beállított adatok a járművezérlőben 
eltárolva
Tárolt adatok internetes hozzáférése
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11. ábra: Mért adatok rögzítése

-  elektronikusan szabályozott a fé
kezőnyomás kivezérlése;

-  kiegyenlítődik a fékbetétek kopása 
a mellső és a hátsó futóművek között;

-  rendelkezésre áll egy kétkörös 
pneumatikus (back-up) biztonsági fék;

-  optimális a fékerő elosztása a von
tató és a vontatmány között.

AZ ELEKTROMOS RENDSZER FEJLESZTÉSE

Az elektromos rendszer fejlesztése 
szerves részét képezi a jármű általá
nos műszaki fejlesztésének. Ez a telje
sen CAN (Controller Area Network) 
adatbuszos elektromos rendszer alkal
mazását jelenti. A korábbi és az új 
rendszer közötti eltérés a 4. táblázat
ból olvasható ki.

Kommunikáció a vezérlőegységek 
között

Az elektronikus egységek az 5. ábrán 
bemutatott CAN-adatbusz hálózatra 
csatlakoznak, így a hálózaton keresztül 
folyamatosan biztosított a kommunikáció 
közöttük. A részegységek üzemi állapo
táról a fedélzeti számítógép (ZBR) folya
matosan digitális jeleket kap, melyeket a 
rendszerprogram feldolgoz, és annak 
alapján optimalizálja a jármű üzemét.

Központi fedélzeti számítógép: ZBR

Szerepe a hajtáslánc és a műszerfal 
közötti kapcsolat biztosítása. Ez a 
számítógép felügyeli a nem a hajtás
lánchoz tartozó elemeket (pl. világí
tás elemei). A központi fedélzeti szá
mítógépben az egész jármű diag
nosztikájához szükséges hibatároló 
jelen van.

Járművezérlő számítógép: FFR

Feladata a hajtáslánc összes jármű
specifikus funkciójának vezérlése, ily 
módon beavatkozik a motor, a sebes
ségváltó és a fék szabályozásába. A 
járművezérlő számítógép a hajtás- 
lánc-CAN-en keresztül összekötte
tésben áll a fékek, a sebességváltó 
és a központi fedélzeti számítógép 
vezérlőivel.

M otorvezérlő rendszer: EDC

Felügyeli és vezérli a motor üzemét a 
motor-CAN-en keresztül kapcsolatot 
tartva a járművezérlő számítógéppel.

A CAN-rendszer előnyei:
-  Kevesebb elektromos vezetéke

zés, kisebb érintkezési hibalehetőség;
-  az aktuálisan legfontosabb infor

mációk megjelenítése a műszerfal 
LCD-kijelzőjén;

-  a jármű üzemi állapotára vonatko
zó további információk lekérdezhető
sége;

-  meghibásodás esetén a hibakód 
megjelenítése, ennek köszönhetően a 
javítások meggyorsítása;

-  az elektronikus egységek diag- 
nosztizálhatósága egy közös program
mal;

-  korszerű hibakeresés, -javítás ISO 
15031-3 nemzetközileg használt szab
ványos csatlakozáson keresztül.

Az ÚJ fejlesztések ellenőrzése

Annak ellenére, hogy a járművek ter
vezéséhez és továbbfejlesztéséhez a 
Rába Jármű Kft. a legkorszerűbb ter
vezőszoftvereket használja, elenged
hetetlen azok funkcionalitásának, 
megbízhatóságának ellenőrzése kü
lönféle vizsgálatok keretében. A soro
zatgyártást megelőzően a vizsgálatok 
eredményei visszacsatolásra kerülnek 
a konstrukcióba.

A jármű forgalomba állítására előírt
PARAMÉTEREK ELLENŐRZÉSE

A jármű forgalomba állítására előírt 
paraméterek ellenőrzése során a ha
tósági előírások teljesülése képezi 
vizsgálat tárgyát. Az ellenőrzés két lé
pésben történik. Egyrészt „házilag” a 
Rába saját erői és eszközei felhaszná
lásával, másrészt megbízott független 
intézet által elvégzett vizsgálatokkal. 
Ennek keretében teljes körűen ellenőr
zik a 6/1990 KöFIÉM-rendelet A mel
lékletében részletezett követelménye
ket (pl. zajszint ellenőrzése).

12. ábra. Alváz-deformáció és feszült
ség ellenőrzése az extrém igénybevételt 
jelentő eltolt szinuszpályán

Járműfunkciók és a jármű megbízha
tóságának ellenőrzése

Ezen vizsgálatok keretében az új 
fejlesztésű részek, részegységek 
mozgástartományát, erőhatásait és 
feszültségállapotát ellenőrzik (pl. az 
új generációjú H25 típusnál külön
féle útfelületek mellett az útgerjesz- 
tések hatásait, valamint a csavaro
dásból eredő alvázfeszültségeket 
mérték).

A vizsgálatok adatainak rögzítésére 
analóg és digitális műszereket alkal
maznak, köztük analóg mérőerősítőt 
és digitális mérésadatgyűjtőt.

Katonai alkalmazhatósági vizsgálatok

A vizsgálat a vonatkozó katonai 
szabványoknak való megfelelőséget 
ellenőrzi (pl. oldaldőlés, stabilitás
vizsgálat).

ÖSSZEGZÉS

A Rába Jármű Kft. céljai sok tekintet
ben egybeesnek, illetve átfedik a Ma
gyar Flonvédség céljait, így ennek 
megfelelően a Gépjármű Programot il
letően a Rába törekvései az alábbiak 
szerint foglalhatók össze:

-  maximális megfelelés a Magyar 
Flonvédség aktuális és jövőbeni igé
nyeinek és elvárásainak;

-  a műszaki fejlesztések terén 
együttműködés az MH-val (opcionáli
san már a haderő-tervezési idősza
kában);

-  a járművek használati értékének 
növelése speciális felépítmények és 
berendezések kialakításával;

-  páncélozott, utólag páncélozható 
járművek ajánlása;

-  a járművek megbízhatóságának 
növelése, karbantartási igényük csök
kentése, a kötelező szervizelések kö
zötti időintervallumok növelése;

-  a szolgáltatások teljes körű nyújtá
sa a garancia-időszakon túl is. ■
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Az Antonov repülőgépcsalád 
aktuális típusváltozatai

Bevezetés

Az MH légi szállítási képességéhez kapcsolódóan a szük
séges kapacitás kialakításának lehetséges módjait, vala
mint az ehhez kapcsolódó típusváltozatok alkalmasságát 
2002 óta különböző munkacsoportok folyamatosan ele
mezték. Megállapították, hogy megmaradt katonai légi szál
lító képességünk rövid távolságra megoldást nyújt sürgős 
vagy igen fontos személy- és kis mennyiségű anyagszállí
tásokra.

A Magyar Honvédség meglévő 5 db, 2002-2003-ban fel
újított An-26 teherszállító repülőgépének kapacitása rend
kívül intenzíven kihasznált. Ez az eszköz elsősorban takti
kai (kis távolságú) szállításokra alkalmas, 2000 km-es ma
ximális hatótávolsága és 1000 km-re mintegy 5 t-s szállító- 
kapacitása csak szűk körű használatát teszi lehetővé. A kü
lönböző szintű kiszolgálási, javítási munkák következtében 
átlagosan 3 db repülőgép folyamatos rendelkezésre állásá
val lehet számolni.

Koruk és állapotuk alapján, a gyártó előírásai szerint -  
megfelelő ipari nagyjavítási és üzemidő-hosszabbítási, mo
dernizációs munkákkal -  hasonlóan intenzív használat mel
lett maximum 45 évig (2021-25-ig) alkalmazhatóak. Az 
An-26 repülőgépek soron következő ipari nagyjavítása és 
üzemidő-hosszabbítása 2007-ben kezdődött el, és a tervek 
szerint 2009 végére befejeződik. A nemzetközi légi forga
lomban való részvételhez, az ICAO és Eurocontrol előírá
sainak betartásához feltétlenül szükséges avionikai korsze
rűsítésen kívül technikailag is megújulnak.

A NATO haderő-fejlesztési javaslataiban folyamatosan 
nagy hangsúlyt fektet a stratégiai szállítási képességek és 
a nemzetek saját légi szállító kapacitásának növelésére. 
Egy másik NATO-követelményt a NATO Reagáló Erők 
(NRF) koncepciója támaszt a nemzeti katonai szervezete
ket felajánló országok részére. E szerint az NRF-be felaján
lott erőknek gyorsan (adott esetben a megindulási parancs 
utáni 6. naptól kezdődően) telepíthetőnek kell lennie a világ 
bármely pontjára, és ott akár 30 napig is, utánpótlás szállí
tása nélkül bevetésre késznek kell maradnia.

A legújabb szövetségi követelményt az Európai Unió ka
tonai erőinek megalakítása és alkalmazásának koncepció
ja jelenti. Az EU katonai koncepciója szerint a harccsopor
toknak készen kell lenniük arra, hogy az EU-tanács katonai 
műveletet jóváhagyó döntése után 10 napon belül meg
kezdjék a helyszínen a feladatot. Jelenleg mérik fel az EU- 
harccsoportok telepítése és fenntartása stratégiai szállítási 
szükségleteiben meglévő hiányokat. Várhatóan e területen 
is a NATO-igényekhez hasonló haderő-fejlesztési javasla
tokat tesznek az MH felé. A hazai követelmények a védel
mi felülvizsgálat nyomán meghatározott egyes MH- 
feladatokból, ambíciószintekből következnek. A feladatok 
végrehajtása során 500-600 kilométeres szállítási távol
ságtól a szemrevételezés, az előkészítő részleg és a sze
mélyi állomány kitelepítése, a sürgős utánszállítások, a pi
hentetések, váltások és a visszatelepülés stratégiai légi 
szállítási igényt generálhat az MH-szervezetek részére.

Cikkemben szeretném ismertetni az Antonov Tervező Iro
da által tervezett és épített szállítógépek kialakításait, vala
mint a NATO többnemzeti kezdeményezésen alapuló szál
lítórepülőgép-program jelenlegi helyzetét.

Az A ntonov repülőgépcsalád

Az Antonov Repülő Tudományos és Műszaki Konszernt 
(Antonov Aeronautical Scientific/Technical Complex -  to
vábbiakban AASTC)’, 1946-ban alapította Olej Antonov, a 
kiváló repülőgép-konstruktőr. Az alapítástól eltelt időszak 
folyamán több mint 100 különböző kategóriájú és rendelte
tésű repülőgéptípust és modifikációt terveztek.

Az Antonov repülőgépek jellemző előnyei közé tartozik a 
szerkezeti megbízhatóság és gazdaságosság, a szállítási 
műveletek rugalmassága, a szilárd burkolat nélküli lászálló- 
pálya használatának lehetősége és a könnyű üzemben tar
tás. Ennek köszönhetően másfél ezernél több Antonov re
pülőgépet exportáltak már a világ több mint 70 országába, 
és összesen több mint 22 000 példányt gyártottak le.

Manapság az Antonov-konszern tevékenységi körébe az 
alábbiak tartoznak:

-  az új repülőgép-prototípusok tervezése és gyártása;
-  a korábbi konstrukciók modifikációinak tervezése és 

gyártása;
-  a meglévő repülőgépek élettartamának növelésével 

kapcsolatos műszaki munkák végrehajtása és biztosítása;
-  a hajózó- és műszaki állomány alapkiképzésének biz

tosítása;
-  nemzetközi légi charter szállítások biztosítása főleg a 

túl méretes szállítmányok vonatkozásában;
-  nemzetközi együttműködés a repülőgépek és berende

zések tervezése és gyártása területén.
Saját szélcsatorna-létesítményekkel rendelkeznek, me

lyek lehetővé teszik a repülőgépek modelljeinek vizsgála
tát. Az eszközök élettartamának meghatározására az ösz- 
szes repülőgéptípuson -  a rendkívül nagyméretű Ruszlan

1. ábra. An-124 Ruszlan Ferihegyen
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és Mrija repülőgépeket is beleértve -  végrehajtják a konst
rukciós szilárdsági vizsgálatokat saját laboratóriumukban, 
amely az európaiak közül egyike a legnagyobbaknak.[1]

Az A n—1 2 4 —1 0 0  R uszlán nehéz szállító repülőgép

Az An-124-100 típusú kereskedelmi repülőgépet az 
An-124-100 Ruszlán második katonai széles törzsű nehéz 
szállító repülőgép alapján fejlesztették ki. A típus jelenleg a 
világ legnagyobb szállító repülőgépe, s rendeltetése a nehéz 
és túl méretes speciális technikai eszközök légi szállításának 
biztosítása. Törzse kettős fedélzetű: a felső fedélzeten a re
pülőgép-vezető kabinja, a gépszemélyzet pihenőhelyisége, s 
a szállítmányt kísérő szakállomány kabinja helyezkedik el, az 
alsót pedig túlnyomásos tehertérnek alakították ki.

A rámpákkal felszerelt mellső és hátsó tehertérajtók biz
tosítják a berakodási és kirakodási műveletek gyors és 
könnyű végrehajtását. A fedélzeti teherkezelő rendszer le
hetővé teszi a rakodást a földi kiszolgáló berendezések se
gítsége nélkül is. A durva felületű fel- és leszállópályákon 
történő alkalmazáshoz kialakított többkerekes főfutómű, va
lamint a két segédhajtómű és a berakodás fedélzeti gépe
sítése biztosítja a repülőgép önálló üzemeltetését a gyenge 
infrastruktúrájú repülőterekről is. Az üzemeltetés egyszerű, 
megbízható és biztonságos a megfelelő tartalék fedélzeti 
rendszerek és azok informatikai színvonala révén.

A repülőgép egyedi teherszállító kapacitása lehetővé te
szi a túl méretes és extranehéz terhek szállítását. Többek 
között megemlíthetjük a több mint 90 t tömegű vízturbinák, 
a nagyméretű Liebherr járműdaru, aTu-204 utasszállító re
pülőgéptörzs, a 109 t tömegű mozdony, a General Electric 
GE90 repülőgép hajtóművei, a különböző harcjárművek, a 
tengeralattjárók ellen alkalmazható Lynx helikopterek, az 
űrkabinok légi szállítását. Külön ki kell emelni a Siemens 
cég 135,2 t tömegű elektromos generátorának szállítását, 
mely bekerült a Guiness-rekordok könyvébe.

Jelenleg 26 darab An-124-100 típusú nehéz szállító re
pülőgép üzemel, melyeket 2003-2004-ben gyártottak a kije
vi AVIANT Állami Repülőgépgyárban és az Uljanovszki JSC 
AVIASTAR-SP üzemben. Az An-124-100M változatú mo
difikációt az AASTC tervezte. Az An-124-100 alaptípushoz 
viszonyítva a repülőgép főbb sajátosságai az alábbiak:

-  a hasznos teherszállító kapacitás 120 t-ról 150 t-ra nö
vekedett;

-  a felszállótömeg 392 t-ról 402 t-ra növekedett;
-  a repülés hatótávolsága szintén megnőtt, 120 t teher 

szállításánál 4650 km-ről 5400 km-re;
-  a teljes élettartam 24 000 repült órára növekedett (fo

lyamatban van a 40 000 repülési órára történő meghosz- 
szabbítás);

-  a fedélzeti teherkezelő rendszer biztosítja a 40 t-ig ter
jedő tömegű, egy darabból álló teher be- és kirakodásával 
kapcsolatos műveletek végrehajtását;

-  a törzs szerkezetét megerősítették, ami a maximum 
150 t tömegű, egy darabból álló teher légi szállítását teszi 
lehetővé;

-  korszerűsítették a fedélzeti navigációs rendszert és a 
lokátort;

-  felszerelték a digitális csúszásgátló fékező rendszert;
-  a gépszemélyzet létszáma 6 főről 4-re csökkent, és 

megnövelték a gépszemélyzet pihenőfülkéjének komfort- 
szintjét;

-  kicserélték a katonai fedélzeti oxigénberendezést pol
gári változatú berendezésre;

-  megerősített konstrukciós kialakítású futóműkerekeket 
és kerékköpenyeket szereltek fel;

-  új hajtóművezérlő berendezéseket szereltek fel;
-  kifejlesztették a tolóerő-reverzálás és a hajtóműrezgés- 

állapot megfigyelésének modernizált rendszereit;
-  felszerelték az SZRPPZ-2000 típusú, földközelségre fi

gyelmeztető rendszert.
Az ukrajnai Zaporozsjéban települő Ivcsenko-Progressz 

Hajtóműtervező Iroda hajtotta végre a fejlesztési munkákat 
a 3. sorozatú D-18T hajtómű megbízhatóságának, gázdi
namikai stabilitásának és szolgálati élettartamának megnö
velésére. A korszerűbb 4. sorozatú D-18T hajtómű fejlesz
tésével kapcsolatos munkák végrehajtása folyamatban 
van.

A túl méretes és szupernehéz terhek légi szállításának 
igénye az egész világon intenzíven növekszik. A szakértők 
szerint az igények kielégítését biztosító világpiac volumene 
a jelenleginek mintegy háromszorosa lesz, s 2017-re eléri 
az 1,4 milliárd USD-t, 2030 előtt pedig a 2,3 milliárd USD 
értéket. Várhatóan a légi szállító társaságoknak hamarosan 
több tucat új Ruszlánra lesz szükségük. Ukrajna és Orosz
ország megállapodást írt alá az An-124-100 nehéz szállí
tó repülőgépek gyártásának fokozatos korszerűsítéséről a 
két ország repülőgépgyáraiban. Az üzleti tervet 2005 áprili
sában írták alá, ennek alapján a gyártási folyamat első sza
kaszában 15 új An-124-100 repülőgép készül Oroszor
szág és Ukrajna repülőgépgyáraiban.

Az A n- 2 2 5  M rija szupernehéz szállító repülőgép

Az An-225 széles törzsű repülőgép rendeltetése a törzsön 
belül elhelyezett vagy kívül felszerelt túl méretes, 
szupernehéz tömegű terhek légi szállítása a világ bármely 
pontjára. A repülőgép maximális teherszállító kapacitása 
250 t. A repülési hatótávolsága törzsön belül elhelyezett 
200 t teher esetén 4000 km. Kívül felszerelt terhek esetén 
a hatótávolság függ a teher tömegétől és méreteitől, vala
mint az eredő aerodinamikai hatásoktól. A belső tehertér 
hosszúsága 43,3 m, szélessége 6,4 m és magassága 4,4 
m. A repülőgép képes helikopterek, univerzális légi és ten
geri konténerek, gépjárművek és különböző típusú önjáró 
és nem-önjáró járművek légi szállítására a belső tehertér- 
ben. Az egyéb szállítóeszközök lehetőségeit meghaladó 
méretekkel rendelkező speciális terhek (például a 7-10 m 
átmérőjű és 70 m hosszú frakcionálótornyok, a rakétaindí- 
tó-fokozat gyorsítóegységei, bányagépek stb.) légi szállítá
sa szintén lehetséges az An-225 számára.

Jelenleg a repülőgépet az AASTC saját kereskedelmi 
szállító szervezete üzemelteti, amely Antonov Airlines né
ven ismert. Folyamatban vannak a vizsgálatok az An-225 
repülőgép kereskedelmi célú szállítórakéta-rendszerek első 
indító fokozataként történő felhasználására. (Ezek a tervek
2007-2008-ban megvalósultak. -  A szerk.)

Az An- 7 0  szállító repülőgép

Az An-70 széles törzsű STOL (Short Take-Off and 
Landing)2 repülőgép általános jellegű és túlméretes terhek 
légi szállítására egyaránt alkalmazható. Szilárd burkolatú, 
legalább 1700 m hosszú felszállópálya esetén 35-47 t te
herrel 3000-5100 km távolságú, 20 t teherrel mintegy 6600 
km távolságú szállításokra képes; 700 m hosszúságú fel
szállópálya esetén pedig 20-30 t hasznos teher 3000 km 
távolságra történő szállítására. A repülőgépre négy 10 300 
kW teljesítményű D-27 típusú turbólégcsavaros hajtóművet 
szereltek fel, melyeket egymással ellentétes irányban forgó 
CV-27 típusú légcsavarokkal láttak el. E megoldás
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750-780 km/h utazósebességet és 20-30% tüzelőanyag
megtakarítást eredményez a turbofan hajtóművekhez vi
szonyítva.

A digitális integrált fedélzeti avionikai rendszer kényel
mes munkafeltételeket biztosít a gépszemélyzet számára, 
és lehetővé teszi a repülőgép üzemeltetését nappali-éjjeli 
időjárási viszonyok között, minden évszakban és vala
mennyi földrajzi szélességen. ILS leszállító rendszerrel fel
szerelt repülőterek használata esetén a fedélzeti berende
zésekkel végrehajtható az ICAO III Avagy II kategóriájú au
tomatikus bejövetel. A repülőgép rendszerei és szerkezeti 
komponenseivel, valamint a 12 t emelőkapacitással rendel
kező fedélzeti darukkal előkészítetlen repülőterekről legfel
jebb 30 napig önállóan üzemeltethető az An-70-es.

Az alapváltozat lehetővé teszi a különböző haditechnikai 
eszközök (páncélozott járművek, gépjárművek, helikopte
rek, nagyméretű műszaki járművek), valamint egyéb katonai 
felszerelések és ejtőernyős deszantkatonák légi szállítását, 
illetve deszantolását. Az An-70 fejlett műszaki és légi üze
meltetési potenciálja révén az alapváltozat alapján speciali
zált kereskedelmi repülőgép, valamint számos egyéb válto
zat és speciális rendeltetésű modifikáció létrehozható.

A két országnak (Oroszország és Ukrajna) az An-70- 
programban részt vevő változatai, valamint a kipróbáló és lé
gi alkalmassági tanúsítványt kiadó központjai közötti jól koor
dinált munkának köszönhetően sikeresen befejeződött a kö
zös állami vizsgálatok A szakasza. Ennek eredményeként 
megállapítást nyert, hogy a repülőgép teljesítménye, szerke
zeti szilárdsága, valamint kijelölt műszaki és biztonsági szint
je a repülések összes szakaszában kielégíti a katonai és pol
gári légi alkalmassági követelményeket. Mindez lehetővé te
szi a sorozatgyártás beindítását, ami elősegíti a munkahelyek 
számának növelését. Ukrajnában a kijevi AVIANT Állami Re
pülőgépgyárban megkezdődött a 2. gyártási csoportba tarto
zó gépek előállítása. A gyártási kooperációban több tucat 
orosz vállalat vesz részt. (A 150 millió USD értékű program
ban 5 db előszériagép gyártását kezdték meg, de Oroszor
szág ezt a részt nem fizette ki. 2009. áprilisig ebből egy sem 
készült el. -  A szerk.) Jelenleg folyamatban van az An-70 re
pülőgép tesztelési programja В szakaszának végrehajtása.

Az An- 1 4 0  és An—1 40—100 repülőgép

Az új generációs regionális repülőgép rendeltetése az 
utasszállítások és a vegyes utas/teherszállítások biztosítá
sa. Az utasszállító változat 52 személyt szállít 2400 km tá
volságra 500-540 km/h utazósebességgel. Az An-140 ab
ban különbözik a jelenleg meglévő vagy fejlesztés alatt álló 
hasonló kategóriájú típusoktól, hogy megnövelt teljesítőké
pességgel rendelkezik, és magasabb komfortfokozatú. A 
poggyász- és teherterek befogadóképessége 1,3-1,5-szer 
nagyobb a hasonló kategóriájú repülőgépekhez viszonyít

va. A jármű gyorsan átszerelhető vegyes szállító változat
ba, amely 20 utas és 3,651 teher szállítására képes. Lehet
séges önálló üzemeltetése a gyenge infrastruktúrájú repü
lőtereken, beleértve a szilárd burkolatú leszállópályával 
nem rendelkező repülőtereket is.

A repülőgépet a Motor Sych JS üzem (Zaporozsje, Ukrajna) 
által gyártott két 1838 kW teljesítményű TV3-117VMA-SZBM1 
típusú turbólégcsavaros hajtóművel látták el.

Az illetékes ukrán légügyi hatóságok 2000 áprilisában ki
adták az An-140 és An-140-100 modifikációja részére a 
típusalkalmassági bizonyítványt. A repülőgép kielégíti a 
nemzeti és nemzetközi légi járművekre vonatkozó vala
mennyi követelményt.

Az An-140 és An-140-100 típust sorozatban gyártják 
Ukrajnában, Iránban és a Samara repülőüzemnél Oroszor
szágban.

2008. január óta 12 db repülőgéppel hajtanak végre 
rendszeres repüléseket. Közülük öt a Motor Sych 
Airlineshoz és kettő az lllich-Avia szervezethez tartozik, 
kettőt a Safiran Iranian légiforgalmi társaság, egyet az azer- 
bajdzsáni AZAL repülőkonszern (Azerbaijan Hava Yollari), 
s kettőt pedig a Jakutia légiforgalmi társaság bérel.

A repülőgép magas szintű megbízhatósága, gazdaságos 
tüzelőanyag-fogyasztása, hosszú össztechnikai üzemideje 
és az állapot szerinti üzemben tartása alacsony költségrá
fordításokkal biztosítja üzemeltetését.

Az An-140 alaptípus repülőgép polgári és katonai válto
zatai az alábbi speciális feladatkörökben szolgálhatnak:

-  légimentő szolgálat;
-  geológiai felmérés;
-  konténerszállítás;
-  légi fényképezés.

An-38 könnyű többcélú repülőgép

Az An-38 regionális repülőgép, melynek rendeltetése az 
utasok, a postai szállítmányok és a különböző terhek helyi 
légi útvonalon történő szállítása. Jelenleg az An-38 típust 
az alábbi változatokban gyártják:

-  An-38-100 alapváltozat, amelyet az Amerikai Egyesült 
Államokban gyártott TPE 331-14GR-801E hajtóművekkel, 
valamint Hartzell légcsavarokkal láttak el, és olyan fedélze
ti berendezésekkel szerelték fel, melyek lehetővé teszik a 
FÁK-országokban a repülőgép korlátozások nélküli üze
meltetését.

-  An-38-120 változat a nemzetközi útvonalakon történő 
repülések végrehajtásához VOR/DMEW rendszerek fel- 
használásával. A fedélzeti berendezések kibővített készle
te az OPAL hangrögzítőt és a GPS-2000 földközelségre fi
gyelmeztető rendszert is magában foglalja.

-  An-38-200 változat, amelyet orosz gyártású 
TVD-20-03 hajtóművekkel és AV-36 légcsavarokkal láttak 
el. A repülőgép légi alkalmassági tanúsítványának kiadásá
val kapcsolatos próbák jelenleg zajlanak. A fedélzeti beren
dezések készlete az An-38-120 változathoz viszonyítva 
TCAS-200-as összeütközésre figyelmeztető rendszert is 
tartalmaz.

Az An-38 típuscsalád különböző speciális változatai az 
alábbi területeken kerülnek felhasználásra:

-  légimentő szolgálat;
-  légi fényképezés;
-  geológiai felmérés;
-  erdők feletti őrjáratozás;
-  halászati őrjáratozás;
-  VIP-utasok szállítása;
-  teherkonténer-szállítás.
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Az An-38-100 repülőgép rendeltetése 27 utas szállítása 
405 km/h maximális sebességgel 900 km-en felüli távolság
ra. A repülőgép maximális teherszállító kapacitása 2500 kg. 
Szerkezeti felépítése biztosítja a külső hőmérséklet széles 
határok közötti, -50  °C -  +45 °C-ig történő üzemeltetést 
kisméretű repülőterekről, beleértve a szilárd burkolat nélkü
li futópályával rendelkező, valamint jéggel és hóval borított 
repülőtereket. Az utasülések és a poggyászpolcok felhajt
hatok, és összehajtott helyzetben a törzs oldalfalához rög
zíthetők. Egy hátsó teherajtó és a fedélzeti teherkezelő 
rendszer lehetővé teszi az üzemben lévő repülőgépek utas- 
szállító változatból teherszállító változatba történő gyors át
alakítását.

1997 áprilisában az AASTC-komplexum megkapta az il
letékes hatóságtól az An-38-100 típus alkalmassági bizo
nyítványát a légi szállítási kategóriában. 2001 márciusában 
pedig kiadásra került a típus alkalmassági bizonyítványá
nak 1. melléklete, amely jóváhagyta a nemzetközi repülé
sekben való részvételét.

A repülőgépet sorozatban gyártják a Novoszibirszkben te
lepülő repülőgépgyárban. Jelenleg sikeresen üzemelteti szá
mos légiforgalmi vállalat Oroszországban és Malajziában.

Az An- 1 4 8  regionális utasszállító repülőgép

Ukrajna, Oroszország és más országok vállalataival együtt
működve az AASTC végzi jelenleg a két gázturbinás sugár
hajtóművel ellátott An-148 új generációs regionális repülő
gép típuscsaládjába tartozó változatok fejlesztését, melyek 
rendeltetése az utasszállítás, a vegyes utas/teher szállítás 
és a teherszállítás biztosítása a regionális és közepes tá
volságú légi útvonalakon. Az An-148 repülőgép az An-24, 
Tu-134, Jak-40 és Jak-42 típusokat fogja leváltani.

A potenciális vevők követelményeivel összhangban a 
programpartnerek a típuscsalád alábbi változatait fejlesztik:

Utasszállító változatok, melyek rendeltetése 75 utas szál
lítása különböző repülési távolságokra

-  Ап-148-ЮОА változat 2130 km-ig terjedő távolságra;
-  An-148-ЮОВ változat 3515 km-ig terjedő távolságra;
-  An-148-ЮОЕ változat4400 km-ig terjedő távolságra.
Egyéb változatok:
-  Teherszállító változatok oldalsó és hátsó teherajtókkal;
-  vegyes utas/teherszállító változatok;
-  speciális rendeltetésű változatok.
Az An-148 repülőgéptípus családjában alkalmazott 

konstrukciós megoldások számos előnyt biztosítanak az új 
repülőgépek számára. Ezek egyikét a hajtómű és a szárny
szerkezet idegen tárgyak által okozott sérülésektől való vé
dettségének jelentősen megnövelt szintje képezi, mely a 
felső szárnyas konfigurációnak és a hajtóművek szárny 
alatti pilonokon való elhelyezkedésének köszönhető. Az 
An-148 biztonságosan üzemeltethető gyengén felszerelt 
repülőterekről és szilárd burkolat nélküli, valamint jég- és 
hótakaróval fedett futópályákról. A segédhajtómű felhasz
nálhatóságának lehetősége, a rendszerek állapotának re
gisztrálására szolgáló fedélzeti berendezés, valamint a re
pülőgép rendszereinek magas szintű üzemeltethetősége 
és üzemben tarthatósága lehetővé teszi az An-148-100 
csaknem minden repülőtérről történő alkalmazását. A pad
lózat alatti teherterek könnyen hozzáférhető elhelyezésé
nek köszönhetően nincs szükség speciális földi kiszolgáló 
eszközökre a poggyászok be- és kirakásakor.

Az An-148 repülőgéptípus családja számára az 
Ivcsenko-Progressz Állami Vállalat tervezte az új 
D-436-148 hajtóművet. A hajtómű automatikus vezérlő és 
ellenőrző rendszerekkel rendelkezik, melyek optimalizálják

működését az egyes repülési szakaszokon, növelik a mű
ködési megbízhatóságot, s csökkentik a tüzelőanyag-fo
gyasztást és az üzemeltetési költségeket. A hajtóművek 
megfelelnek ICAO és az Eurocontrol valamennyi előírásá
nak. Tervezett élettartamuk 40 000 üzemóra, illetve 20 000 
működési ciklus.

A korszerű fedélzeti navigációs és rádiókommunikációs 
berendezések, a sokfunkciós kijelző képernyők alkalmazá
sa, valamint az FBW (Flight-by-wire)3 repülésvezérlő rend
szer lehetővé teszi az An-148 felhasználását bármely légi 
útvonalon, a sűrű forgalmi légterek vonalait is beleértve 
VFR és IFR időjárási körülmények között, nappal és éjjel. 
A repülőgép manuális és automatikus repülésvezérléssel 
rendelkezik. Az automatikus repülésvezérlő rendszer ké
pes biztosítani az ICAO I és II normák szerinti automatikus 
bejövetelt, a vízszintes és függőleges navigációt, valamint 
a fel- és leszállást a SÍD- és STAR-szabályok alapján. A fe
délzeti rendszerek állapotának repülés közbeni automati
kus és földön történő automatizált ellenőrzése biztosítja a 
gépszemélyzet és a földi üzemben tartó állomány szüksé
ges tájékoztatását a rendszerek állapotáról.

Az An-148 utasterének komfortszintje megegyezik a kor
szerű nagy hatótávolságú utasszállító repülőgépek utaste
rének komfortszintjével, amit a szolgálati helyiségek racio
nális kialakításával, az utaskabin közös és egyéni felhasz
nálású terveinek ergonómiai optimalizálásával, a korszerű 
utasülések használatával, az utastér belső kialakításával, s 
az ehhez felhasznált anyagokkal, valamint a kényelmes kli
matikus feltételek fenntartásával és az alacsony zajszinttel 
értek el. Az utaskabinban tájékoztató és szórakoztató rend
szert alakítottak ki. Biztosított a mobiltelefonok és az internet 
repülés közbeni használata. A kézipoggyászok az utasok fe
je fölött lévő becsukható poggyásztartóterekbe helyezhetők, 
ezek teljes befogadóképessége a repülőgépen 4,2 m3, ami 
az eddigi legnagyobb a regionális és rövid hatótávolságú 
utasszállító repülőgépek kategóriájában. Az utaskabin pad
lózata alatt és a repülőgép farokrészében elhelyezett cso
mag- és teherterek teljes befogadóképessége 14,6 m3.

Az An-148 repülőgépen a belső biztonságot szolgálják a 
golyóálló ajtók, a gépszemélyzet és a légi kísérők közötti 
videomegfigyelő rendszer. A fedélzet fegyver- és lőszertá
roló helyiséggel, álcázott átjárókkal, lopás elleni biztonsági 
zárakkal, valamint -  akár a repülés során felfedezett -  rob
banóeszközök tárolására alkalmas rekeszekkel szerelt.

Az An-148 üzemben tartási rendszere kielégíti a nemzet
közi szabvány követelményeit (ICÁD, MSG-3), és biztosít
ja a repülőgép légi alkalmasságát az üzemeltetési élettar
tamcikluson belül évenként 300-375 repült óra mellett, leg
alább 90%-os rendelkezésre állási mutatóval, minimális 
üzemben tartási költségkihatásokkal és munkaráfordítások
kal. 2007. február 26-án az An-148 sárkány, valamint a 
D-436-148 hajtómű és az AVR légcsavar részére kiadták 
a típus alkalmassági bizonyítványát.

Az An-148 első repülésére 2004. december 17-én került 
sor. A nagy állásszögeken történő repüléseket 2005 márci
usában hajtották végre, s ezek megerősítették az előzete
sen becsült aerodinamikai jellemzőket. A repülőgép állás
szögét különböző magasságokon az átesés bekövetkezé
séig növelték. A jármű gyakorlatilag az összes konfiguráci
óban egyértelműen és jól megkülönböztethetően jelezte az 
áteséshez való közeledést. A repülőgép viselkedése az át
eséshez vezető állásszögeken, s az átesésből normális re
pülési helyzetbe való helyreállás során kedvező volt, és 
megfelelt a repülési előírások követelményeinek.

A természetes jegesedési körülmények közötti tesztelé
sek különösen fontosak voltak a repülőgép Oroszország
ban történő biztonságos légi üzemeltetésének vizsgálata
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3. ábra. An-225 Mrija Ferihegyen

szempontjából. E próbákat 2005 áprilisában sikeresen vég
rehajtották az arhangelszki régióban. Jegesedési viszo
nyok között 14 repülést végeztek összesen 40,5 óra időtar
tammal. A repülések során a jégréteg-növekedés maximá
lis intenzitásának értéke 3,33 mm/perc volt -23  °C külső 
hőmérséklet mellett. A próbák kiterjedtek a szárny, a farok
felületek és a hajtómű levegőbevezető-nyílások rendszerei, 
a jegesedésérzékelők működésének ellenőrzésére, a jég
telenítő rendszer alrendszerei automatikus vezérlésének 
ellenőrzésére, valamint a repülőgépvezető-fülke ablakait 
fűtő rendszer hatékonyságának becslésére. A próbák során 
be- és kikapcsolt jégtelenítő rendszer mellett a szárny és a 
vezérsík felületein keletkező jéglerakódás formáit és mére
teit is tanulmányozták. Emellett a gyakorlati repülések kere
tében az aerodinamikai jellemzőket is meghatározták a jég
telenítő rendszer normális működésekor, valamint a szárny 
és vízszintes vezérsík jégtelenítő rendszereinek szimulált 
meghibásodásai esetén. A jegesedési viszonyok közötti re
pülésnél az üzemanyag-fogyasztást is mérték. Tanulmá
nyozták jegesedési viszonyok között a repülőgép viselke
dését üzemképes működő hajtóműveknél és az egyik haj
tómű szimulált meghibásodása esetén, valamint a repülési, 
navigációs és egyéb berendezések működését. A repülő
gép északi területeken, zord időjárási viszonyok között tör
ténő üzemeltetését biztosító műszaki kiszolgálás különbö
ző formáinak technológiáit is kifejlesztették.

A két An-148 prototípus 2005 júliusában teljesen eltérő vi
szonyok között számos repülést hajtott végre Üzbegisztánban, 
ahol a külső levegő hőmérséklete elérte a +45 °C értéket. Ez
után a gépek átrepültek Örményországba, és megkezdték a 
magashegyi viszonyok közötti tesztelési fázis végrehajtását. 
A repülőgépek Gumri repülőtéren települtek, amely a tenger 
szintje fölött 1525 méter magasságon helyezkedik el.

Az eredmények azt mutatták, hogy a valóságos jellemzők 
megfeleltek a tervezett jellemzőknek, és megerősítették az 
An-148 típuscsalád biztonságos üzemeltetésének lehető
ségét a magas külső hőmérséklet mellett és hegyi viszo
nyok között. így tehát a repülőgép biztonságosan üzemel
tethető Oroszország déli régióiban, valamint Közép-Ázsia,

a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika 
államaiban.

2005 augusztusában folytatódott az 
An-148 repülési programjának végrehaj
tása. Ennek keretében teljes mértékben 
ellenőrizték a repülőgép főbb stabilitási 
és vezérelhetőségi jellemzőit. Tanulmá
nyozták a repülőgép zajszintjét, s repülé
seket hajtottak végre (a hajtómű-meghi
básodás szimulálásával történt repülése
ket is beleértve) a minimális elemelkedé
si sebességek meghatározására.

A különböző időjárási és földrajzi te
lepülési repüléseken kívül az utasok 
és a gépszemélyzet kényszerleszállás 
esetén történő evakuálásával kapcso
latos alkalmassági próbák is lezajlot
tak. Ezeket éjszaka végezték, számos 
bonyolult helyzet előidézésével, bele
értve az utastér mentén szétszóródott 
kézipoggyászok által képzett akadá
lyokat. Az alkalmassági vizsgálatok
ban az érvényes szabványok szerint 
az evakuációban 74 utas 47 s alatt 
hagyta el a repülőgépet, a norma sze
rint ez az érték legfeljebb 90 s lehet.

Az An-148 első és második prototí
pusa 2005. december 17-től 2006. ja

nuár 29-ig a próbák teljes ciklusát végrehajtotta földön és le
vegőben a -52  °C-ig terjedő alacsony külső hőmérsékleti 
tartományban, teljes mértékben megerősítetve a repülőgép 
üzemeltetésének lehetőségét ilyen zord időjárási viszonyok 
között. A repülőgépen végrehajtották a fő- és a segédhajtó
művek indításait. Tesztelték a légkondicionáló és túlnyo
másvezérlő rendszert, az avionikai, valamint a repülésve
zérlő, a hidraulika-, a tüzelőanyag- és a futóműrendszer mű
ködését. A főhajtóművek dinamikai stabilitását és a gravitá
ciós tüzelőanyag-táplálást szintén vizsgálták. Az átfogó 
tesztelési program keretében ellenőrizték az An-148 fel- és 
leszállási jellemzőit, teljesítményadatait, valamint a hajtómű
vek magassági és sebességi teljesítményadatait.

2006 júniusában az An-148-100B prototípusnál az alkal
massági próbák fontos fázisaként meghatározták, hogy a re
pülőgép megfelel-e az általános légi alkalmassági követelmé
nyeknek a hidraulika-, tüzelőanyag-, repülésvezérlő és egyéb 
rendszerek, valamint a hajtómű és a segédhajtómű (Auxalery

4. ábra. An-70-es az ukrajnai gyárban
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5. ábra. Orosz An-140-es felszállása 7. ábra. Egy ukrán An-140-es a felhők felett

Power Unit -  APU)4 szimulált meghibásodásai esetén. E tesz
telési fázis során az An-148 prototípus 23 repülést hajtott vég
re. Az eredmények alapján bizonyítást nyert, hogy a modern 
légi alkalmassági követelmények szerint a konstrukció biztosít
ja a repülés biztonságos befejezését a típus fontos fedélzeti 
rendszereinek bármelyikében történt meghibásodás esetén is.

Az alkalmassági tesztelési program folyamán a két 
An-148 prototípus mindösszesen 600 repülési feladatot 
hajtott végre. A konstrukció szilárdsági és fárasztási próbá
it is befejezték. 2007 novemberében az An-148 szilárd bur
kolat nélküli futópályákról történő tesztelését kezdték meg. 
A vizsgálatok eredményei alapján a repülőgép problémák 
nélkül üzemeltethető az ilyen repülőterekről.

A járművet bemutatták a MAKSZ-2005, MAKSZ-2007 
moszkvai repülőkiállításon, valamint a Kijevben 2006 júniu
sában tartott Aviasvit -  XXI. szakkiállításon és 2007 júniu
sában a párizsi Le Bourget -  2007 repülőkiállításon.

Az An-148 gyártása már megkezdődött. Oroszország és 
Ukrajna 17 légiforgalmi vállalata bejelentette szándékát 
mintegy 100 An-148-as megvásárlására. Eddig a KrasAir, 
a Russia, a Poljot, a SKAT és a Berkut légiforgalmi társasá
gokkal írtak alá szerződést a szállításra. Közülük a kazah 
SKAT lesz a típus első üzemeltetője. Hét darab repülőgépet 
a tervek szerint 2007 végéig kellett leszállítani.

A repülőgépeket a kijevi Aviont repülőgépgyár gyártja. Az 
ukrán vállalatokkal együttműködésben a gyártásban részt 
vesz a Voronyezsi Repülőgépgyártó Rt. (Oroszország), 
amely elsősorban különböző fedélzeti 
berendezések előállítását végzi. Az 
Antonov ASTC is részt vesz a sorozat- 
gyártásban. Az AASTC üzemében ké
szítik az utaskabin belső kialakításának 
elemeit, a jégtelenítő rendszer titán cső
vezetékét, valamint az ajtók, nyílások 
és egyéb szerkezeti egységek elemeit.
Emellett az AASTC a vevők kívánsága 
alapján foglalkozik a 201 teherszállító 
kapacitással rendelkező szállító válto
zat műszaki kialakításával, amely hátsó 
tehertérajtóval rendelkezik.

Az An-148-program végrehajtása a 
kockázatmegosztás elve alapján törté
nik. Ezzel kapcsolatban 2005. november 
23-án az AASTC és a Voronyezsi Repü
lőgépgyártó Rt. licencegyezményt írt alá, 
amely biztosítja a védjegy és a műszaki

dokumentáció felhasználásával, valamint a gyártással kapcso
latos jogok átadását a voronyezsi repülőgépgyárnak. Ez az 
egyezmény mint alapvető dokumentum lehetővé teszi a repü
lőgép Oroszországban történő sorozatgyártását. Az An-148- 
programmal kapcsolatos együttműködés Ukrajna és Oroszor
szág között szilárd jogi alapokon nyugszik. A Kijevben 2004- 
ben tartott Aviasvit -  XXI. kiállítás során az Aviant kijevi állami 
repülőgépgyár, a harkovi állami repülőgépgyártó vállalat és a 
Voronyezsi Repülőgépgyártó Rt. vezetői aláírták az An-148 re
pülőgép gyártási munkáival, eladásával és üzemeltetésének 
műszaki támogatásával kapcsolatban a programban részt ve
vő vállalatok közötti együttműködésre vonatkozó egyezményt.

A fenti vállalatokon kívül az alábbiakban felsorolt vállalatok, 
szervek és társaságok vesznek részt az An-148-program re
alizálásában.

Ukrajna: Ukrajnai Motor Sych JSC, Juzmach Plant, 
UKRMIIRA JSC, Nil Burán. Avicontrol JSC, KhADB, 
Ukranelit JC, STC Electroprylad JSC;

Oroszország: Aviapribor -  Holding JSC (Moszkva), UDBP 
JSC (Uljanovszk, Joint Avia Teplobmennik JSC (Nyizsnij 
Novgorod), Aerosylc -  Elektromask JSC (Moszkva), 
Techpribor JSC (Szentpétervár), Rubin JS;

Franciaország: Deutch, Filotex, Thales, Liebherr;
Németország: Litef, Goodrich Hella Aerospace, Hawker, 

PALL Corporation GmbH, Monogram System;
USA: Rockwell Collins, ASCC;
Nagy-Britannia: Raychem, Dunlop Aircraft Tyres Limited.

6. ábra. Az orosz Avitrans An-38-as utasszállító gépe elemelkedés közben...
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8. ábra. ...és beguruláskor 9. ábra. Az orosz An-3T áthúz a repülőtér felett

Az AN-74T-200A könnyű szállító repülőgép

Az An-74T-200 könnyű szállító repülőgépet a speciális 
rendeltetésű An-74 típusú repülőgép bázisán fejlesztet
ték ki. Alapvető feladata 10 t teher 1450 km távolságra és
3,05 t teher 4370 km távolságra történő szállítása 
600-700 km/h sebességgel. A repülőgép egyaránt képes 
szilárd burkolattal ellátott és burkolat nélküli futópályákról 
üzemelni.

А ЗА sorozatú D-36 típusú hajtóművek szárny feletti elhe
lyezése védelmet nyújt az idegen tárgyak hajtóművekbe tör
ténő bekerülése ellen, s biztosítja az alacsony átrepülési zaj
szintet a repülési szabványok előírásainak megfelelően. A se
gédhajtómű és a 2,5 t teherbíró képességű fedélzeti daruk 
hosszú időn keresztül lehetővé teszik a repülőgép önálló üze
meltetését. A személyzet 2 főből áll. Az An-74T-100 típusvál
tozat rendeltetése a kedvezőtlen üzemeltetési viszonyok kö
zötti alkalmazhatóság biztosítása. E változat négytagú gép
személyzettel üzemel. Az An-74T-200A és An-74T-100 tí
pus megkapta a légi alkalmassági bizonyítványt.

Az An-74 típuscsaládba tartozó repülőgépeket sikeresen 
alkalmazták az orosz, az ukrán és az iráni légitársaságok. 
A sorozatgyártást a Harkovi Állami Repülőgépgyártó Társa
ság végzi Ukrajnában.

Az An-74TK-200 teher/ utasszállító repülőgép

Az An-74TK-200 átalakítható repülőgép rendeltetése 
8,5-10 t teher vagy 52 utas szállítása, valamint vegyes te
her- és utasszállítás biztosítása. Az An-74TK-100 változat 
négytagú gépszemélyzet számára kialakított pilótafülkével 
is gyártható. Az An-74TK-200 és An-74TK-100 repülőgé
pek megkapták a típusalkalmassági bizonyítványt.

Az An-74TK-300 teher/ utasszállító repülőgép

Az An-74TK-300 regionális átalakítható repülőgép az 
An-74 típuscsalád továbbfejlesztett tagja. A repülőgép a ja
vított szerkezeti felépítésű szárnyak alatt pilonokra felsze
relt 4A sorozatú D-36 típusú hajtóművekkel rendelkezik, és 
új repülésnavigációs berendezésekkel látták el, amelyek 
megfelelnek a legigényesebb nemzetközi követelmények
nek, és lehetővé teszik a korlátozások nélküli üzemeltetést 
az egész világon.

A pilótafülke és az utasfülke a korábbi An-74TK-200 vál
tozathoz képest jelentősen megnövelt komfortszinttel ren
delkezik. A repülőgép képes 52 utas befogadására és az 
utasok 725 km/h sebességgel 3450 km távolságra történő 
szállítására. Teherszállító változatban 10 t teher légi szállí
tását biztosítja. 2002 decemberében az An-74TK-300-as 
megkapta a típusalkalmassági bizonyítványt.

Az An-74TK-200 repülőgép és módosításainak gyártá
sát a kijevi AVIANT repülőgépgyárban tervezik. Az AASTC 
jelenleg a repülőgép fedélzeti berendezéseinek tökéletesí
tésén dolgozik.

Az An-32B-200 könnyű katonai szállító repülőgép

Az An-32B-200 könnyű katonai szállító repülőgép rendel
tetése a katonai légi szállítások biztosítása különböző kli
matikus viszonyok között, beleértve a magas külső hő
mérsékletű és nagy tengerszint feletti magasságon elhe
lyezkedő repülőterekről (45 °C külső hőmérséklet és 4500 
m tengerszint feletti magasság) történő üzemeltetést. A 
maximális tüzelőanyag-tartalékkal és 2800 kg teherrel 
3200 km megtételére képes. Az utazósebesség optimális 
magasságon 470 km/h, a maximális sebesség pedig 530 
km/h.

A repülőgép felhasználható rakodólapokon elhelyezett 
terhek szállítására vagy 500-3000 kg közötti tömegű ter-

10. ábra. An-148-as
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heket légi deszantozásra, va
lamint 50 személynek a te- 
hertérben történő szállításá
ra. A pilótafülke és a tehertér 
túlnyomást biztosító és lég
kondicionáló rendszerrel van 
ellátva. A repülőgépre két 
AE-20-50M  típusú 3100 kW 
teljesítményű turbólégcsava- 
ros hajtóművet szereltek, me
lyek megnövelt, 20 000 repült 
óra össztechnikai üzemidővel 
rendelkeznek. A nagyméretű 
hátsó tehertérnyílást a rámpa 
zárja, amely lehajtható a föld
re, és lépcsőként is szolgál, 
vagy a törzs alá húzható. A 
tehertér nyílása fölött elhe
lyezkedő 3000 kg teherbírású 
csörlő és a padló görgős 
szállítószalagja megfelelően 
biztosítja a berakodási és ki
szolgálási műveletek végre
hajtását. 11. ábra. An-32-b állóhelyzetben

Az An-3 könnyű többfeladatú repülőgép

Az An-3-as az An-2 többfeladatú repülőgép alapján fej
lesztett típus. A sárkányszerkezetet korszerűsítették, és az 
AS-62IFS csillagmotort TVD-20 turbólégcsavaros hajtómű
re cserélték. Mivel a jelenleg meglévő An-2-flotta az üze
meltetők körében nagyon népszerű és nagy mennyiségű, 
ezért elsődlegesen a meglévő An-2 repülőgépeket alakít
ják át An-3 típussá. Ez lehetővé teszi „új” An-3 repülőgé
pek nagy tömegű, költséghatékony, rövid idő alatti előállí
tását. Az átalakítást az Omszkban települő Poljot üzemben 
végzik. A TVD-20 hajtóművek sorozatgyártását a szintén 
Omszkban lévő Baranov Hajtóműgyártó Társaságnál ala
kították ki.

Az An-3 hatékonysága másfélszer nagyobb, mint a ré
gebbi An-2 típusé a hasznos teher és a teljesítőképesség 
vonatkozásában. A gépszemélyzet komfortszintjét is meg
növelték. Az An-3-as az An-2 repülőgép legjobb tulajdon
ságait örökölte, melyek a következők: a sárkányszerkezet 
magas szintű megbízhatósága, könnyű üzemeltetés és 
üzemben tartás, képesség a kisméretű repülőterek felhasz
nálására.

A repülőgép fő változatai:
-  az An-3T szállító- és
-  az An-3 mezőgazdasági változat.
A szállító változat képes 1800 kg tömegű teher vagy 12 

utas légi szállítására. Szolgálati hatótávolsága 1500 kg tö
megű teher szállítása esetén 550 km.

A mezőgazdasági változat új, nagy hatékonyságú és kör
nyezetbarát, leszerelhető permetező berendezéssel és

R övidítések

1 Antonov Aeronautical Scientific/Technical Complex: 2 
Antonov Repülő Tudományos és Műszaki Konszern

2 STOL = Short Take-Off and Landing
3 Flight-by-wire
4 Auxalery Power Unit

12. ábra. Ukrán An-74TK-200 a betonon

megnövelt befogadóképességű 2200 l-es tárolótartállyal 
rendelkezik. Az An-2 típushoz viszonyítva az új repülőgép 
60%-kal hatékonyabb, a légi permetező műveletek költség- 
kihatásai pedig 30%-kal csökkentek.

A tervek szerint az összes meglévő An-2 repülőgépet át
alakítják An szabványváltozatra. (Ez a gépek elöregedése, 
elhasznált óraszáma miatt felettébb valószínűtlen. 
-  A szerk.)

Felhasznált irodalom

http://www.antonov.com
http://www.aerospace-technology.com
http://www.airliners.net
http://www.alenia-aeronautica
http://www.c27j.com
http://www.globalsecurity.org
http://www.ksamc.com
http://ukrembassy.indynet.cz
http://www.rbs.ru
http://www.jetfly.hu
http://www.airforce-technology.com
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Sticz László’ Az expedíciós logisztika 
sajátosságai I. rész

B e v e z e t ő

A Katonai Logisztika 2008/1. (online) számában meg
jelent „Az expedíciós képesség és műveletek tartalmi 
elemeinek vizsgálata” című cikk folytatásaként, már 

hangsúlyozottan, kiemelt figyelmet fordítva az expedíciós 
képesség kialakításának logisztikai aspektusaira -  mint a 
harci kiszolgáló támogatás egyik fontos alkotórészére -  an
nak a felvillantására teszek kísérletet, hogy kimutassam 
azokat a specifikumokat, amelyek akkor jelennek meg a lo
gisztikai támogatás rendszerében, amikor expedíciós mű
velet támogatásáról vagy az arra történő felkészülésről be
szélünk.

Tisztában vagyok azzal a ténnyel is, hogy nem lehetsé
ges teljes részleteiben kifejteni az úgynevezett „normál” lo
gisztikai támogatás és az „expedíciós” logisztikai támoga
tás közötti minden apró különbséget, de egyfajta rendszer- 
szemléletű megközelítéssel megkísérlem a leglényege
sebb különbségekre ráirányítani a figyelmet.

Másik célom az, hogy felvillantásra kerüljön az expedíci
ós követelményrendszer megjelenésének befolyásoló hatá
sa a termelői és a fogyasztói logisztikai munkafolyamatok 
alakulására. Jelen írásban az áttekintett területek értékelé
sét követően, a megfelelő következtetések levonásával 
megkísérlem az expedíciós műveletek logisztikai támogatá
sának „képességi követelményi” rendszerbe foglalását is.

A Z EXPEDÍCIÓS LOGISZTIKA FONTOSSÁGA

A téma megközelítése két irányból célszerű. Az egyik a ma
gyar tudományos szakmai (kevesebb gyakorlati tapasztalat 
beépítésével és felhasználásával) megközelítés, míg a má
sik az amerikai gyakorlati tapasztalatokra épülő doktrínák, 
szabályzók vizsgálata során kialakított kép.

Tudományosan, magyar szempontból megvizsgálva a 
katonai műveletek és a szükséges képességek viszony- 
rendszerét igen fontos következtetéseket vonhatunk le, 
ahogy azt prof. dr. Szternák György ezredes2 és prof. dr. 
Szendy István ezredes3 a ZMNE egyetemi doktori képzés 
részeként 2007. március 5-én, „A hadtudomány általános 
elmélete” című tantárgy előadása során tette az alábbiak 
szerint: A katonai műveletek hatékonyságát és milyensé
gét, illetve minőségét az azokat végrehajtó (megvalósító) 
katonai erő, szervezeti, humán, technikai és technológiai 
jellemzőin alapuló katonai képességei határozzák meg.

Tu d o m á n y e l m é l e t il e g  ALKALMAZOTT KATONAI KÉPESSÉGEK

-  Bevethetőség.
-  Mobilitás.
-  Hatékony harci és harci támogató képesség.
-  A csapatok és az infrastruktúra túlélőképessége.
-  Korszerű (automatizált) vezetési, irányítási és informáci
ós rendszer.
-  Fenntarthatóság és korszerű logisztika.

Ha r c k é p e s s é g i m u t a t ó k , m e l y e k  fe lté tle n ü l  j e l l e m z ik  e g y

ADOTT KÖTELÉK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, FELADAT-VÉGREHAJTÁSI 
KÉPESSÉGÉT

-  A csapatok feltöltöttsége.
-  A csapatok kiképzettsége.
-  Az anyagi-technikai ellátottság színvonala.
-  A személyi állomány morális állapota.
-  A vezetés színvonala.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy mind a szükséges 
katonai képességek, mind a harcképességi mutatók igen 
fontos összetevőjeként tarthatjuk számon a katonai logisz
tikát, a harci kiszolgáló támogatás végrehajtását, és kiemelt 
figyelmet célszerű fordítani megtervezésükre, megszerve
zésükre és végrehajtásukra.

A Z AMERIKAI (ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI) MEGKÖZELÍTÉS

Az expedíciós művelet tulajdonképpen olyan katonai művelet, 
melyet speciális cél elérése érdekében hajtanak végre egy ide
gen ország területén.4 Az expedíciós műveletek végrehajtása 
egyik előfeltételének egy előretolt logisztikai bázis létrehozását 
és üzemeltetését tartják. Ez azt is jelenti, hogy a művelet sike
res végrehajtása érdekében létrehoznak egy ideiglenes támo
gató apparátust, mely végrehajtja a művelet logisztikai biztosí
tását annak sikeres befejezéséig. Az expedíciós logisztikát az 
expedíciós műveletek egyik alapvető alkotóelemének tarják, hi
szen e nélkül nem létezhet hatékony feladat-végrehajtás.

AZ EXPEDÍCIÓS MŰVELETEK ÖT FŐ SZAKASZA

-  Felkészülés.
-  Átcsoportosítás.
-  A műveleti területre történő belépés, kezdeti műveletek.
-  Támogató és döntő műveletek végrehajtása.
-  Az erők kivonása.

A felsorolt tevékenységek sikeres végrehajtása a rendkívül 
gondosan felépített és megfelelően koordinált logisztikai tá
mogatás eredménye mind stratégiai, mind hadműveleti és 
harcászati szinten. Az expedíciós logisztika szervezeti fel
építése, feladatrendszere, felkészítése és felszerelése egy
aránt a művelet sikeres végrehajtását szolgálja. Az ilyen tí
pusú logisztika könnyen és gyorsan alkalmazható, önellátó, 
rugalmas, és összetétele, felépítése bármikor módosítható.

A  LOGISZTIKA M INT FOGALOM ÉS M INT TEVÉKENYSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

Ahhoz, hogy specifikus (katonai) logisztikai területeket ele
mezzünk, hogy rendszerszemléletű megközelítést alkalmaz
zunk, mindenképpen szükséges a logisztika -  mint általános 
fogalom „körbejárása” -  történeti áttekintése, helyének, szere
pének meghatározása (magyar és amerikai nézőpontokból is).
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A  LOGISZTIKA ÁLTALÁBAN

A logisztika anyagok, energiák, információk, esetleg sze
mélyek rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásá
nak létrehozásával, irányításával és lebonyolításával, ösz- 
szefüggő tevékenységekkel foglalkozik. Alapelvei: megfele
lő anyag, eszköz, személy megfelelő helyre, megfelelő idő
ben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő 
költségek mellett történő eljuttatását jelenti.

Csak egyetérthetünk VI. (Bölcs) Leó bizánci császár 
(866-912) a „Háború művészetének összefoglaló magya
rázata” című művében a logisztikáról alkotott elképzelésé
vel. „A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, 
a feladatnak megfelelően felfegyverezze és elossza, védel
mi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden 
igénye szerint, időben és jól.”

Napjainkban a katonai logisztikai támogatással kapcsolat
ban megállapíthatjuk az alábbiakat. A logisztikai támogatás a 
katonai szervezetek ellátásának, mozgatásának és fenntartá
sának tervezésével és szervezésével foglalkozó funkciók, fel
adatok és rendszabályok összessége. A logisztikai támogatás 
magában foglalja a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből, 
valamint a szövetségesi kötelezettségekből eredő katonai 
műveletek logisztikai szükségleteinek kielégítését.

A  MAGYAR LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSI ELVEK

A Magyar Honvédség logisztikai támogatása termelői és fo
gyasztói alrendszerre tagozódik.

A logisztikai támogatás célja: „A katonai szervezetek mű
veletekre történő felkészítése, valamint azok végrehajtása 
során a szükséges erőforrások megtervezésével, beszer
zésével, megfelelő minőségben történő rendelkezésre bo
csátásával, a hadianyagkészletek felhalmozásával, az 
anyagfelhasználás normatív szabályozásával, a felhasznált 
készletek pótlásával, a haditechnikai eszközök alkalmazás
ra történő felkészítésével, a megsérült, meghibásodott esz
közök helyreállításával, a szállítási feladatok végrehajtásá
val, a logisztikai szervezetek hatékony alkalmazásával hoz
zájárulni a Magyar Honvédség állandó hadrafoghatóságá
nak és harcképességének fenntartásához.”5

A logisztikai támogatás szintjei: A Magyar Honvédség ve
zetési szintjein logisztikai szervezetek, törzsek működnek a 
békefeladatok, valamint a műveletek logisztikai támogatá
sának megtervezésére, megszervezésére, valamint a vég
rehajtás szakmai irányítása céljából. A vezetési szintek az 
alábbiak szerint kerültek kialakításra:

-  Felső (stratégiai) szint
A logisztikai szakmai irányítás legfelső szintje, amelynek 

alapvető rendeltetése a termelői logisztikai funkciókhoz kap
csolódó szakfeladatok végzése, a fogyasztói logisztikai rend
szer szakmai irányítása és felügyelete (Honvédelmi Minisz
térium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség -  HM FLÜ).

-  Közép (hadműveleti) szint
A logisztikai szakmai irányítás középirányítói, illetve a fo

gyasztói logisztika legfelsőbb végrehajtói és a központi ren
deltetésű logisztikai szervezetek, csapat szintű logisztikai 
szervezetek szakmai irányítói szintje (Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság -  MH ÖHP).

-  Alkalmazói (harcászati) szint
A logisztikai támogatás végrehajtói szintje. A különböző 

szinteken a logisztikai törzsek alaprendeltetése a katonai 
szervezetek és az általuk végrehajtott műveletek logisztikai 
támogatásának megtervezése.

A különböző szinteken a logisztikai támogatás szakfel
adatainak végrehajtását az adott szintű logisztikai törzsek

irányítják. A logisztikai támogatási szakfeladatok lebontása, 
a végrehajtókhoz történő eljuttatása szakmai elöljárói és 
alárendelt rendszerben történik (A Magyar Honvédség csa
patai és HVKF, valamint ÖHP PK-közvetlenek).

-  Amerikai elvek és felfogások
A logisztika az erők mozgatása és ellátása tervezésének 

és végrehajtásának művészete.6 A logisztika biztosítja az 
erőforrásokat a haderő számára a műveleti területen is, va
lamint biztosítja ezen erőforrások fenntartását a művelet 
végrehajtásának minden időszakában. A logisztika úgy is 
meghatározható, mint a gazdaság és a hadsereg közötti 
összekötő kapocs. Szerves része bármely katonai művelet 
végrehajtásának. Kritikus részét képezi az erők kialakításá
nak, felkészítésének és felszerelésének, a műveleti terület
re való kijuttatásának, a harcbavetésnek, az ellátásnak és 
fenntartásnak, valamint az erők kivonásának, visszajuttatá
sának és újjászervezésének.

A logisztika felelős az erőforrások beszerzéséért és el
osztásáért. A háborús és a nem háborús katonai műveletek 
rendkívül átfogó erőforrásokat igényelnek, de rendelkezés
re állásuk behatárolt. A logisztika a rendelkezésre álló erő
források hatékony és célzott elosztását és felhasználását 
biztosítja, ezáltal segítve a parancsnokot a művelet sikeres 
végrehajtásában.

Alapelvek

-  A logisztika biztosítja mindazokat az eszközöket, melyek 
felhasználásával a nemzeti erőforrásokat a haderő részére 
elő lehet teremteni.

-  Áttranszformálja az emberi és természeti erőforrásokat, 
valamint az ipari kapacitást alegységekké, fegyverzetté és 
felszereléssé, valamint utánpótlássá.

-  Kijuttatja az előbb felsorolt elemeket a műveleti terület
re, a művelet sikeres végrehajtásához szükséges időben 
és térben.

-  Ellátja a művelet végrehajtásában részt vevő erőket a 
művelet teljes spektrumán.

-  A művelet befejezésekor biztosítja az erők kivonását, 
az anyaországba való visszajutást és a következő művelet
re való felkészülést.

A logisztika kifejezés a civil vagy üzleti élet tevékenységeire 
is vonatkozik. Ebben az értelemben a logisztika az ipari cégek, 
vállalatok által végrehajtott beszerzési folyamatot, a fenntar
tást, az eszközök és erőforrások elosztását és pótlását jelenti. 
Mivel ezeknek a tevékenységeknek sok közös vonásuk van a 
katonai logisztikával, így a katonai logisztikai szakemberek ér
dekeltek a civil logisztika eredményeinek hasznosításában.

NATO-alapelvek, -elméletek, -meghatározások

A NATO-logisztika a haderő mozgatásának fenntartásával, ki
vitelezésével foglalkozó tudomány. Legszélesebb értelme
zésben az alábbi katonai tevékenységi területekre terjed ki.

a) Anyagi javak (anyag, felszerelés, eszköz) kutatására, 
tervezésére, fejlesztésére, beszerzésére, rendszerbe állítá
sára, tárolására, mozgatására, elosztására, fenntartására, 
mentésére és átcsoportosítására (kategorizálására);

b) személyek (személyzet, állomány) szállítására, menté
sére és ápolására;

c) létesítmények megszerzésére vagy megépítésére, 
ezek működtetésére, fenntartására, rendelkezésre bocsá
tására, valamint

d) szolgáltatások megszerzésére vagy megszervezésére 
(létesítésére).
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NATO-logisztikai alapelvek

-  Közös felelősség;
-  jog- és hatáskör;
-  műveleti elsőbbség követelménye;
-  együttműködés;
-  koordináció;
-  szavatolt biztosítás;
-  elégségesség;
-  gazdaságosság;
-  rugalmasság;
-  láthatóság és átláthatóság.

A Z EXPEDÍCIÓS LOGISZTIKA SPECIFIKUMAI

A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS FELÉPÍTÉSE

A katonai műveletek logisztikai támogatása alapvetően 
nemzeti felelősség körébe tartozó tevékenység. A honi te
rületen működő katonai szervezetek logisztikai szükségle
teit ennek értelmében elsősorban nemzeti forrásokból kell 
kielégíteni.

Szövetséges rendszerben, illetve többnemzetű művele
tekben működő katonai szervezetek esetében a logisztikai 
szükségleteket a nemzeti és a szövetséges forrásokból, il
letve a befogadó nemzetek katonai és polgári anyagi kere
teiből lehet kielégíteni.

Nemzeti támogatás

A nemzeti támogatás rendszerében az ellátási, fenntartási, 
szállítási-mozgatási igények kielégítése, a nemzet katonai 
és polgári erőforrásainak igénybevételével történik. A nem
zeti logisztikai támogatás célja, hogy a nemzeti katonai 
kontingens igényeinek és szükségleteinek felmérésével, a 
szükségletek és igények térbeli és időbeni alakulását figye
lembe véve, azokat a nemzeti logisztikai forrásokból teljes 
körűen és teljes mértékben kielégítse, és biztosítsa a mű
veletek sikeres végrehajtását.

A katonai szövetségi rendszerben működő nemzeti kato
nai kontingensek logisztikai támogatása, a szükségletek ki
elégítése alapvetően a küldő nemzetek felelősségi körébe 
tartozik.

Nemzeti támogató elem

A szövetséges katonai műveletek végrehajtása során a 
nemzeti katonai kötelékek logisztikai támogatására nemze
ti támogató elemet kell működtetni. A nemzeti támogató 
elem a nemzeti logisztikai támogató rendszer része, amely 
a központi logisztikai szervek és a csapatok logisztikai szer
vezetei között hidat képezve végzi a nemzeti katonai szer
vezetek logisztikai támogatását.

A nemzeti támogató elem a logisztikai támogatás valameny- 
nyi területén a harcászati, hadműveleti helyzettől és a lehető
ségektől függően, teljes körű és teljes mértékű logisztikai tá
mogatást végez. Gazdasági megfontolásokból a nemzeti tá
mogató elem által nyújtott támogatás köre szűkíthető, de eb
ben az esetben a támogatási rendszerből kikerült funkciókat a 
fogadó nemzeti támogatás vagy a szövetséges támogatás ha
táskörébe utalják. A nemzeti támogató elem a katonai művele
tek végrehajtásának körülményeitől függően a műveleti terüle
ten, a fogadó nemzet területén vagy az alkalmazási körlet és 
a nemzeti támogató rendszer közötti területen működhet.

Fogadó nemzeti támogatás

A fogadó nemzeti támogatás békeidőszakban, válságban, 
béketámogató műveletekben vagy háborúban a fogadó 
nemzet területén feladatot végrehajtó szövetséges erők, va
lamint más együttműködő nemzetek katonai szervezetei szá
mára nyújtott polgári és katonai segítség. A fogadó nemzeti 
támogatás általában nem teljes körű, a logisztikai szükségle
teknek csak egy meghatározott körét elégíti ki. A fogadó 
nemzeti támogatás mellett általában a küldő nemzetek saját 
nemzeti támogató elemei, illetve a szövetségesek többnem
zetű integrált logisztikai szervezetei is működnek.

Szövetséges támogatás

A szövetséges alárendeltségben működő katonai szerveze
tek a nemzeti támogatás mellett a szövetségesek logisztikai 
rendszereinek támogatását is igénybe vehetik. Ezek fajtái:

-  Többnemzetű integrált logisztikai szervezetek,
-  feladatra vagy szerepkörre szakosodott támogató rend

szerek,
-  vezető nemzet logisztikai támogató tevékenysége,
-  harmadik fél által nyújtott vagy két- és többoldalú meg

állapodásokon alapuló logisztikai támogatás.

A nemzetközi műveletekben történő részvétel kihívásai

Az eddigi missziós feladatok logisztikai támogatása megszer
vezésekor és végrehajtásakor a szakemberek egy sor olyan 
kihívással találkoztak, melyek csak az ilyen és ehhez hason
ló „expedíciós műveletek” típusú feladatokra jellemzők.

1. A feladat végrehajtási helyszíne jelentős földrajzi távol
ságra van a békehelyőrségtől (stratégiai szállítás megszerve
zése, utánpótlás kijuttatása stb. szempontjából nagy kihívás).

2. A hadműveleti területen a hazaitól eltérő, sokszor szél
sőséges időjárási feltételek mellett kell a feladatot végrehaj
tani (szokatlan klíma a személyi állomány és a haditechni
kai eszközök vonatkozásában is).

3. A feladatra kijelölt szervezet több esetben nem egy, a bé
kében meglévő szervezetből kerül kikülönítésre, hanem az egy 
ideiglenesen létrehozott állomány (gyakorlatilag nem létezett 
olyan szervezeti felépítés, amely biztosította volna az adott al
egység teljes egészének alkalmazását kiegészítések nélkül).

4. Az ideiglenes állománynak a szervezetébe integrálva 
létre kell hozni egy, a feladatra szabott logisztikai szerveze
ti elemet is (sajátos, specifikus feladathoz, specifikus lo
gisztikára is szükség van).

5. A kijelölt alegységnek a felszerelésekor -  mérlegelve a 
rendelkezésre álló összes körülményt -  ki kell alakítani a 
feladatra szabott, szükséges és elégséges, a NATO-elvárá- 
soknak megfelelő, együttműködésre és expedíciós beve
tésre alkalmas felszerelést.

6. A folyamatos működőképesség fenntartása érdekében 
meg kell szervezni az ellátás rendszerét.

7. A feladat végrehajtása érdekében létre kellett hozni és 
működtetni kellett a Nemzeti Támogató Elemet (NTE).

8. Az olyan műveletnél, ahol a földrajzi távolság, az állo
mányjegyzék lehetőséget adott arra, hogy a misszió önálló 
ellátó elemet működtessen (pl. Pristina), a gazdaságossági 
és az állomány hangulati tényezőit figyelembe véve, a ha
zai ellátásra épülő, elsősorban élelmezési biztosítás került 
megszervezésre. A gazdaságossági szempontok viszont a 
nemzeti alapon működő üzemanyag-ellátást még az ilyen 
közeli misszióknál sem indokolták.
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9. A stratégiai távolságra működő missziók közvetlen el
látása viszont nem lehetséges kizárólag meglévő készlete
inkre és szállítóeszközeinkre támaszkodva, nem beszélve 
a költséghatékonyságról. Ezért a távoli missziós feladatok 
végrehajtásának logisztikai támogatása szinte minden 
esetben a NATO-ban alkalmazott többnemzetiségű logisz
tikára épül.

A KÉT-, ILLETVE TÖBBOLDALÚ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK 
TERÜLETEI

-  Elhelyezési biztosítás (energiabiztosítás, hulladékkeze
lés, fürdetés raktározási kapacitás stb.);
-  ivóvízellátás, meleg étkeztetés;
-  üzemanyag-ellátás;
-  stratégiai szállítás;
-  mosodai szolgáltatás;
-  egészségügyi biztosítás;
-  eszközbiztosítás (pl. konténer rakodó-szállító eszköz);
-  karbantartó, javító műhelyrész, illetve tevékenység;
-  kegyeleti tevékenység stb.
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1 Sticz László ezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 
Program Irányító Osztály, osztályvezető.
2 Prof. dr. Szternák György nyá. ezredes, egyetemi tanár, 
Összhaderőnemi Műveleti Intézet, ZMNE.
3 Prof. dr. Szendy István ezredes, CSc. egyetemi tanár, oktatási 
dékánhelyettes, ZMNE.
4 Joint Publication, 1-02.
5 Ált/27 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína, 6.2. fejezet, 
130. oldal.
6 Joint Pub 1-02, Department of Defense Dictionary of Military and 
Associated Terms (March 1994), p. 221.

A Z  EXPEDÍCIÓS JELLEGBŐL ADÓDÓ LEGFŐBB KIHÍVÁSOK

Az MH nemzetközi szerepvállalásában a logisztika számá
ra talán a legnagyobb kihívást a stratégiai távolságra törté
nő szállítások megszervezése és végrehajtása jelenti. Ko
rábban a csapatmozgásokra a szárazföldi (közúti és vasúti) 
szállítások voltak a jellemzők, ma a különböző missziós fel
adatok közlekedési támogatásaként stratégiai szállításokat 
kell szerveznünk, és ilyen képességet kell folyamatosan 
fenntartanunk. Ezek a szállítási formák már nemcsak a szá
razföldi, hanem sokkal inkább kombinált szállítások, me
lyek magukban foglalja a légi és tengeri szállításokat is.

A NATO STRATÉGIAI SZÁLLÍTÁSI ALAPELVEI

A NATO stratégiai szállítási elvei alapján a missziók általá
ban kombinált szállítási módszer alkalmazásával jutnak az 
alkalmazás helyszínére. Ennek egyik fő jellemzője, hogy a 
személyi állomány és a hadfelszerelés szállítása nem egy 
ütemben történik.

Főbb fázisok
-  Vasúti szállítás végrehajtása a berakó tengeri kikötőbe, 

a hadfelszerelés berakása. Természetesen a berakó sze
mélyi állományt el kell szállítani a berakó kikötőbe.

-  A személyi állomány a berakó repülőtérről légi úton 
közvetlenül a fogadó nemzet területén a báziskörletben el
helyezkedő kirakó repülőtérre kerül átcsoportosításra.

-  A tengeri szállítási folyamat végén a kirakó kikötőben 
következik a hadfelszerelés kirakása. A kirakás után a had
felszerelés közúti menettel jut el a báziskörletben kijelölt 
gyülekezési körletbe a kiképzés végrehajtására.

-  A gyülekezési körletben végrehajtott rövid idejű kikép
zés, összekovácsolás, akklimatizálódás után előrevonás 
műveleti területre általában közúti menettel.

(Folytatjuk)

Major Jenő -  EMLÉKTÖREDÉKEK
1944. március-1945. július

A nyugati emigrációból már a nyolcvanas években jelentős mennyiségű iratanyag érkezett a Fladtörténelmi Levéltárba. Egy ilyen 
küldemény részét képezte az itt bemutatott visszaemlékezés is. Major Jenő a honvédség tisztikarának ahhoz a nemzedékéhez 
tartozott, amelynek tagjai a századforduló után gyermekfejjel kezdték meg katonai pályafutásukat. A pécsi honvéd hadapródis
kola, majd a Ludovika Akadémia elvégzése után végigharcolta az első világháborút, amelynek során a zászlóaljparancsnoki be
osztásig jutott el.

A két világháború között vezérkari képzésben részesült, és változatos beosztásokat töltött be. Alakulatoknál szolgált, ta
nított a Ludovika Akadémián, volt a HM személyzeti osztályának főnöke. A széles látókörű, képzett katonai szakembert 
1940 áprilisában kinevezték a budapesti M. Kir. 1. gépkocsizó dandár parancsnokává. Dandárjával részt vett az erdélyi és 
a délvidéki bevonulásokban, majd a gyorshadtest Szovjetunió elleni 1941-es hadműveleteiben. Ezután a várpalotai gyalog
sági kiképzőtábor, majd 1942 októberétől a M. Kir. I. páncéloshadtest parancsnoka lett. Utóbbi beosztásával párhuzamo
san egyben ellátta a páncélos-, valamint a gépkocsizó lövészcsapatok felügyelői tisztét is. 1944. október 16-án kinevezték 
a 2. hadsereg parancsnokává, majd ő lett a visszavonuló honvédség Németországba kihelyezett csapatainak, szerveinek, 
intézményeinek főfelügyelője. (Becslése szerint a német összeomláskor, 1945 áprilisának végén kereken 300 ezer magyar 
katona tartózkodott német területen.) Francia hadifogságba került, ezt követően a Német Szövetségi Köztársaságban élt. 
A bajorországi Sonthofenben hunyt el 81 éves korában, 1972. január 13-án.

96 oldal szöveg + 36 oldalnyi melléklet különböző iratok másolataival.
Hadtörténelmi Levéltár-Petit Real Könyvkiadó, Budapest. Telefonon, levélben, vagy e-mailben 
megrendelhető 3000 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség), vagy megvásárolható a helyszínen: 
Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth tér, metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30-575-0709.
(Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-19 óráig.) E-mail: dornan@vipmail.hu
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Egy cikk befejezése 
24 éwel később

A Haditechnika 1985/3. számában 
néhai Bognár Jenő gépészmér
nök, folyamőr kapitány össze

foglalta a Duna-tengerjáró hajók gyár
tását „A magyar Duna-tengerjáró hajó
gyártás 50 éve” címmel. Ez az anyag 
a Ganz Danubius Hajó és Darugyár 
anyagaira támaszkodott, amelynek ko
rábban dolgozott. Az új hajókat szállí
totta le a Fekete-tengeri átadó kikötő
be. Ebben is utalt arra, hogy 3 sérült 
Duna-tengerjáró szovjet kézbe került, 
és az Óbudai Hajógyárba vitték át, de 
további sorsukat nem tudta kideríteni.

Most a 2008-ban elhunyt Serényi 
Péter hajózási szakíró hagyatékaiban 
sikerült megtalálni néhai Mártha Jó
zsef I. oszt. tengerész gépüzemvezető 
1984-es kéziratát, amely valószínűleg 
nem jelent meg. Ebben világosan utal 
az Óbudai DGT hajógyárban már 
szovjet irányítás alatt végzett jóvátéte- 
li munkákra, ahol 3 magyar Duna-ten

gerjáró és 8 db német eredetű 600 t-s 
tengeri hajó is épült.

Miután ez a hagyaték tartalmazta az 
1969-ben készült Réder Béla-Varró 
József-féle „Kimutatás az Óbudai Ha
jógyárban épült hajókról 1835-től” cí
mű füzetet, a kérdés felderíthető volt.

További tengeri hajóknak Óbudán 
nincs nyoma.

Ehhez az alábbiak fűzhetők hozzá.
A DTRT cég Duna-tengerjáróit római 

számokkal jelölték a Ganz hajógyár
ban, tehát a BUDAPEST volt I., a 
SZEGED II., a DUNA nem kapott szá
mot, mert francia építésű volt, a TISZA 
III., a KASSA IV., az UNGVÁR V., a 
KOLOZSVÁR VI., a KOMÁROM VII. 
Ez átadás előtt 1944.IX.18-án egy 
mellette robbanó amerikai bombától 
megsérült és már nem javították ki. A 
vízrebocsátott Vili. sz. hajótest nem 
volt készen, építését 1943-ban abba
hagyták, előirányzott neve SZOLNOK

volt. A IX-XIV. sz. hajókat tervezték, 
acéllemezeik nagyrészt a gyárban vol
tak, de építésre nem került sor.

A Vili. hajótestet elvontatták 1944 
novemberében, ezt robbantással a né
metek Bécs alatt Rossas szigetnél el
süllyesztették. A sérült TISZA a sólyán 
volt a Ganz-gyárban, a sérült KOMÁ
ROM és a levágott far-részű KOLOZS
VÁR az újpesti öbölben maradt, mint 
roncs.

A szovjet műszakiak 1946 körül ki
emelték a Vili. sz. hajótestet és az 
Óbudai DGT gyárba vontatták. Ide vit
ték át a két sérült hajót is Újpestről, és 
előírták az újjáépítésüket.

Ez történt meg 1948, 1949 és 1950- 
ben. így Szovjetunióba 9 db 1240 t-s 
Duna-tengerjáró került, de ott csak a 
tengeren alkalmazták. Új elem az 
SME sorozatú 600 t-s tengeri motoros 
hajó Óbudai gyártása. Ez a hajó típus 
az osztrák Korneuburgi hajógyár 
gyártmánya volt és csak a német ten
gerészet részére gyártották parti hajó
ként. Mivel 8 db-ról van szó és már 
számmal érkeztek Óbudára, feltételez
zük, hogy a lefoglalt, befejezetlen vagy 
elsüllyesztett hajókat hozták ide, első
sorban osztrák vizekről, mivel ott gyári 
kapacitásuk alig volt. Az eredeti tervek 
alapján való befejezésnek műszakilag 
nem volt akadálya. Ezek a hajók a Du
nán lefelé tudtak hajózni a méretük mi
att, de a folyóra és a gyárba soha nem 
tértek vissza. Ezzel viszont 8 db-bal 
emelkedik a gyártott tengeri hajók szá
ma. 1934-1974 között 227 helyett 235 
db tengeri hajó épült, amelyhez 5 db 
kikötői vontatót hozzá kell adni. Ezek 
Szíriába és Egyiptomba kerültek 
1958-1964 között. ■

A lajstrom szerint a gyár jóvátételi munkák során átadta:
1948-ban DESNA ex KOMÁROM 1200 t-s tengeri áruszállítót,

SELCSMA ex SME.8 600 t-S tengeri áruszállítót,
1949-ben URAL ex KOLOZSVÁR 1200 t-s tengeri áruszállítót,

DUNAJ ex SME.7 600 t-s tengeri áruszállítót,
IRTIS ex SME.2 600 t-s tengeri áruszállítót,

1950-ben MANICS ex Vili. sz. test 
(SZOLNOK)

1200 t-s tengeri áruszállítót,

MANGALIA ex SME.7 600 t-S tengeri áruszállítót,
KONSTANZA ex SME.5 600 t-S tengeri áruszállítót,
SUHONA ex SME.3 600 t-s tengeri áruszállítót,
PECSORA ex SME.1 600 t-s tengeri áruszállítót,

1951-ben KOLIMA ex SME.4 600 t-s tengeri motoros 
áruszállítót.

A DON PARTJÁIG ÉS VISSZA
Emlékek és fényképek a M. kir. 2. hadsereg 1942-1943. évi hadműveleteiről

A Doni Bajtársak Szövetsége 2006 áprilisában adott ki felhívást a még élő frontharcosoknak, hogy írják meg vissza
emlékezéseiket, mert talán ez az utolsó alkalom erre. A felhívásra 25 leírás, illetve korábban írt emlékirat érkezett, ezek 
szerkesztett változata van a könyvben összefoglalva. A készítők őrnagytól a közlegényig terjednek, akik csak saját 
szemszögükből látták az eseményeket, a magasabb döntésekről, okokról ismeretük nem lehetett. Emiatt számos té
ves megállapítás szerepel, ezeket a HIM munkatársainak jegyzetei helyesbítik. Az anyag 114 fotót, 1 térképet 
tartalmaz.

Puedlo Kiadó, Nagykovácsi, 2008.119 old. Ára: 1990 Ft
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PÁNCÉLOSOK
Lengyel füzetsorozat -  3. sz. AMX-30B francia; 5. sz. T-34 szovjet; 6. sz. PzV Panther német harckocsi

Az AMX-30 a francia-német közös gyártású harcjármű típuskiválasztó próbáira épült. Minden részegysége egyedi volt, 
NATO-szabványos anyagokat nem vettek át. Gyengébb volt, mint a Leopard 1, de a francia önálló hadiipar miatt ezt rend
szeresítették. Harminc éven át ennek változatai adták a francia páncélos erők zömét.

A T-34 a szovjet második világháborús alapharckocsi volt. Két fő változata a 76 mm-es és a 85 mm-es löveggel sze
relt változat. Végigharcolta a második világháborút és a koreai háborút is. Korlátozott szerepe volt még 1967-ben Egyip
tomban. Az anyag az eddig is ismert adatok összefoglalása.

A PzV Panther a Wehrmacht legjobb harckocsija volt a második világháborúban, 1943-45-ig minden fronton bevetet
ték. Az alapjárművet ismerteti a korábbi szakirodalom kivonata alapján.

Mindhárom füzet lengyel típusfüzetek tömörített változata. Kialakításuk egyformán A4-es méretű, 16 oldal, fotókkal, 
középen rajzzal. A leírás a fejlesztést, gyártást, adatokat, eredményeket, az exportot és a harci alkalmazást tárgyalja.

Mellé csomagolva található egy műanyag dobozba szerelt 1:72-es fém- és műanyag anyagú makett, amely 
játék céljára nem alkalmas. Áruk egyformán 995 Ft.

2 0 0 9 - r e  tervezet számok

A lengyel harckocsi-füzetsorozat várhatóan 2009-ben megjelenő számai a következők: 16. sz. M1A1HA Abrams; 
17. sz. М2 Bradley; 18. sz. ISz-2; 19. sz. M109A6 Paladin; 20. sz. M3Grant Mkl.; 21. sz. SzU-85/1945/; 
22. sz. Pzkw IV.; 23. sz. Flugabwehrpanzer Gepard/1999/; 24. sz. Chieftain Mk.V/1975/. A sorozat 1-15. számai még 
megvásárolhatók.

Czirók Zoltán
„VÉGIGDÜBÖRÖGTEK FELETTÜNK A HALÁL FUVAROSAI”
Légi események a Celldömölki és a Sárvári járás légterében (1944-1945)

Ciirób Zoltán

„VÉGIGDÜBÖRÖCTEK FELETTÜNK 
A  HALÁL FUVAROSAI'
LÉGI ESEMÉNVEX A CELLDÓMÖLKi ÉS A SÁRVÁRI lARÁS LÉGTERÉBEN (1944-1945)

Az alig 350 példányban megjelent hadtörténeti szakkönyv jó úton jár Magyarország 
kárainak és veszteségeinek valós összegzéséhez. Az 1944-45-ös légi háború rész
letes eseményeit országosan máig sem dolgozták fel. Két megye történetéről készült 
részletes könyv, ez a munka 2 járást vállalt fel. Az erőviszonyok áttekintése után is
merteti 18 átrepülési nap eseményeit, majd 26 további napot, amikor közvetlen táma
dás érte a 2 járás területét.

A szovjet harctevékenység után ismerteti a térségben lévő repülőtereket, a lezu
hant amerikai gépek adatait és a repülőtevékenység áldozatait anyakönyvi adatok 
alapján. Források az oldalak alján találhatók. A fotók között számos amatőr felvétel 
van, amely a gyűjtés kapcsán került elő.

Vasi Múzeumbarát Egylet, Szombathely, 2008,239 old., 86 fotó, 6 térkép, 9 vázlatrajz. 
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 3500 Ft-ért (ebben benne 
van az utánvétes postaköltség). Kékesi Könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth 
tér, metróállomás.
Telefon: 460-3722, 06-30/575-0709. (Nyitva tartás: 8-1900-ig, hétfőtől-péntekig.) 
E-mail:dornan@ vipmail.hu
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F/A-18C HORNET
(Halinski, Lengyelország, 1:33)

Noha évtizednyi távolságból ez már ködbe vész, a kilencvenes évek közepén ha
zánk közel állt hozzá, hogy Finnországhoz, Spanyolországhoz, Svájchoz, Kanadá
hoz, Kuvaithoz, Ausztráliához és az Egyesült Államok tengerészgyalogságához ha
sonlóan az F-18-as típust állítsa rendszerbe fő vadászrepülőgépként. Az akkori HM 
legfelsőbb szintjéről származó közlés szerint a kulisszák mögött akkortájt a szép és 
biztonságos, két hajtóműves, erős fegyverzetű Hornet C, D változatát pártolták dön
téshozóink.

Mégsem így lett. Mint ismert, 1998-tól új korszak következett a magyar politikában. 
A vadászrepülőgép-típusváltás átmenetileg lekerült a napirendről, a kérdést később 
vették újra elő. Addigra a finn, kuvaiti, svájci és maláj rendelés leszállítása után az 
amerikai üzem átállt az F-14 Tomcat utódjának szánt, jelentősen növelt méretű, ké
pességű és sokkal magasabb árfekvésű E és F „Superhornetek” előállítására, a szá
munkra ideális korábbi változatok gyártósorát felszámolták. A magyar katonák legfel
jebb vendégként vagy makett formájában láthatják az F-18-ast.

Halinski-logóval ellátott kiadványok először 1992-ben jelentek meg. Lengyelországban elsőként kezdtek mélyhúzott 
kabintetőket készíteni a makettjeikhez. Filozófiájuk alapja, hogy nagyon pontosan illeszkedő, tökéletes színezésű, az át
lagos felkészültségű makettezőnek is sikerélményt nyújtó kivágókat fejlesztenek ki.

Élethű 1:33-as, C változatú papír Lódarazsunkat 796 alkatrészből építhetjük össze. A kabintető műanyag, a magya
rázó szöveg lengyel nyelvű, diagramokkal kiegészítve.

Ára 2490 Ft+postaköltség (2009. január elején). Megrendelhető: Pászti Balázs, tel.: (30)331-6902; www.papirmakett.hu

Bemutatkozik a Rába Jármű Kft.

A Rába Jármű Kft. Rába cégcsoport 
tagjaként 113 év minden tapasztala
tával, de a legmodernebb technikai 
eszközöket és alkatrészeket felhasz
nálva gyártja 2004 óta a Magyar 
Honvédség részére a H-s típusú te
repjáró járműcsalád tagjait. Ez idő 
alatt a 3 alaptípusból 20-féle verzió 
került kifejlesztésre, melyekkel 
honvédeink speciális logisztikai fel
adatokat látnak el. Cégünk e termék
család kifejlesztéséért Innovációs Dí
jat nyert.

Ugyancsak a Rába terméke azoknak 
a 12 m-es autóbuszoknak az alváza, 
melyek speciálisan a katonai igények
nek megfelelően kialakítva 2005-ig -  az 
Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó Kft.-vel 
kooperációban -  kerültek leszállításra.

A Rába Jármű Kft. termékpalettá
ján azonban nemcsak katonai termé
kek találhatók, hanem önjáró, polgári 
felhasználású autóbuszalvázak és 
hegesztett acélszerkezetek is.

Az autóbuszalvázak közül a leg
újabb fejlesztésű termékünk az

Rába Jármű Kft.
9027 Győr, Martin u. 1. 

Tel.: 96/624-287 
Fax: 96/624-077 

E-mail: jarmu@raba.hu 
www.raba.hu

EUR04-es motorral felszerelt váro
si midibuszalváz. A termék piaci be
vezetése jelenleg folyik hagyomá
nyos (lett, görög, cseh, izlandi, 
szerb) és potenciális új piacokon, 
köztük főképp a hazai vásárlók kö
rében. Első szakmai elismerése
ként 2008-ban a jármű kategóriájá
ban megkapta az „Év haszonjármű
vé” díjat.

Festett és hegesztett vasszerkeze
teink fő vásárlói Nyugat-Európa spe- 
ciálisjármű-gyártói.
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I. rész

K e n y e r e s e  ^  Nemzetközi Repülőnap
és Haditechnikai Bemutató, Kecskemét

[ f i i ly l:  .I

JSSK

MBG-270 CDI DA-9 típusú terepjáró mentőgépkocsi 
(MH 5/62. Zászlóalj)

Rába H-25 típusú önrakodó darus gépkocsi (MH 93. Petőfi 
Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, Székesfehérvár)

1 IHIIÜHHI

TMM-3 típusú nehéz hídrakókészlet-szállító gépkocsi 
(MH 37. Műszaki Zászlóalj)

MAN HX 32 440 típusú teherrakodó konténerszállító jármű 
(MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj, Szentes)

Ural-432 DAM típusú darus autómentő (MH 5/62. Zászlóalj) PMP típusú szalaghídszállító gépkocsi (MH 37. Műszaki Zász
lóalj)

Rába H-25 típusú vízszállító gépjármű (MH 64. Logisztikai 
Ezred)

USZM-2 típusú cölöpverő hídépítő készletgépkocsi (MH 37. 
Műszaki Zászlóalj)

A szerző felvételei



Willy Messerschmitt és repülőgépei...
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K e7 e Z : XI. Nemzetközi Repülőnap
és Haditechnikai Bemutató, Kecskemét II. rész

17. ábra. Ka-26-os helikopter a repülőnapon 21. ábra. A MiG-21biszt gépjárművel szállították a hangár elé 
2008. augusztus 15-én

18. ábra. Hadrendből kivont MiG-21 UM kiképzőgép 22. ábra. Az 578 oldalszámú MÍ-24D harci helikopter

19. ábra. Mi-1M típusú futárhelikopter a repülőnapon 23. ábra. A 10-es oldalszámú MiG-23-as múzeumi példánya

20. ábra. A 8911 oldalszámú Mi-2-es a repülőnapon 24. ábra. Hadrendből kivont MiG-21bisz régi felségjellel

A szerző felvételei
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I. rész
Dr. Balajti István Radarkonferenciák 2008

Két radarkonferencia megrendezésére került sor
2008-ban, májusban Rómában, illetve szeptemberben 

Kijevben. A konferenciák színvonalát emelte az a tény, 
hogy a világ minden tájáról eljöttek a témában jeles 

szakemberek. A korábbi hagyományoknak 
megfelelően szeretném megosztani az olvasókkal a 

konferenciákon elhangzott néhány előadás anyagát.

□ Rómában megrendezett konferencia fő szervezője 
dr. A. Farina volt. A meghívottak közül dr. H. Griffiths 
és dr. Skolnik előadása érdemel kiemelt figyelmet. 
Dr. H. Griffiths beszámolójában a passzív rádiólokáció 
„Csipkerózsika-álmából” való újraéledését értékelte. A né

met Heidelberg-radarrendszerről eddig szigorúan titkosan 
kezelt dokumentumok kerültek napvilágra (1. ábra).

Ez a radarrendszer a magyar olvasók által jól ismert an
gol radarrendszernek (Chain Home) a francia ellenpárja 
volt, és a passzív rádiólokáció elvén működött (2. ábra). 
Feladata a légi célok detektálása, helymeghatározása és 
követése volt a céltárgyakról visszaverődött elektromágne
ses jelek alapján. Az angol és francia antennák mérete is 
szinte megegyezett. A Heidelberg-radarok nem rendelkez
tek adórendszerrel, és e tekintetben az angol radarok adó
jeleire voltak hangolva, megvalósítva ezzel a ma ismert 
passzív rádiólokáció első gyakorlatban való hatékony és

1. ábra. Az angol hírszerzés Heidelberg-radarokkal kapcsola
tos jelentésének első oldala

TOP SECRET
A IR  SCIENTIFIC I b'TELLIGzJRCIil

lilíIDELHERr;

, .4® Re p o r t  i s  n o t  to  be shown o u ts id e  th e  fo l lo w in g  d i s t r i b u t i o n  
w ith o u t th e  a u t h o r i t y  o f  A .C .A . s .m .  b

WAR ÜA3IIÍET

L o rd  C h e rw e ll 23

ADMIRALTY

N.I.D .9. 24
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C . I . O . ,  Bomber Command. 2b 
C .S .O ., F ig h te r  Command. 39. 
3 . 1 . 0 . ,  F ig h te r  Command. 30 
Commanding G e n e ra l, 31

U .S .S .T .A .F .
Commanding G e n e ra l, 33

U .S . 8 th  A i r  F o rc e .
A .O .O ., 100 G roup. 33
A .O .C .,  GO G roup. 54
O .C . , 80 flfin g . 35

2. ábra. A Franciaország partjaira telepített Heidelberg-radar

rejtett alkalmazását. A radar működtetéséhez a német 
szakembereknek pontosan ismerniük kellett az angol rada
rok helyzetét, a fő paramétereket, különös tekintettel az 
adójel-paraméterekre. A Heidelberg-radaroknak a megléte 
felveti a kérdést, hogy valójában ki volt hatékonyabb a 
„nagy angliai rádiólokátor-háború” során: az angolok vagy a 
németek? Nehéz kérdés, hiszen ma már ismert, hogy kb. 
két hét intenzív bombázás után a támadók felhagytak az 
angol radarok lerombolásával. Az is tény, hogy a 
Heidelberg-radarrendszer felfedezése után az angolok el
lenintézkedéseket tettek: változtattak az adójelek és a cél
tárgyakról visszaverődött jelek feldolgozási struktúráján, 
hogy félrevezessék a Heidelberg-radarok kezelőit. Ezeket 
az ellenlépéseket mindkét fél csak azért tehette meg, mert 
a háború megkezdése előtt rendelkezett a kor követelmé
nyeit kielégítő haditechnikai kutatás-fejlesztési kapacitás
sal, melyben kiemelkedő szerepet kapott a szakképzett 
mérnök-műszaki állomány.

Prof. Griffiths szerint a történet napjainkra vonatkoztatott 
tanulsága, hogy a passzív rádiólokációs technika -  mely
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Tanulmányok

rendkívül költséghatékony -  széles körű alkalmazásának 
és elterjedésének elején járunk. A lehetőségeket a konfe
rencia további passzív rádiólokációval kapcsolatos előadá
sai bizonyítják. Ezek közül kiemelném Heiner Kuschelét, 
mely olyan nemzetközi együttműködés keretében folyó ku
tatások eredményeit mutatta be, melyben a HM Technoló
giai Hivatal munkatársai is érintettek.

A Kuschel által ismertetett, Dél-Németországban települt 
kísérleti rendszer elemeit mutató ábrán a klasszikus pasz- 
szív rádiólokációs elrendezésben a kék kör az adó, míg a 
piros körök a vevő pontokat jelölik. A köztük levő sötétebb 
területek a céltárgydetektálásra legalkalmasabb többszörös 
átfedésé' tereket jelzik. A másik ábra a CORA (Covert Ra
dar -  titkolt radar) mérési eredményein (teljesítmény, 
céltárgytávolság és Doppler-frekvencia) keresztül mutatja 
be a kísérleti rendszer lehetőségeit, bizonyítva azt, hogy a 
know-how a korszerű számítástechnika és jelfeldolgozás 
minimális hardver alkalmazásával jelentős mértékben nö
velheti a meglévő aktív radarrendszer céltárgy-detektálási 
lehetőségeit.

A következő kiemelendő előadás dr. Skolnik részéről 
hangzott el. A professzor nyugdíjba vonulásáig az amerikai 
radarfejlesztés irányát alapvetően befolyásoló személyiség 
volt. Véleménye, gyakorlati tapasztalata jelenleg is az ér
deklődés középpontjában van. Előadása három fő területre 
összpontosított: a tengerek által keltett zavarok, a radarok 
rendelkezésére álló frekvenciatartomány beszűkülése, va
lamint a digitális nyalábvezérléssel rendelkező fázisanten
nák mint a többfunkciós radarok hiányosságai csökkenté
sének perspektivikus eszközei. Mindhárom témakör az ak
tív átalakulás fázisában van napjainkban, és valószínű, 
hogy Magyarország radarszakemberei számára a több- 
funkciós radarok témakör a közeljövő tanulmányozandó fel
adatai közé fog tartozni. Ez a téma azért is fontos, mert jól 
szemlélteti azt a tényt, hogy a radargyártók is felismerték a 
vásárlók marketingre való fogékonyságát. Könnyű ugyanis 
hinni a „mindenki által ismert” , „high-tech” megoldások min
denhatóságában. Ilyen pl. az egy időben több feladatot is

3. ábra. A Dél-Németországban települt kísérleti passzív rá
diólokációs rendszer topológiája

4. ábra. Polgári repülőgépek és kinagyítva egy Cessna visz- 
szavert jelei a CORA rendszer indikátorán

ellátni képes radar. Természetesen ez az állítás igazolható 
addig, amíg a felhasználó nem szembesül a sürgős felada
tok végrehajtásához szükséges idő nagyságával. (Ez a „hi
ányosság” általában csak akkor szembetűnő, amikor már 
nagy szükség volna az adott képességre.) Ezért bármeny
nyire nehéz, a felhasználónak már a radar beszerzése előtt 
pontosan végig kell gondolnia a végrehajtásra váró felada
tok prioritási sorrendjét, ha hatékony eszközt akar kapni a 
pénzéért. Légvédelmi többfunkciós radar esetén általában 
le kell mondani a nagy magasságú célok detektálásáról és 
követéséről, valamint a saját gépek tevékenységének el
lenőrzéséről, hogy biztosítható legyen az alacsonyan táma
dó célok detektálása, követése és ha szükséges, elfogása. 
Ez egy olyan helyzet, amikor a többfunkciós radar haté
konysága jelentősen csökken. Ezek a hiányosságok rész
ben kiküszöbölhetők a szimultán többfunkciós radarokkal, 
melyek egy időben N számú antennanyalábot/fázisanten- 
nát használnak N számú feladat végrehajtására.

Minden fázisantenna egymástól majdnem független di
gitálisan vezérelt sugárnyaláb-kialakítással rendelkezik, 
nagy vételiantenna-nyereséggel és -erősítéssel, ugyanak
kor az adási antennanyalábok közösek és aránylag kis 
teljesítményűek. A hiányzó nagy adóteljesítmény kompen
zálásához szükséges jel-zaj viszonyt a vett jelek hosszú 
idejű integrálásával érik el. Egy ilyen radarstruktúra felté
telezi, hogy mint az N nyaláb ugyanarra az adójelstruk
túrára hangolt, ami ugyan nem optimális a jelfeldolgozás 
szempontjából, de a veszteségek elfogadható kompro
misszumot jelenthetnek. Ennél a rendszernél az analóg- 
digitál átalakítók közvetlenül az önálló feladatra kijelölt fá
zisantennákhoz csatlakoznak. így valamennyi feladatnak 
önálló, aránylag egyszerű nyaláb- és jelfeldolgozás bizto
sítható. A rendszerfelépítés kihasználja a közeli, közepes 
és a nagy távolságú térletapogatás fizikai lehetőségeit. Ez 
azt jelenti, hogy a közeli célokról kevesebb jelet kell integ
rálni az elvárt jel-zaj viszony eléréséhez, mint nagy ható- 
távolságról, így a célok adatfrissítésére fordított idő sza
bályozható, illetve beállítható. Például, ha a radar 4 s-ként 
frissíti a 250 km távol lévő célt, akkor képes a 380 km tá
voli célokat 20 s-ként frissíteni és akár 0,1 s-os adatfrissí
tés is biztosítható a 100 km távoli célokra. Természetesen
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5. ábra. Közeltéri „in situ” antennamérés eszközei

a rendszer útvonalképzője nagyon bonyolult, és legtöbb
ször az „útvonal a detektálás előtt" algoritmus valamelyik 
változatára épül. A dr. Skolnik által leírt rendszer gyakor
lati alkalmazhatóságát a digitális antennanyaláb-előállí- 
tás, a hosszú idejű, lehetőleg koherens jelfeldolgozás és 
az útvonalképző műszaki/gazdasági lehetőségei határol
ják be.

Dr. Skolnik előadása befejező részében bemutatott egy lis
tát, mely összegezte azokat az elmúlt 20 évben alkalmazott 
technológiákat, melyek a mai sikeres radarokat jellemzik. 
Ezek közül a legfontosabb a digitális jelfeldolgozás. (A m i 
ben folyó kutatómunka színvonalát értékeli, hogy ezekhez a 
témákhoz nagyon hasonló tudományos értekezések már a 
80-as években készültek Magyarországon.) A tudományos 
kutatások eredményességét igazolja az állócél-zavarás mé
rése és kompenzálása, a képalkotó radarok, a szintetikus

6. ábra. Antennaamplitúdó-eloszlási függvények (sárga/vonal pontokkal -  elvárt eredmény)

apertúra radar (SÁR), a céltárgy-azonosításban nélkülözhe
tetlen inverz SAR-területen született eredmények. Az aktív 
zavarvédelem és a nem lineáris frekvenciamodulációs 
(NLFM) impulzuskompressziós eljárások kutatása is ered
ményesnek mondható. Dr. Skolnik felsorolt olyan „új” kutatá
si témákat is, melyek újra meg újra „felfedezésre” kerülnek. 
Ezek közé sorolható pl. a „zaj”-radar, a „rendezetlen” adójel, 
a megosztott apertúra, a szuperfelbontás, a több ki/be jelbe
menettel rendelkező (MIMO) és optikai jelfeldolgozás. A sor 
tovább bővíthető, de felmerül a kérdés, hogy miért nem sike
rül ezeknek a problémáknak a megoldása, miért nem törté
nik visszajelzés az esetleges megoldhatóságról. (E cikk író
jának véleménye szerint az elméleti lehetőségek megvalósí
tásának legfőbb akadálya a radaralrendszerek véges stabili
tási és dinamikatartományának korlátaibán rejlik.)

Dr. Skolnik előadását azzal a megjegyzéssel zárta, hogy 
a radarok fejlődése a radarok lehetőségeit csökkentő (lopa
kodó technológiák, anti-radartechnológiák, aktív zavaró 
eszközök) tevékenységekre elköltött pénzösszegek nagy
ságán keresztül mérhető a legjobban. (Ezek viszont évről 
évre csak növekednek.)

Néhány vitatott eredményességű konferenciaanyag közül 
ki kell térnem a neutrális hálózatok radarokban való alkal
mazhatóságára. Ez hosszú ideje „slágertéma” minden radar
konferencián, és véleményem szerint előbb-utóbb felkerül dr. 
Skolnik „miért nem” listájára. Ez a téma szemlélteti azt, hogy 
egy felkészült, szakmájához értő, jól vezetett hadmérnöki ál
lomány (pl. a volt HTI munkatársai is) képes a felmerülő tu
dományos lehetőségek megfelelő és szakmailag korrekt ér
tékelésére, ami elengedhetetlen pénzügyi megszorításokkal 
jellemzett világunkban. A 90-es években a hazai elektronikai 
К + F kutatásokban felmerült a nemzetközileg híres, jelentős 
magyar szellemi tulajdonnal rendelkező neutrálhálózatok al
kalmazása a radarokban. A lehetséges feladatok áttekintése, 
megfogalmazása és a SZTAKI szakembereivel való néhány 
konzultáció után megállapították, hogy a neutrálhálózatok 
nem lehetnek hatékonyabbak a radarokban alkalmazható 
adaptív jel- és adatfeldolgozási eljárásoknál, mivel a neutrá
lis hálózat „tanulási” ideje nagyságrenddel nagyobb. E meg
állapításra alapozva a kutatási témákat törölték. Egy ellen
példa: a 80-as évek közepén felfedezték a magas hőmérsék

letű szupravezetést, melynek 
energiaipari alkalmazási lehető
ségeivel tele volt a sajtó. A HTI 
szakemberei szerint a nagy mé- 
retek/hűtési kapacitás szükségle
tek miatt ez a távoli jövő ígérete, 
viszont az elektromágneses ér
zékelőkben való alkalmazási le
hetőségek értékelésére szükség 
volt. Igaz, alapkutatási feladatok
ra az intézet csak ritkán vállalko
zott, mégis sikerült elindítani az 
MTA ATOMKI és a BME Mikro
hullámú Tanszék bevonásával a 
mikrohullámú méréstechnikai le
hetőség felmérésére fókuszált si
keres fejlesztést.

(Folytatjuk)

R eferenciák

http://www.radarcon2008.org
http://congress.nau.edu.ua
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Nem zetközi haditechnikai szem le

Amaczi Viktor A Scan Eagle robotrepülőgép
A S c a n  E a g l e  hosszú élettartamú, 

olcsón, kis költséggel előállítha
tó pilóta nélküli repülőgépet a 

Boeing cég fejlesztette ki az Insitu Inc. 
céggel együtt felderítési, ellenőrzési, 
illetve megfigyelési céllal. A robotrepü
lőgép rugalmasan alkalmazható szá
mos állami, illetve polgári célú feladat
ra. A Scan Eagle a két cég nagy fej
lesztési gyakorlata alapján készült el.

A robotrepülőgép elektrooptikai vagy 
infravörös fedélzeti kamerával ellátott 
kivitelben készült. Az alkalmas megol-

3. ábra. A Scan Eagle NanoSAR 
lokátora

dású kameratorony lehetővé teszi, 
hogy követni tudja az álló vagy mozgó 
célokat anélkül, hogy manőverezésre 
kényszerülne. A robotrepülőgép kis és 
nagy magasságokban (5000 m-ig) ké
pes rejtve -  stealth tulajdonságai révén 
-  megoldani felderítési feladatát min
den napszakban, bármilyen időjárási 
körülmények között is.

A Scan Eagle-t pneumatikus kata- 
pult segítségével indítják. Az eszköz 
vagy előre meghatározott program 
szerint repül, vagy a kezelő által meg
határozott pályán halad GPS és egy 
fedélzeti repülésirányító rendszer se-

Fesztávolság: 3040 mm
A törzs átmérője: 170 mm
Teljes hossz: 1220 mm
Legnagyobb 
felszálló tömeg: 18 kg
Hasznos teher 
+ tüzelőanyag: 5,6 kg
Legnagyobb sebesség: 36 m/s
Utazó sebesség: 25 m/s
Szolgálati magasság: 4900 m
Indítás: pneumatikus

katapult
segítségével

1. táblázat. Műszaki adatok

gítségével. Visszatérésekor az Insitu 
által szabadalmaztatott Sky Hook ne
vű, 15 m magasan lévő kötélrendszer 
kapja el.

A robotrepülőgép hordozható, így 
irányítani és visszavezetni lehet mö
göttes területről, mozgó járművekről 
és kisebb hajókról is. A kisméretű 
eszköz több mint 24 óráig képes a le
vegőben maradni. Egy következő ter
vezett változatnál ez az időtartam több 
mint 30 óra lesz.

A Scan Eagle másik jellegzetessége 
a fedélzeti elektronikai berendezések 
helyének kialakítása. Ez a kialakítás 
lehetővé teszi, hogy a hasznos tér, a 
fedélzeti érzékelők elhelyezése talál
kozzon a megrendelő igényeivel, és 
teret, illetve lehetőséget adjon a ké
sőbbi korszerűsítéseknek.

A Boeing a kis repülőgépet egyedi 
vagy csoportos alkalmazásra ajánlja za
vargások ellenőrzésére, felderítési és el
lenőrzési feladatok ellátására, valamint 
hírközlési átjátszó állomásként. ■

1. á b ra . In d í tá s  h a jó fe d é lz e t rő l

2. ábra. Alacsonyrepülésben a tenger felett
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Regionális konfliktusok 
a volt Szovjetunió ázsiai térségében

Nagyhatalmak játszótere

{ Tanulmányok]----------------------------------------------------------------------------------------------

A volt S zovjetunió öt közép-ázsiai utódállama nyugta
lan geopolitikai egységet alkot. A valahai Selyemút 
egységesen Turkesztánnak hívott középső, legke

vésbé civilizált szakaszán a szovjet uralom nagymértékű 
változásokat eredményezett: a kánságokba is csak héza
gosán szervezett törzseknek államszervezeteket teremtett, 
valamint infrastruktúrát épített, nyersanyagokat tárt fel. 
Emellett más oldalról lerombolta a törzsi társadalomszerve
ződés elemeit, igyekezett oroszosítani és uniformizálni a 
térséget. Földrajzi elhelyezkedése és nyersanyagkincse 
miatt ma ez az egyetlen térség, amelyben valamennyi glo
bális hatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország, 
valamint India is pozíciókhoz kívánt jutni. Cikkünkben rövi
den bemutatjuk az egyes országok nagyhatalmi törekvése
inek mozgatórugóit.

Az érintett országok, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisz
tán, Türkmenisztán és Tádzsikisztán határai megegyeznek 
a volt szovjet tagállamok határaival. Emellett a szovjet 
rendszer felbomlása egyik államban sem járt valódi politikai 
rendszerváltással, a mai politikai e lit-tek in te t nélkül pártál
lásra -  mindenhol döntően megegyezik a volt szovjet elittel. 
Valamennyi országban a szovjet idők pártvezetői köréből 
került ki az ország legfelső állami vezetése. Ez a körülmény 
összefügg azzal, hogy a szovjet uralom óriási léptékű mo
dernizációt hozott a térségben az állam és a társadalom 
életének minden területén, emellett viszont a közösség
szervezés alsó szintjén a törzsi struktúrákat nem tudta 
megváltoztatni (tekintélyelv, családi élet szereposztása 
stb.). A fenti okok miatt maradt fenn a szovjet hatalmi-gaz
dasági struktúra megannyi vonása ezekben az országok
ban, amely keveredik a hagyományos törzsi-nemzetségi 
politikai kultúra elemeivel. Lényeges és ezzel szintén ösz- 
szefüggő vonás, hogy valamennyi ország vezetése világi 
államban gondolkodik, és élesen elveti az intézményrend
szer bármely módú és fokú iszlamizálását. A radikális isz
lám irányzatok elszórtan jelentkeznek, de valószínűsíthető 
hosszabb távú jelenlétük. Ezekkel a tényezőkkel minden 
érdekelt hatalomnak számolnia kell.

Érdemes megemlíteni a köztársasági határok kialakulá
sának jellemzőit. A „szovjet földrajz” gyakorlata volt az ál
lamhatárok módszeres keresztbe metszése az etnikai, illet
ve földrajzi alapú határokkal. Ennek érvényesítésére a biro
dalom minden szegletében akad példa, a posztszovjet 
fegyveres konfliktusok jó részt ebből a gyakorlatból fakad
nak. Ugyanakkor a turkesztáni törzsek modern fogalmak 
szerint nemzetekbe szerveződése nagyrészt a szovjet 
igazgatás alatt történt meg. A földrajzi egységek megbontá
sára jó példa a Fergana-medence: a sík középső rész üz- 
bég, a medence peremét alkotó hegyvidék kirgiz, a meden
ce bejárata és a hegyvidék egy része pedig tádzsik fennha- 
tóságú.

Kazahsztán: Nurszultan Nazarbejev vezeti az országot 
1989 óta. Orosz nemzetiségű lakosainak aránya 26%. 
Oroszbarát politika jellemzi, a posztszovjet térségen belül 
meghatározó a Moszkva-Astana-szövetség. Gazdaságá-

KAZAHSZTÁN
Haderőösszlétszám
Aktív 60 000 fő
Tartalékos 237 000 fő
Szolgálati idő sorozottaknak 31 hónap
Szárazföldi haderő
Létszám 41 000 fő (v. 45 000 fő)
Felépítés
gépesített ho., páncélos ho. 1-1 db
gépesített l.dd. 3 db
tüzér dd. 3 db
kiképző központ 1 db
légideszant dd. 1 db
rakéta dd. 1 db
Harckocsik és páncélozott járművek
T-62 280 db (raktározva)
T-72 650 db
BMP-1, BMP-2, BRM-1 573 db
BRDM 140 db
BTR-70, BTR-80 770 db
Tüzérség
Vontatott 505 db
Önjáró 163 db
Páncéltörőrakéta-indító 12 db
Légierő
Létszám 19 000 fő (légvédelemmel együtt)
Felépítés
vadászrepülő-ezred 2 db
vadászbombázó-ezred 3 db
felderítő ezred 1 db
Repülőgépek
MiG-29 40 db
MiG-31 43 db (valószínű orosz kézben)
MÍG-25R 16 db
Szu-27 14 db
Szu-25 14 db
Szu-24 37 db
L-39 12 db
Jak-18 4 db
Helikopterek
Mi-8, Mi—17 58 db (20 db új Mi—17 épült)
Mi-24 30 db

10-12 db
Légvédelem
SA-2, SA-3, SA-5 100 db (1 db Sz-300 üteg)
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Tanulmányok

KIRGIZISZTÁN
Haderőösszlétszám
Aktív 10 400 fő (v. 12 000 fő)
Tartalékos 57 000 fő
Szolgálati idő sorozottaknak 18 hónap
Szárazföldi haderő
Létszám 8500 fő
Felépítés
gépesített I. ho 1 db
hegyi dd. 2 db
légvédelmi dd. 2 db
légvédelmi ezred 1 db
kommandózlj. 3 db
páncélos ezred 1 db
önálló gépes, dandár 1 db
Harckocsik és páncélozott járművek
T—72 233 db
BRDM-2 30 db
BMP-2 290 db
BTR-80 63 db
Tüzérség
Vontatott 141 db D-20 és D-30
Önjáró 18 db
Páncéltörőrakéta-indító
Légierő
Létszám 2400 fő (vagy 1100 fő)
Felépítés
vadászrepülő-ezred 1 db
szállító repülő ezred 1 db
helikopterezred 1 db
Repülőgépek
MiG-21 48 db (részben raktározva)
L-39 4 db (több orosz átadás)
An-12 2 db
Szu-25 Orosz átadás alatt
Helikopterek
Mi-8, Mi—17, Mi—171 32 db
Mi-24 9 db
Légvédelem
SA-4 12 db

пак mozgatórugója a kőolaj- és földgáztermelés. А XX. szá
zad végén óriási kőolajkészleteket fedeztek fel területe 
alatt. A készlet becsült mennyisége meghaladja a Szaúd- 
Arábiában becsültét, ezért Kazahsztán még kulcsszerepet 
játszhat a világ energiagazdálkodásában.

Tádzsikisztán: az egyik legszegényebb ország nemcsak 
a szovjet utódállamok között, hanem egész Ázsiában is. 
Emomali Rahmonov az elnök 1992 óta, aki a 90-es évek 
elején kitört polgárháborút -  hathatós moszkvai közremű
ködéssel -  a központi kormányzat megerősítésével tudta 
lezárni. Az ország gazdasága számottevő ipar, művelhe
tő mezőgazdasági terület és kiaknázható nyersanyag
kincs híján gyenge lábakon áll. A nemzetgazdaság bevé
telei főleg gyapot- és alumíniumexportjából keletkeznek. 
Stratégiai fontosságát a jó részét elfoglaló Pamir hegy
ség és az Afganisztán felé könnyen átjárható, az Amu
darja és Pandzs folyók alkotta mintegy 1200 km hosszú 
határa adja.

Üzbegisztán: az egyetlen ország, amely határos a négy 
másik közép-ázsiai szovjet utódállammal. Népességével 
(27 millió) és sokoldalúan fejlesztett iparával központi sú
lya van a régióban. 1991 óta Iszlám Karimov, a volt párt
főtitkár az elnök. Autoriter rendszere nagymértékben 
megtartotta a szovjet hatalmi struktúrát. A 2005-ben kitört 
andizsáni felkelés leverése után Karimov felmondta 
Karsi-Kanabad támaszpontjának amerikai használatára 
vonatkozó szerződést. A terrorizmus elleni háború tá
maszpontján a kiürítés után szinte azonnal orosz csapa
tok váltották fel a távozókat. Oroszország kölcsönös ka
tonai segítségnyújtási szerződést kötött Uzbegisztánnal, 
míg Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Kazahsztán részéről

ÜZBEGISZTÁN
Haderőösszlétszám
Aktív 55 000 fő
Tartalékos 700 000 fő
Szolgálati idő sorozottaknak 18 hónap, majd 12
Szárazföldi haderő
Létszám 70 000 fő
Felépítés
gépesített I. ho. 1 db
légideszant ho. 1 db
ejtőernyős ezred 1 db
tüzérségi ezred 1 db
harcihelikopter-ezred 1 db
Harckocsik és páncélozott járművek
T-62 170 db (raktáron)
T-64 100 db
T-72 70 db
BMP-2, BMD-1, BRM-1 405 db
BRDM-2 13 db
BTR-60, -70, -80, BTR-D 309 db
Tüzérség
Vontatott D-30, 2A36 200 db
Önjáró 2Sz, 2Sz3, 2Sz7 83 db
Sorozatvető rakétaindító BM--21, 9P138, 9P1401 108 db
Légierő
Létszám 15 000 fő
Felépítés
vadászezred 2 db
támadó ezred 2 db
bombázó/felderítő ezred 1 db
helikopterezred 3 db
Repülőgépek
MiG-29 32 db
Szu-17 26 db
Szu-24 11 db
Szu-27 25 db
Szu-25 20 db
An-12 26 db
An-26 52 db
Tu-134 1 db
Helikopterek
Mi—6, Mi-8, Mi—17 54 db (26 Mi-6)
Mi-24 29 (vagy 40)
Légvédelem
SA-2, SA-3, SA-5 45 db (1 Igv. rak. dandár)
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TÜRKMENISZTÁN
Haderőösszlétszám
Aktív 17 000 fő, max 20 000 fő
Tartalékos 40 000 fő
Szolgálati idő sorozottaknak 24 hónap
Szárazföldi haderő
Létszám 14 000 fő
Felépítés
gépesített I. ho. 4 db (csak a törzse)
tüzér dd. 1 db
pctörő dd. 1 db
rakéta dd. 1 db
műszaki zlj. 1 db
Harckocsik és páncélozott járművek
T-62 kérdéses
T-72 702 db vagy 500 db
BMP-1, BMP-2 930 db
BRDM-1 170 db
BTR-70, BTR-80 829 db
Tüzérség
Vontatott 260 db D-20 és D-30
Önjáró 17 db (12) 2Sz3
Páncéltörőrakéta-indító
Légierő
Létszám 3000 fő
Felépítés
vadászrepülő-ezred 2 db
vegyes rep.szd. 1 db
vadász/támadó ezred 1 db
Repülőgépek
MiG-29 24 db
Szu-17 65 db
Szu—7B 3 db
L-39 2 db
An-24 1 db
An-26 kérdéses
Helikopterek
Mi-8 8 db
Mi-24 10 db
S-92 VIP 2 db
Légvédelem
SA-2, SA-3, SA-5 50 db

csak -  bilaterális -  katonai együttműködési szerződése
ket írtak alá.

Türkmenisztán: Saparmurat Nyijazov 1985-től 2006-ig 
előbb pártfőtitkárként, majd államfőként állt az ország élén. 
Ázsiában is szokatlan stílusú hatalmi szimbolikája (hóna
pok, város elnevezése saját magáról stb.) bizonyos sajtó
hírnevet szerzett az országnak, amelynek fő ütőkártyája, 
hatalmas földgázkészlete azonban már kevésbé került be 
a köztudatba. A kitermelt energiahordozó orosz tranzitba 
kerül, ez mozgatja a két ország együttműködését. Ameri
kával formálisan a radikális iszlám visszaszorítására való 
állami törekvések teremtettek közös nevezőt. Az új állam
fő, Gurbangulij Berdimukhammedov politikája nem szakí
tott érdemben a tekintélyelvű hagyományokkal. Az ország
gal kapcsolatos fontos amerikai cél a földgázkincsnek az 
orosz tranzitálás elkerülésével való elszállítása, amelynek 
teljesülése azonban a közeljövőben nem valószínű.

Kirgizisztán: Az ország gazdasága több lábon áll, nyers
anyag- és késztermék-kivitele is fontos, azonban energia- 
hordozókból importra szorul. Aszkar Akajev pártfőtitkár 
2005-ig volt államelnök, ekkor az ún. „tulipános forradalom” 
buktatta meg. Ez az első és eddig egyetlen politikai fordu
lat a régió államaiban, amely a hivatalos nyugati értékelé
sek szerint felmutatta a demokrácia jegyeit. Ma a korábban 
ellenzéki Kurmanbek Bakijev az ország államfője.

Az elsődleges geostratégiai érdek valamennyi hatalom 
számára az energiakincshez való hozzáférés optimalizálá
sa, mind vételár, mind szállítás tekintetében. Fontos regio
nális kérdés továbbá a vízfelhasználás rendezése, amely
ben a hegyvidéki Kirgizisztán és Tádzsikisztán kibocsátók
ként, a sík vidéki Kazahsztán és Üzbegisztán pedig fel
használókként ellenérdekeltek.

Oroszország a status quo fenntartásában érdekelt, mint a 
térséget hagyományosan befolyási övezeteként kezelő ha
talom céljait szervezett keretek felállításával törekszik elérni. 
A Független Államok Közössége helyett Közép-Ázsiában a 
hattagú Eurázsiái Gazdasági Közösség (EEC) hivatott koor
dinációs szerepet betölteni. Tagjai Oroszország, Belorusz- 
szia, Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisz
tán, valamint megfigyelőkként Ukrajna és Örményország. 
A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét (CSTO) 2003-

TÁDZSIKISZTÁN
Haderőösszlétszám kb. 25 000 fő
Aktív 6800 fő
Tartalékos
Szolgálati idő sorozottaknak 24 hó
Szárazföldi haderő
Létszám 6000 fő
Felépítés
gépesített I. dd. 2 db
hegyi dd. 1 db
tüzér dd. 1 db
kisegítő dd. 1 db
rakéta ezred 1 db
Harckocsik és páncélozott járművek
T-62 kérdéses
T-72 35 db
BMP-1/2 35 db, ossz.:100
RDM nincs adat
BTR-60, BTR-70, BTR-80 30 db
Tüzérség
Vontatott 12 db
Önjáró
Páncéltörőrakéta-indító
Légierő
Létszám 800 fő
Felépítés repülő hadtest alárendelve

a szárazföldi haderőnek
Repülőgépek
Tu-134A 1 db
Helikopterek
Mi-8, Mi—17, Mi—171, Mi-24 14 db
Mi-24 12 db
AS.347 Gazelle ismeretlen számú
Légvédelem
SA-2, SA-3, SA-7 20 db

10 HADITECHNIKA 2009/4



{ Tanulmányok —

Szem ip«latym s2fc

Atírao

Nukuaz

Üzbegisztán
Navoĵ
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1. ábra. A térség államainak áttekintő térképe

ban alapította Oroszország, Belorusszia, Örményország, 
Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán, 2006-ban Üzbe
gisztán csatlakozott. A katonai szövetségi formáció az 1992- 
es Kollektív Biztonsági Szerződésből (más nevén a Tasken- 
ti Szerződésből) nőtt ki, amely a FÁK tagállamainak közös 
védelmi rendszerét volt hivatott létrehozni. Deklarált célja a 
terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem 
összehangolása, a gyakorlatban azonban Oroszország be
folyási övezetének katonai ernyőszervezeteként működik, 
egyfajta keleti ellensúlyt ambicionálva a NATO-val szemben.

India a térségből elsősorban hosszú távú energiaforrá
sokra számít. Mindazonáltal féltékeny a kínai befolyásra, 
ezért semmiképpen nem fordítja el figyelmét az itt végbe
menő folyamatokról.

Amerika a meghirdetett „Great Central Asia” politika kere
tében igyekszik gazdasági témákra koncentrálni, így energe
tikai, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési projektek szere
pelnek napirenden. Az Egyesült Államok elsősorban szövet
ségeseire, Indiára és Pakisztánra támaszkodva közelíti meg 
a térséget. Jelentős dilemmát okoz, hogy az érintett beruhá
zások jó része nem tudja megkerülni a ma is instabil Afga

nisztánt. A helyi politikai viszonyokra tekintettel az amerikai 
érdekérvényesítés csak nagyon korlátozottan használja a de
mokratikus politikai berendezkedés melletti argumentációt.

Kína részvételével 1996-ban jött létre a Sanghaji Együttmű
ködési Szervezet, amelynek Oroszország, Kína, Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán a tagja. A szerve
zet eredetileg öttagú, deklarált célja kezdetben az energiagaz
dálkodás összehangolása volt. Üzbegisztán 2001-es csatla
kozása óta azonban politikai és katonai együttműködés is zaj
lik az égisze alatt, az egyes országok érdekeit veszélyeztető 
(terror)szervezetek -  ujgur nacionalisták, wahabita szélsősé
gesek -  elleni harc jelszavával. A szervezet fokozatosan nö
velte súlyát az ázsiai politikai színtéren, 2005-ben India, Irán, 
Pakisztán csatlakozott Mongólia mellé megfigyelői státusban. 
Habár a sajtóban előfordult a „Kelet NATO-ja” címke, a szer
vezet messze van egy katonai szövetség létrehozásától. Tag
jainak érdeke megegyezik abban, hogy Amerikát nem kíván
ják a térségben hatalmi szerephez juttatni.

Törökország és Irán regionális nagyhatalmi ambíciói 
mindeddig teljesítetlenek maradtak. Sem a pántörök esz
me, sem az iszlám nem talált elfogadásra a közép-ázsiai
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helyi elitek köreiben. Ennek az az oka, hogy a szovjet ura
lom a térségben ezeket az egyébként nagy hagyományú, 
fontos társadalomszervező erőket nemcsak visszaszorítot
ta, de gyakorlatilag meg is semmisítette. Ha volna is foga
dókészség a térség értelmiségi rétegeiben, az jelenleg 
egyik esetben sem érzékelhető szélesebb társadalmi szer
vezettség, érdekérvényesítés szintjén. így a régióban a XX. 
század elején jelen volt hatalmi viszonyok, érdekszférák 
feltámasztása irreális vágyálommá változott.

Végezetül megállapítható, hogy a térségben egy régi-új 
ütközőzóna jött létre, a szovjet bekebelezés évtizedei után 
Közép-Ázsia ismét kilépett a világpolitika színpadára. Az ál
lamokat részben nyersanyagkincsük, részben központi 
geopolitikai elhelyezkedésük és több nagyhatalommal való 
szomszédságuk teszi az érdekek ütközőzónájává. A helyi 
elit szocializációjának és a fennmaradt döntő orosz befo
lyásnak köszönhetően Közép-Ázsia jelenleg viszonylag 
stabil politikai-gazdasági környezetben létezik. A zónán be
lül nem állnak fenn antagonisztikus politikai vagy etnikai el

lentétek. A nagyhatalmak háttér-beavatkozásai folyamato
san feszültségeket szítanak (pl. 2005-ben felkelés a 
Fergana-medencében vagy a sikerre nem vitt kirgiz „tulipá
nos forradalom”), ezek azonban az orosz hegemóniát 
mindeddig döntően nem veszélyeztették.

Felhasznált irodalom

Russia’s Great Game in Central Asia, M К Bhadrakumar, 
Asia Times, Hongkong, 2006. augusztus 25.
Uzbekistan’s New Foreign Policy Strategy by Erich 
Marquardt and Yevgeny Bendersky, The Power and Inte
rest News Report (PINR) Series, Chicago, 2005.
S.C.O. Summit Demonstrates its Growing Cohesion, by 
Dr. Marcel de Haas, Power and Interest News Report 
(PINR) Series, Chicago, 2007.
Kazakhstan’s News Bulletin, April 20, 2007.
Military MILTECH 2008/1. sz.

USS YORKTOWN (II) CV-10 (1944) 
repülőgép-hordozó
(TRUMPETER 1:350)

A második világháború amerikai haderőinek alapvető osztálya az ESSEX volt, amelyből 24 db készült el teljesen. Ket
tőt lebontottak és 6 db-ot töröltek. Ez névleg 27 100 tons vízkiszorítású, 100 repülőgépet hordó típus volt, a korábbi 
YORKTOWN erősített és nehezebb változata. A CV-10 a 2. példány volt, 1943. I. 21-én bocsátották vízre. Végighar
colta a csendes-óceáni háborút. 1947-ben CVA-10,1957-ben CVS-10 altípusként, feladatkör szerint átalakítva. 1970- 
ben kivonták a szolgálatból, 1973-tól nemzeti emlékhajó Charlestownban.

A kínai makett jó kidolgozású, 77,5 cm hosszú, részletes, 678 db alkatrészből áll, kezdőknek nem ajánlott.

Szikla-Főnix Kft. Makett Nagykereskedés
1084 Budapest, Aurora u. 34. 20-537-3303; 20-532-7127; e-mail: info@sziklafonix.hu; www.sziklafonix.hu

TRUMPETER)

ELBING NÉMET KISCIRKÁLÓ
(Modelik 1:200)

A cári orosz flotta 1912-ben két kiscirkálót rendelt a danzigi Schichau-gyártól. 
A 4470 t-s hajók 1914 nyarán készültek el, az első világháború kitörése miatt a né
met flotta mindkettőt lefoglalta. Az ELBING (ex NEVELSZKOJ) részt vett a skagerraki 
csatában, 1916. VI. 1-jén éjjel sérülten összeütközött a mellette haladó német 
POSEN csatahajóval. A sérülés miatt mozgásképtelenné vált, elsüllyesztették.

A kivágóból összeállítható papírmakett 68 cm hosszú. Az útmutatások lengyel 
nyelvűek, diagramokkal. Önmagában a makett ára 2490 Ft + postaköltség (2009. má
jusi adat). Megrendelhető: Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902 (honlap: 
www.papirmakett.hu)
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Gábor Zsigmond A SIAM gőzös elvesztése

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
tengeri jelenlétét és erejét jelle
mezte, hogy míg a hadiflotta 

közös intézmény volt (1889-től nevé
ben is ún. császári és királyi), addig a 
kereskedelmi tengerészetet közigaz
gatásilag szervesen elkülönítve ke
zelték, vagyis külön létezett magyar 
kereskedelmi tengerhajózás. A ma
gyar tengerészeti közigazgatás alap
sejtje, a Magyar Királyi Tengerészeti 
Hatóság 1870. október 3-án jött létre, 
miután Ausztria és Magyarország 
megállapodott a tengerészeti köz- 
igazgatás szétválasztásáról. A lobogó 
használatáról már az Ausztriával 
megkötött, és az 1867. XVI. törvény
cikkbe foglalt vám- és kereskedelmi 
szerződés VI. cikke rendelkezett: 
„Mindkét fél kereskedelmi hajói egy 
és ugyanazon lobogót használnak, 
mely az eddigi jelvényekkel a magyar 
korona alatti országok szineit és 
czimerét egyesíti.” A hajók eme sajá
tos lobogó alatt közlekedtek, ellentét
ben a hadiflotta piros-fehér-piros lo
bogójával.

A magyar kereskedelmi tengeré
szet fejlesztése érdekében már a het
venes években megkezdődött a fiu
mei kikötő modernizálása, majd 
1880-ban létrejött az Adria Steamship 
Company, amely 1881. december 21 - 
ével átalakult Adria Magyar Tengeri 
Hajózási Részvénytársasággá, és a 
magyar állam támogatását bírva 
építette ki saját flottáját és járatait. 
A kilencvenes évek elején már joggal 
tűnt úgy, hogy az önálló magyar ten
gerészet nem csupán illúzió. A fiumei 
kikötő forgalma 177,4 millió koronát 
tett ki 1890-ben, a húsz évvel koráb
binak mintegy hat és félszeresét. 
Ezekben az években indult meg töb
bek között a szabadhajózás állami tá
mogatása is. Az ORIENT nevű gőzös

tulajdonosai 1893-ban egy társaságot 
hoztak létre Fiúméban, Oriente Ma
gyar Tengerhajózási Részvénytársa
ság (Societa anonima ungherese di 
armamento marittimo Oriente) név
vel. A társaság szabadhajózásra vál
lalkozott, és az 1893. XXII. te. értel
mében állami szubvenciót élvezett. 
Az 1891-ben Sunderlandben épített 
ORIENT gőzös mellé a társaság szá
mára 1893-ban megépült a BURMA 
és a SIAM teherhajó. Az ugyancsak 
brit gyárakban épült hajók egyenként 
mintegy 3000 bruttó regisztertonná
val rendelkeztek, méreteik csaknem 
pontosan megegyeztek. Az Oriente 
társaság a magyar állam támogatását 
bírva elsősorban a távol-keleti forga
lomban kívánt részt venni. A század- 
forduló éveire flottája 6 gőzösből állt, 
a cég vezetői és kapitányai többségé
ben tengerparti lakosok voltak.

A SIAM  útja

A társaság 1904-ben egy minden bi
zonnyal kedvezőnek ígérkező üzletet 
kötött egy londoni cégen keresztül az 
orosz kormánnyal. Az éppen Japán
nal háborúban álló Oroszországnak 
biztosítania kellett szorongatott távol
keleti flottájának a szükséges után
pótlást. A hajók felfűtésére szolgáló 
szén szállításával a fiumei céget is 
megtalálták. A társaságnak ekkor hat 
hajója volt: a BURMA, a SIAM, a 
KOBE, a BORNEO, a JAVA és a 
LUZON. A gőzösök 4600 és 7000 t 
közötti hordképességgel bírtak. Eze
ket a nagy hajókat a távol-keleti for
galomra szánták forgalomba állítá
suktól kezdve. Az Oriente ezzel a 
flottával a hajók tonnatartalma tekin
tetében (15 010 t) a második legna
gyobb társasága volt a magyar ten-

A  S IA M  fő b b  a d a ta i

Építés éve: 1893
Építés helye: Hebburn on Tyne (Nagy-Brit.)
Legnagyobb hossz: 98,88 m
Legnagyobb szélesség: 12,5 m
Tonnatartalom teljes és tiszta súly szerint: 3160/1991
Hordképesség: 4680 t
Lóerő: 220/1050
Menetsebesség: 10 csomó
Legénység: 22 fő

1. ábra. A SIAM gőzöst elfogó ASAMA 
páncélos cirkáló japán képeslapon

gerészetnek. (Az első, az Adria Ma
gyar Királyi Tengerhajózási Rt. ekkor 
32 hosszú járatú gőzössel és 41 578 
tonnatartalommal rendelkezett.) Az 
Oriente két legkisebb hordképességű 
hajóját adta bérbe az orosz szénszál
lítás céljaira.

A japán hadizsákmány-bírósági 
vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint az Oriente a nyugati naptár 
szerint 1904. november 11-én a londo
ni Mann George Co.-val kötötte meg a 
hajóbérleti szerződést. Ismereteink 
alapján ennek értelmében a cég hajói
nak az oroszországi Vlagyivosztokba 
kellett volna összesen kb. 8000 t 
cardiffi szenet elvinnie.

A SIAM 1904. november 23-án fu
tott ki Cardiffból. A gőzös kapitánya 
S. Xigga volt, a társaság alkalmazá
sában álló első osztályú kapitány.
A hajó első tisztje ugyancsak az 
Oriente alkalmazottja, A. Stipanovich 
másodosztályú kapitány volt. A char
terpartiban, vagyis a bérleti szerző
désben és a hajóraklevélben Hong
kong, Shanghaj, illetve Kiaochau 
(ma: Chingtao) úti célokat jelölték 
meg, a címzettet „utasítástól függő”- 
ként jegyezték. A hajó január elején 
érkezett meg Hongkongba, ahol a ki
kötői kiléptető okmányokban az ere
deti útvonalterv szerint Kiaochau út
irányt tüntettek fel. A SIAM azonban 
Hokkaido felé haladt tovább, és meg
kísérelte az átkelést a Hokkaido 
északi és Szahalin déli partja között 
húzódó Soya-szoroson. A mintegy 
40 km hosszú szoros az úszó jég mi
att veszélyes lehetett, így a délebbi, 
Hokkaido és Honsu közötti Tsugaru- 
szoroson keresztül próbáltak észak 
felé haladni.

Az Oriente hajói közel azonos útvo
nalat jártak be. A BURMA gőzöst janu
ár 25-én, a SIAM-ot 1905. január 31. 
délutánján fogták el a japán haditen- " T
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2. ábra. A S lAM -elkobzási ügy japán irataiból

gerészet egységei. A SIAM-ot az 
ASAMA japán császári cirkáló találta 
meg Erimosaki közelében. Az ASAMA 
részt vett a csemulpói, majd a 
csuzimai ütközetben is, de a háború 
egy részében Hokkaido és a Kuril- 
szigetek partjainál, valamint a vlagyi- 
vosztoki kikötő blokádjánál osztották 
be járőrszolgálatra.

A BÍRÓSÁGI VIZSGÁLAT ÉS A HAJÓ SORSA

Mindkét hajó ügyét a Yokosukai Leg
felsőbb Hadizsákmány-bíróság vizs
gálta. E szerint a hajó és rakománya 
elkobozható volt, mivel a SIAM hadi 
dugárut szállított Vlagyivosztok kikö
tőjébe, amely nemcsak a Távol-Kelet 
egyik legfontosabb kereskedelmi ki
kötője, de az orosz flotta állomáshe
lye, sőt az orosz-japán háború ide
jén az orosz erők egyik legfontosabb 
ellátó bázisa is volt. A bíróság állás
pontja szerint szó sem lehetett egy
szerű kereskedelmi ügyletről, mivel 
a háború idején Vlagyivosztokban 
szinte teljesen beszüntették a szoká
sos kereskedelmi tevékenységet. A 
japán fél nem fogadta el azt az érve
lést, miszerint a szén ipari felhasz
nálásra mint kereskedelmi áru érke
zett volna az orosz kikötőbe. Azt, 
hogy a szenet ipari vagy katonai cé
lú felhasználásra szánták, tulajdon
képpen egyik fél sem tudta egyértel
műen bizonyítani, de erre nem is volt 
szükség. A lefoglalás tényét ugyanis 
befolyásolta a hajó iratainak rende
zetlensége. A bérleti szerződés, a 
hajónapló és a kikötői iratok bejegy
zései egymásnak ellentmondó infor
mációkat tartalmaztak.

A bérleti szerződésben és a 
hajóraklevélben Hongkong, Shanghaj 
és Kiaochau úti célokat jelölték meg. 
A hongkongi kikötő elhagyásakor a ki
kötői okmányok arról tanúskodtak,

hogy a hajó eszerint foly
tatta útját. A gőzös azon
ban északi irányt vett, Vla
gyivosztok felé haladt. Ezt 
a hajónaplóba is feljegyez
ték, ami később csak bo
nyolította a helyzetet. Az 
Oriente ugyanis azzal ér
velt, hogy a hajónaplót he
lyesen vezették, az ettől 
eltérő tartalmú okmányok 
csupán az adminisztráció 
egyszerűsítése érdekében 
nem voltak a valóságnak 
megfelelően kitöltve. A bí
róság szerint az iratok el
lentmondásainak azonban 
célja volt, mégpedig a 
szándékos megtévesztés, 

a japán elfogás elkerülése. Emiatt a 
csalást és a hamisítást is bevették a 
bűnlajstromba.

A vádak súlyosak voltak. Az Oriente 
képviseletével Akiyama Genzo ügyvé
det bízták meg. Érvelése szerint a ha
jó charterpartijában megjelöltektől el
térő kikötők érintése nem a hajó tulaj
donosának, hanem a hajót éppen bér
lő társaságnak a felelőssége. Kérte a 
felelősségi körök szétválasztását a te
kintetben is, hogy a rakományt és a 
hajót ne egyformán kezeljék, mivel a 
tulajdonosok nem azonosak. Ha a ra
kományt le is foglalják, a hajó elkob
zása nem indokolt. Vitás kérdést te
remtett az ügy számos további részle
te is. Az Oriente a rakomány katonai 
célú alkalmazásának bizonyítását vár
ta, állítván, hogy a rakomány szállítá
sát követő felhasználása végképp 
nem a hajót bérbe adó tulajdonos fe
lelőssége.

Az Oriente igazgatósági tagjai, 
Luigi Cossulich és E. Cunradi -  
Akiyama Genzo által -  a hadizsák
mányként való elfogásról szóló ha
tározat visszavonását kérték, de 
legalább azt el szerették volna érni, 
hogy amíg nem bizonyítható a hajó
tulajdonosok közrejátszása a csalás 
és az adatok meghamisításának 
vádjában, addig a hajót ne foglalják 
le. A hajó állásideje ugyanis már ön
magában jelentős anyagi kárt ered
ményezett a társaságnak. Még azt 
is felvetették, hogy amennyiben a 
bérlő a hivatalos iratoktól eltérő úti 
célt adott volna meg a kapitánynak, 
az még nem jelenti a tulajdonos köz
reműködését az ügyben. A cég ál
láspontja szerint a cardiffi induláskor 
azért szerepel első helyen Hong
kong, Shanghaj, illetve Kiaochou, 
mert ezektől eltérő utasítást a bérlő 
csak Hongkongban adott a gőzös 
parancsnokának. A hongkongi kilép
tető iratokon pedig csak az egysze

rűbb adminisztráció érdekében nem 
tüntették fel Vlagyivosztokot, és 
nem azért, mert titokban kívántak az 
orosz kikötőbe eljutni. Ezt mutatja 
az is, hogy a hajónaplóban már sze
repel Vlagyivosztok. Érveltek azzal 
is, hogy a hajóbérleti szerződés an
gol törvények szerint köttetett, mely
nek értelmében a hajó felügyelete 
és birtokjoga ideiglenesen a bérlőre 
szállt át. Eszerint a hajótulajdonos 
nem vonható az ügyben felelősség
re, vagyis a gőzös sem kobozható 
el. Természetesen a japán fél saját 
törvényeire hivatkozott. Megjegyez
zük, hogy az ügy számos mozzana
ta mögött látható a korabeli jogi (ka
tona-, zsákmányjogi stb.) kérdések 
nemzetközileg elfogadott részletei
nek hiánya, de a tengeri kereskede
lem egyes elemeiben, így a charter
ügyletek esetében is hiányoztak bi
zonyos nemzetközileg elfogadott 
normák.

A hajót Japán végül lefoglalta. A fi
umei Oriente társaság két gőzösét 
veszítette el az orosz-japán háború 
következtében. A SIAM később 
ERIMO MARU néven járta tovább a 
vizeket japán lobogó alatt. A Fiu- 
mében megjelent 1906. évi Magyar 
Királyi Tengerészeti Évkönyv kimuta
tásában csupán a következő bejegy
zés szerepel a hajó neve mellett: „ A 
japánok által lefoglalva” . A két gőzös 
elvesztése az önálló fiumei magyar 
tengerészet legnagyobb háború ide
jén elszenvedett vesztesége volt 
1914 előtt.
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gálati jegyzőkönyvek Meiji 37-38. 
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hó. Kiadta a Legfelsőbb Hadizsák
mány-bíróság elszámoló bizottsága.
A vonatkozó fejezeteket fordította: 
Tóth Gergely Mátyás.
Kádár F. Iván: Két magyar hajó törté
nete 1905-ből. In Magyar Hajózás, 
internetes tartalom: www.mahart.hu 
Kemény Ödön: A tengeri kereskede
lem. Fiume, 1906.
Magyar Királyi Tengerészeti Évköny
vek 1905-1906.
Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán. 
Pantheon, 1936.
N. Castelli -  E. Gellner: Aramatori 
liberi. Trieste, 1991.
Rijecka luka, povijest, izgradnja, 
promet. Szerk.: Dubrovic, Ervin, 
Rijeka, Muzej Grada Rijeke, 2001. 
Jentsura, Hansgeorg: Warships of the 
Imperial Japanese Navy, 1869-1945. 
Naval Institute Press, 1976.
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A Fokker D.VII-es vadászgép
magyarországi alkalmazása I. rész

A  magyar repülés történetének 
egyik fontos típusa volt a 
Fokker D.VII-es vadászrepülő

gép. Az első világháború végének leg
jobb vadászrepülőgépe -  a Monarchia 
kiváló magyar származású vadászpi
lótáival a fülkéjében -  sikeresen har
colt a több irányból támadó intervenci
ós hadseregek légierejével szemben.
Későbbiekben is meghatározó típusa 
volt a hivatalosan nem létező magyar 
légierőnek, korszerű technológiai 
megoldásai pedig mintául szolgáltak 
az 1920-30-as évek magyar repülő
gép-tervezőinek.

Az 1917-es év nyarán a németek el
veszítették három éve őrzött technikai 
fölényüket az antant által nagyszám
ban hadrendbe állított új Sopwith 
Camel és SPAD XIII vadászgépek ré
vén. Ezért egy jobb paraméterekkel 
rendelkező vadászgép tervezésére és 
gyártására kérték fel a repülőgép
konstruktőröket. Az összes ismert ter
vező nyújtott be pályázatot (néhányan 
többet is), hiszen a nyertes óriási meg
rendelésre számíthatott. Az elbírálás
nál szempont volt a nagy mennyiség
ben rendelkezésre álló 160 LE-s, hat
hengeres Mercedes D.lll-as motor 
használata. A németek szolgálatában 
álló holland származású Anthony 
Fokker négy kétfedelűt, három három
fedelűt és egy felső szárnyas repü
lőgépet épített meg. Favoritja a kétfe
delű V.11-es gép volt, amelyet a soros 
Mercedes motorhoz megfelelő orr
résszel, a gyártás egyszerűsítése mi
att szögletes törzskeresztmetszettel, a 
szárnyakat összekapcsoló N alakú dú
cokkal, nagy magasságú manővere
zésre alkalmas -  22 szárnybordával 
megerősített -  vastag felső szárnnyal 
épített meg. A repülőgép a nagyobb 
sebességet lehetővé tevő erősebb 
motor miatt erősebb sárkányszerke
zettel -  akkoriban technikai újdonság
nak számító - ,  hegesztett acélcső 
vázzal, szárnytartókkal és faépítésű 
felületekkel készült. így az erősebb 
motorral keményebb manővereket is 
végezhetett. Az elkészült 31 db repü
lőgép kipróbálása 1918 januárjában a 
Berlin melletti Adlershof repülőterén 
történt. Az első héten a gyárak bere- 1. ábra. Korai Fokker-gyártású D.VII-es háromnézeti vázrajza
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3. ábra. A híres háromfedelü Dr.l-es alapján kifejlesztett kétfedeles és Mercedes 
(soros) motoros V.11. Egyike annak a 31 darab repülőnek, amely indult az 1918-as 
német vadászgéptenderen

pülőpilótái repültek bemutatót, de a 
tényleges kiválasztás ezután történt a 
gépeket egymással versenyeztetve, 
tapasztalt pilóták és repülőászok köz
reműködésével.

Az első héten maga Anthony Fokker 
repülte a V.11-est úgy, hogy a többi be
mutató repülő mellett zuhant, elhúzott, 
bukfencezett. Kitűnt, hogy a géppel kis 
magasságban, rövid éles fordulókban 
jól lehet manőverezni. Kiváló berepü
lőpilótaként (a repülő tényleges terve
zését a főmérnöke, Reinhold Platz vé
gezte) érzékelte a gép csúszási hajla
mát, és a repülését végignéző frontpi
lóták is tanácsokat adtak neki, ezért 
hétvégén két munkásával rohammun
kában átalakította a járművet. A tör
zset 60 cm-rel meghosszabbította, a 
szárnyakat hátrább helyezte, függőle
ges vezérsíkot szerelt az átalakított ol
dalkormány elé, és a felső szárnyat 
félkör alakban kivágta, hogy a pilóta 
jobban kilásson (ezt Richthofen száza
dos, a „Vörös Báró” néven ismert re
pülőász javasolta). A már V. 11/11. jelű 
gép az összehasonlító próbarepülé
sen sorban maga mögé utasította a 
vetélytársait úgy, hogy a kormányszer
veit még nem tartották tökéletesnek, 
de így is a legesélyesebb repülőként 
indult a februári végső próbán. Továb
bi tapasztatokat szerzett közben a 
megfelelő kormányszervek kialakítá
sához, ugyanis második V.11-esnek 
tartott V.18 jelű gépét -  amely nagy 
cápauszony alakú függőleges vezér
síkkal épült -  szintén kiértékelték a pi
lóták.

A februári végső kiválasztásra meg
építette a V.21 jelű repülőgépet, amely 
hosszas próbák eredményeként, kifor
rott oldal-, III. függőleges vezérsíkkal

és kormánnyal épült meg. A vadász
géppályázatot a V.11 -  valójában en
nek a katonai prototípusa, a V.21 -  
nyerte el', a szokatlanul erős szerke
zetű repülőgépet jó kilátás és a három- 
fedelűeket meghaladó fordulékonyság 
jellemezte. A pilóták viszont gyengé
nek tartották a 160 LE-s Mercedes 
D.lll-as motort, ezért ezt csak a korai 
szériákba szándékoztak beépíteni, 
amíg az erősebb motorok gyártása be 
nem indult. Fegyverzete a német va
dászgépek standardnak mondható két 
db 7,92 mm űrméretű MG.08/15 
Spandau géppuskája volt csövenként 
500 darab tölténnyel.

A Fokker D.VII névre elkeresztelt re
pülőgép gyártása 1918. február 12-én

indult el. Mivel sürgősen és nagy 
számban kellettek a hadseregnek, 
ezért a konkurens vadászrepülőgép
gyártó Albatros és OAW üzemei is át
tértek a gyártására (2000 darabra volt 
összesen megrendelés, ebből 400 da
rab jutott Fokker schwerini gyárára, a 
többi példányra 5%-os licencdíjat ka
pott). Ezek különböztek a Fokker- 
gyártásúaktól, mert a gyárak mérnökei 
a motor hűtését javítandó (főleg a ké
sei gyártásúaknái) a motorburkoló le
mezeket átépítették. Mind a három 
gyártó D.VII-esei között megkülönböz
tetnek korai, közép (erősebb 175 LE-s 
Mercedes D.lllau motoros) és kései 
(185 LE-s magassági BMW lll.a moto
ros) típusokat. Ez utóbbi -  egyes forrá
sok szerint D.VIIF-ként jelölt gép 196 
km/h-s sebességével és 7500 m-es 
repülési magasságával -  jóval felül
múlta a kortárs antantvadászgépek 
paramétereit, és 4000 m felett szinte 
egyedülálló manőverezőképességgel 
rendelkezett, a légcsavarján „függesz- 
kedve” is képes volt tüzelni, miközben 
más vadászgépek oldalra kifordulva 
dugóhúzóba estek. BMW motorral 14 
perc alatt érte el az 5000 méteres ma
gasságot, míg Mercedes motorral eh
hez 38 percre volt szüksége.

Anthony Fokker közben továbbfej
lesztette a D.VII-est, több új prototí
pust is épített. A V.24-est, amely 240 
LE-s Benz Bz IV motorral repült (ala
csony magasságban gyengébben ma
nőverezett), a V.34-est, amely gömbö
lyített függőleges vezérsíkkal épült, a 
V.36-ost, amelynek a kerekei közé he
lyezte a robbanásveszélyes üzem
anyagtartályt. Párhuzamosan folyt a 
vadászgép kétüléses változatának fej-

2. ábra. Kései gyártású D.VII-es háromnézeti rajza
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lesztése, első példánya a Mercedes 
motoros V.31-es volt, ezt követte a ke
rekek közé helyezett benzintartályú 
BMV motoros V.35-ÖS és a C.l-es fel
derítőgép prototípusának tartott V.38- 
as, amelynek hátsó ülésére körsínt le
hetett szerelni. Más gyártók is próbál
ták fejleszteni a D.VII-est, például az 
egyik Albatros-építésű gép 195 LE-s 
Benz Bz.lllbo motorral elérte a 
204 km/h-s sebességet is, de vibráció 
miatt nem használták ezt a típust.

Májusban elkezdték D.VII-esekkel 
felfegyverezni a nyugati fronton lévő 
vadászszázadokat, július elsején már 
407 darab szolgált harminc század
ban. Elsőként Richthofen (akinek halá
la után Hermann Göring lett a pa
rancsnok) elit vadászrepülő-ezredét, a 
JG 1-et szerelték fel, de hamarosan 
kaptak a tengerészeti vadászrepülők 
is, akik május 12-én tizenkilenc angol 
repülőgépet lőttek le veszteség nélkül. 
A nyári nagy német offenzívákban je
lentős veszteségeket okoztak a szám
beli fölényben lévő antantrepülőgé
peknek (augusztusban 565 gépet lőt
tek le), a legjobbnak tartott német va
dászpilóták ezzel a típussal aratták lé
gi győzelmeik többségét. Néhány pél
dányra fényképezőgépet is szereltek, 
több vadász még kis bombát is vitt ma
gával a pilótafülkében, sőt volt olyan 
pilóta, aki hat tankot is kilőtt. A repülő
gép-vezetőket már ejtőernyővel is fel
szerelték. A legyártott kb. ezer darab
ból szeptember elsején 828, novem
berben elsején már csak 775 gép volt 
a frontokon.

A novemberi összeomlás és kapitulá
ció után a D.VII-esek nagy részét meg
semmisítették, néhányat pedig elrejtet
tek a németek, mivel a versailles-i bé

keszerződés külön rendelkezett csak 
erről a típusról. Pár példányt hadizsák
mányként kiértékeltek a győztesek, 
számos példányt a szovjetek ellen har
coló balti, lengyel és ukrán szövetsége
seiknek juttattak a németek, de több or
szág vásárolt a Hollandiába kicsempé
szett (120 db) vagy ott tovább gyártott 
Fokkerek közül, sőt kerültek az USA-ba 
(142 db) és Holland Kelet-lndiába is. 
Egészen a '30-as évek végéig használ
ták Svájcban, Hollandiában és Litvániá
ban. A schwerini gyárban ugyan gyár
tották a D.VII-es kétüléses verzióját, a
C.l-est, de ezek már nem kerültek ki a 
frontra, ezért 60 darabot Anthony 
Fokker szintén kicsempészett Hollandi
ába. Ezeket itt szintén tovább gyártot
ták (a Szovjetunió 42 darabot vásárolt), 
sőt továbbfejlesztették a C.l-est, az 
egyik verziója a C.IW úszótalpas volt.

Budapesten működött a Fokker- 
iparcsoporttal érdekközösségben lévő 
külföldi tulajdonú vállalat, a mátyásföldi 
Magyar Általános Gépgyár (MÁG), 
amely főleg Fokker és Berg licenciáit 
gyártotta a Monarchia légiereje számára. 
Váci úti üzemükben szintén licenc 
Austro-Daimler repülőgépmotorokat ké
szítettek, ezeket szerelték be a repülőgé
pekbe. A D.VII-es után az Osztrák- 
Magyar Monarchia is érdeklődött, ennek 
részére építette Fokker a V.22 jelű (2342 
gy. sz.) prototípust, amely négyágú 
csúsztatott (80/120° állású) Jaray-féle 
légcsavarral, 210 LE-s Austro-Daimler 
motorral (19245 gy. sz.) és Schwarzlose 
géppuskákkal (34511 és 34537 gy. sz.) 
készült. A repülőgépet maga a konstruk
tőr hozta el a MAG mátyásföldi repülőte
rére bemutatni 1918. április 24-én, amely 
már kétágú légcsavarral, a korai D.VII-es 
oldalkormányával és zöld csíkos festés

sel repült. A légijáró csapatok vezetésé
nek elnyerte tetszését, a mintapéldányt 
(90.05 lajstromszámmal) további kipró
bálásra a fischamendi katonai repülőtér
re szállították, ahol az új 1918.M 
Gebauer géppuskát is kipróbálták rajta. 
Utasították a MÁG-ot, hogy rendezked
jen be 150 darab legyártására, valamint 
további rendelést kapott az ausztriai 
Aviatik cég is (650 darabbal számolt a 
hadvezetés 1919-re). Mivel a csővázak 
építése ekkoriban még nagy technikai ki
hívásnak számított, ezért egy technológi
ailag egyszerűbb, faszerkezetű Aus
tro-Daimler motoros D.VII „Holzrumpf’-ot 
is rendeltek, amelyet le is szállítottak au
gusztus 27-én az asperni arzenálba. 
1918. október végén megérkeztek a 
gyártási leírások és a repülőműszerek 
mintapéldányai, valamint néhány he
gesztett acélcső törzs Mátyásföldre, a 
gyárban pedig megindult a technológiai 
ugrásnak számító vegyes építésű repü
lőgépgyártás előkészítése, hiszen addig 
az egész Monarchiában csak fakeretre 
kifeszített, vászonborítású repülőgépsár
kányokat építettek. A kezdeti lendület 
azonban hamar megtorpant: a D. VII- 
esek építése ugyan elkezdődött, de a 
központi hatalmak októberi katonai vere
sége és az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása miatt a gyártást kénytelenek 
voltak leállítani.

A NEMZETŐRSÉG LÉGI RENDŐREI

Károlyi Mihály kormánya az antant 
szimpátiájának elnyeréséért november 
elején elkezdte a frontokról hazajövő 
katonák leszerelését, és elrendelte a re
pülőgépgyárak eredeti létszámának ne
gyedrészére történő csökkentését is. 
Közben vidéken zavargások törtek ki, 
melyekhez fegyveres „zöldkáderek” (ka
tonaszökevények) és leszerelt katonák 
is csatlakoztak. November 6-án meg
alakult az új karhatalom, ennek kereté
ben a MÁG mátyásföldi repülőterén lét
rejött az 1. Légi rendőrségi repülőosz
tály. Egyelőre a gyárban fellelt 6 db 
Aviatik D.l vadászgéppel, az egy gép
puskával felszerelt „papírszárnyú” 
Berggel szerelték fel őket. Már aznap 
karhatalmi repülést végzett Budapest 
környékén, röpcédulaszórással egybe
kötve egy háromgépes raj Stohrer Vik
tor vezetésével. Két nappal később 
Tápiósüly fölé küldték a Stohrer-rajt (kí
sérők Gálffy Béla és Kaszala Károly), de 
zavargást nem tapasztaltak. Délután 
Örkényre további kettőt küldtek, az 
utóbbiak közül az egyik nem tért vissza. 
Ennek pótlására megkapták az aszódi 
gyárban lévő mintagépet, a 121.53 szá
mú Phönix C.l kétüléses gyorsfelderítőt. 
Karhatalmi bevetéseken egyetlen eset-

4. ábra. A pályáztatás során négy jelentős változtatást hajtott végre Anthony 
Fokker a repülőgépen, amely így a V.11/II. jelet kapta
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5. ábra. Richard Kraut egyedi festésű, 5324/18 szériaszámú BMW motoros, 
Albatros-gyártású D.VII-es vadászgépe. Ebből a gyártási sorozatból több példány 
került a magyarok birtokába, például az 5319/18, 5323/18, 5328/18, 5329/18 széria- 
számúak

ben sem került sor fegyverhasználatra. 
A köztársaság kikiáltásakor rendezett 
ünnepség keretében szinte a teljes ma
gyar légierő, négy légi rendőrségi repü
lőgép és négy postagép virágot és röp
lapot szórt a felvonulók közé. Az egység 
vezetését rövidesen Háry László száza
dos vette át, aki a Monarchia olasz fron
ton harcoló, zömmel magyarokból álló 
42. J vadászszázadának volt a parancs
noka. Az osztály nagy részét az egykori 
századának tagjai alkották, köztük több 
ász, akik a mennyiségi és minőségi fö
lényben lévő olasz, francia, angol repü
lők felett aratták győzelmeiket.

Az ismert nevek az alakulatokból 
(igazolt + nem igazolt légi győzelmek): 
Újváry László (9), Udvardy Nándor 
(8+4), Risztics János (7+1), Hefty Fri
gyes (5+4). Más századokban szolgált 
ászok: Fejes István (17+4), Kaszala 
Károly (9), Maier József (7), Kasza 
Sándor (6). Még sok kiváló, többször 
kitüntetett pilóta csatlakozott hozzájuk: 
Endresz György, Gálffy Béla, Ezer 
Gyula, Weldin Ferenc, Stohrer Viktor 
és Keisz Géza. Idővel többen légipos
ta (felderítő) alakulatokhoz kerültek,

Jegyzetek

1. Vesztes típusokra is érkeztek rendelések: 
Pfalz D.XII-esből 200 db, Rumplert D.l-esből 
50 db, Roland D.VI-osból 50 db, Fokker 
D.VI-osból 60 db.
2. A kor repülőgépeinek rendkívül alacsony 
volt a hadrafoghatósága (konstrukciós hibák, 
időjárásra érzékeny fa-vászon szerkezet), 
gyakran 1-3 gép volt századonként 
működőképes (az ellenfeleknél is). A MÁG 
támogatásával a Fokkereknél ez az arány 
jobb volt az átlagosnál, például 1919. április 
6-án 4 db német eredetű együléses, 2 db 
MÁG együléses (93.03, 93.07), 2 db 
kétüléses (FI.02, H.08) D.VII-es, valamint két 
D.VI-os vadászgép volt bevethető állapotban 
Mátyásföldön.

helyükre a szombathelyi vadászkikép
ző iskola magyar származású oktatóit 
vezényelték.

November közepén a belgrádi kon
vencióban kijelölt demarkációs vonala
kat átlépték a szerb, a csehszlovák, a 
román és a francia csapatok a Károlyi
kormány minden tiltakozása ellenére. 
Repülőik felderítő bevetésekkel támo
gatták az előrenyomulást.

A HM 37. Légügyi osztálya ezért az 
országban fellelhető, nagyrészt hasz
nálhatatlan repülőgépeket igyekezett 
birtokba venni, és az üzemképesekből 
új egységeket felállítani. Kezdetben a 
rendelkezésre álló repülőgépek többsé
ge kiképző feladatú volt (pl. az Odesz- 
szából származó francia Salmson mo
toros Anatra Anasal típus alkalmas volt 
frontszolgálatra), a néhány korszerű 
harci gép egy részét a magyar pilóták 
repülték haza a felbomló frontokról. Az, 
hogy a blokád ellenére növelni tudták a 
számukat, annak tudható be, hogy a 
három magyar kézen maradt repülő- 
gépgyár (az albertfalvai UFAG, a má
tyásföldi MÁG, az aszódi Lloyd) továb
bi harci repülőgépeket javított ki és 
adott át a nemzetőrségnek.

A szerbek és a románok légiereje 
ezzel szemben főleg a Franciaország
tól támogatásként kapott Farman, 
Nieuport, Breguet egymotoros gépek
ből állt, de felhasználták az elfoglalt re
pülőtereken talált német és monarchi
ái gyártású repülőgépeket is. A náluk 
szolgált francia pilóták zöme ugyan 
hazautazott, viszont őket részben a 
Monarchia légierejénél szolgált dél
szláv repülőkkel pótolták. A csehek az 
országukban fellelt gépeket állították 
először hadrendbe, őket olasz tisztek 
segítették, és később kaptak repülő
gépeket a franciáktól is.

Decemberben a visszavonuló német 
Mackensen-seregcsoport szándékosan 
a magyarok előtt tette le a fegyvert, így 
sok korszerű fegyver került a birtokuk

ba. Az így szerzett minimum tíz darab 
BMW magassági motoros D.VII-es 
Fokker vadászrepülőgépet azonnal a 
mátyásföldi repülőtérre juttatták, ahol 
rövidesen Háry pilótái ültek a botkor
mányok mögé. Az ismert szériaszámú 
és gyártású gépek: 4053/18 (OAW), 
4067/18 (OAW), 5061/18 (Fokker), 
5141/18 (Fokker), 5287/18 (Albatros), 
5319/18 (Albatros), 5323/18 (Albatros), 
5328/18 (Albatros), 5329/18 (Albatros). 
A szögletes tereptarka mintázatúra fes
tett gépek üzemképes állapotban tartá
sába a század műszaki állományán kí
vül a MÁG munkásai is besegítettek2.

Közben a szerb csapatok a Dráva -  
Pécs -  Szeged-vonalon megálltak, egy 
századot kitevő légierejük ezután csak 
néhány felderítőbevetést végzett. A 
francia balkáni hadsereg részei a Bán
ságot és Szegedet szállták meg, főleg 
az összekötetés fenntartására hasz
nálták repülőgépeiket, a harcokba köz
vetlenül nem avatkoztak be. A cseh
szlovák és a román csapatok fokozato
san nyomultak előre, csak néhány he
lyi nemzeti gárda és a székely hadosz
tály vette fel velük a harcot. A pacifista 
politikát folytató kormánnyal („Nem 
akarok katonát látni!”) próbálták a 
frontról hazatért tisztek a magyar had
sereget megszervezni, hogy legalább 
a demarkációs vonalakat biztosítsák.

Papíron béke volt, ezért a magyar 
postarepülők többnyire röpcédulákat és 
újságokat szórtak le a megszállt terüle
tekre („propagandarepülés”), ahol 
sztrájkok, tüntetések, szabotázsok is 
előfordultak. A politikusok nyomására 
védőfegyverzetet nem vihettek maguk
kal a demarkációs vonalakat átrepülő 
gépek. A kétülésesek felderítést és fu
társzolgálatot is végeztek, csak a szé
kely hadosztály repülőkülönítménye 
géppuskázott és bombázott néhányszor 
„fegyveres bandákat”. Az ellenséges 
felderítő repülések száma is növeke
dett, de mivel a háborúban kiépült figye
lőállomások hálózata már nem üzemelt, 
ezért Fokker vadászgépek járőröztek a 
légtérben, rövid hatótávuk miatt nem 
vettek részt röpcédulaszórásban. Márci
us elején a repülőgépeket hét 
felderítőbombázó (minden hadosztály
hoz egyet), egy vízirepülő- és egy va- 
dászrepülő-századba szervezték. 
A Fokkerekkel felszerelt Háry-vadász- 
századot különleges, főleg vadászcé
lokra tartották fenn. Berg vadászgépei
ket átadták a 1. kaposvári, a 3. rákosi és 
a 4. győri felderítőszázadoknak. Ekkor 
több vadászpilóta is elkerült Háry csa
patából, például március 11-én Endresz 
György már a győriek századparancs
nokaként végzett propagandarepülést 
Komárom fölött a 92.148 számú Aviatik 
D.l vadászgéppel. Másnap a Háry-szá-
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Tanulmányok

zad 1 db kétüléses Phönix és 7 db
D.VII-es, 3 db D.VI-os együléses üzem
képes repülőt jelentett Mátyásföldön.

1919. március 20-án Vix alezredes 
jegyzékében olyan követeléseket tá
masztott az antant, hogy azt még Károlyi 
sem merte felvállalni, ezért lemondott, 
és átadta a hatalmat a Kun Béla vezette 
Magyarországi Szocialista Pártnak.
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Az atlantiszi űrhajó fényei

Miért így alakul a világtörténelem? Miért fontos, hogy nagyobbak legyenek az igénye
ink, mint a lehetőségeink? Hőseinket is vágyaik vezérlik, amikor elindulnak a számuk
ra kijelölt zsákutcába, ahonnan csak időgéppel juthatnak ki.

A két mérnök az időgép építésében eleinte komoly eredményeket ér el, mert segí
tenek nekik azok, akik kiválasztották őket a világtörténelem legfontosabb és legkü
lönlegesebb küldetésének teljesítésére. A szigorúan csak tizenhét éven felüli olvasók 
kellemesen szórakozva olyan titkokat ismerhetnek meg, amelyek megfejtésén tudó
sok, filozófusok mindeddig hiába fáradoztak.

A múlt és a jövő rejtélyeiről sorban lebbennek fel a fátylak, és még a sokat tapasz
talt olvasókat is komoly meglepetések érik.
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Nemzetközi csúcstalálkozó, elnöki biztonsági szolgálat, mesterlövészek... és 
hidegvérű, gyakorlott merénylők. A Sakál napjához hasonló, azt minőségileg 
megközelítő, de sokkal modernebb, XXI. századi eszközöket felvonultató regény. 
A rendkívül magas költségvetéssel dolgozó élvonalbeli bérgyilkosok által kiválasztott 
csúcstechnológiájú fegyver hivatalosan még ma sem áll hadrendben.

„1999-ben ez az átlagos hírfogyasztó átélte Milosevic kapitulációját és a kölni 
csúcstalálkozó-maratont. A béke mindenen átsugárzott. A G8-ak találkozója az 
egyetértést mutatta. Clinton, Jelcin, Schröder -  úgy tűnt -  mind újra kedvelik 
egymást. Ezek előtt a színfalak mögött zajlott le az a kölni tárgyalásokat kísérő 
esemény, amely a médiában nem jelent meg, és az aktákban is csak úgy szerepelt, 
mint váratlan incidens. Akkor semmilyen információ nem került nyilvánosságra, ezért 
a végén aztán meg sem történt. Ennek az incidensnek a története következik.”

Athenaeum Kiadó, Budapest, 2009. Terjedelem: 618 oldal.
Telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 5200 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség), vagy 
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Pogácsás Imre A Közös Szállító 
Repülőgép Program

az  A m e r ik a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k

már hosszú ideje fontolgatta egy 
kategóriájában költséghatékony 

és gazdaságosan üzemeltethető szál
lítógép alkalmazását. Éveken keresz
tül keresték az optimális megoldást az 
amerikai hadsereg és légierő szállítási 
eszközpalettájának teljessé tételére, 
hogy az egyes légi szállítási feladato
kat minél gazdaságosabban lehessen 
megszervezni.

Elsősorban a kisebb terhek kapcsán 
merült fel korábban, hogy gazdaságta
lan volt akár egy C-130-as alkalmazá
sa is, de nem volt más opció. Az ame
rikai elemzések szerint példaként em
líthetjük, hogy 2006 folyamán a 
C-130-as flottával végrehajtott szállí
tási feladatok 60%-át például a C-27J 
SPARTAN repülőgéppel is végre lehe
tett volna hajtani, növelve a gazdasá
gosságot.

2007. június 13-án bejelentették, 
hogy a Közös Szállító Repülőgép 
(Joint Cargo Aircraft -  JCA) Program 
megvalósítására az amerikai hadse
reg és légierő az L3 Communications 
Integrated Systems cég által vezetett 
csoportot választotta, amely a Fin
meccanica Társaságtól az Alenia 
North America céget, a Boeing Integ
rated Defense Systemst és a Global 
Military Aircraft Systems (GMAS) cé

get is magában foglalja. A kezdeti 
szerződés alapján terveik szerint leg
alább 78 darab C-27J típusú repülő
gép kerül leszállításra a JCA- 
program szerint a hadsereg és a légi
erő részére.

Ezt megelőzően 2006. június 20-án 
az amerikai légierő és hadsereg ve- 
zérkarifőnök-helyettesei egy memo
randumot írtak alá, melyben megálla
podtak a két haderőnem független 
beszerzési programjainak jövőbeni 
összehangolásáról egy közös szállító 
repülőgép létrehozása érdekében. A 
légierő és a hadsereg 2006 júniusá
ban megegyezett abban, hogy a ré
szükre szükséges repülőgépeket 
ugyanazon alapvető platformok men
tén alakítják ki, bizonyos haderőne
men belüli követelmények figyelem- 
bevételével.

A haderőnemek olyan repülőgépet 
kerestek, amely képes a légi szállító 
teljesítőképességben mutatkozó rés 
kitöltésére. Egy már gyártásban lévő 
repülőgép megvásárlása biztosítaná 
az alacsonyabb beszerzési költségki
hatásokat és a teljesítőképesség gyor
sabb növelhetőségét. Mindkét haderő
nem megállapodott abban, hogy a tí
pus kiválasztása a sebességen, a ha
tótávolságon és azon fog alapulni, 
hogy a repülőgép képes-e leszállni az

előkészítetlen kifutópályákra vagy a 
kedvezőtlen időjárási feltételekkel ren
delkező helyekre.

Az elvárások szerint a repülőgépek 
leszállítása a hadsereg részére 2008- 
ban kellett, a légierő részére pedig 
2010-ben kell, hogy megkezdődjön. 
Kezdetben viták voltak közel 150 repü
lőgép beszerzéséről. 2006-ban az volt 
az általános megállapodás, hogy a 
hadsereg mintegy 75 repülőgépet fog 
beszerezni.

Az Egyesült Államok évek óta a 
C-23 Sherpa, a C -12 Huron és a 
C-26 Metroliner típusokat használja 
az „organikus” hadszíntéren belüli lé
gi szállítások biztosítására. A had
színtéren belüli kifejezés azt jelenti, 
hogy a légi szállításokat a műveletek 
egy hadszínterén belül hajtják végre, 
például a kizárólag Irakon belül törté
nő légi szállítások hadszíntéren belü
li szállításoknak tekintendők. Az „or
ganikus” kifejezés azt jelenti, hogy 
minden tevékenység kizárólag csak 
valamelyik haderőnemre vonatkozik, 
így például a hadsereg anyagainak 
és személyi állományának a hadse
reg egységei között a hadsereg repü
lőgépeivel történő légi szállítása or
ganikusnak tekintendő.

A hadsereg jelenleg a C-23 
Sherpa típust és egyéb forgószár
nyas repülőeszközöket használ az 
anyagoknak az „utolsó harcászati 
mérföldig” történő szállítására azo
kon a távolságokon, amelyek a had
sereg tábori raktárai és a csapatok 
széttelepülési helyei között vannak 
Afganisztánban és Irakban. A hadse
reg Sherpa gépparkja azonban el
avult, emellett már nem képes a vég
rehajtandó feladatokkal kapcsolatos 
új követelmények kielégítésére. A re
pülőgép nincs ellátva túlnyomást biz
tosító rendszerrel, s ezért repülési 
magassága korlátozott. Ezenkívül 
hatótávolsága kicsi, s ezért nehéz el
jutnia a délkelet-ázsiai hadszíntéren 
meghatározott helyekre.

A fedélzeti túlnyomást biztosító 
rendszer hiánya miatt a repülőgép 
nem használható sebesültszállító 
műveletek végrehajtására. Ráadásul 
a tehertér nem elég nagy ahhoz,

1. á b ra . A z  u to ls ó n a k  le g y á r to t t  o la s z  r e n d e lé s ű  C - 2 7 J  s z á l l í tó g é p  é s  le g é n y s é g e
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2. ábra. A gép törzse szerelés alatt (Alenia)

3. ábra. Gyári, első elkészült amerikai példány átadás előtt (Alenia)

hogy biztosítsa a légierő szabvány 
rakodólapjának szállítását. Ezért a 
rakodólapokat szét kell szedni, és át 
kell alakítani a Sherpa méreteinek 
megfelelően.

A változó harctér, a dandár harci 
csoportok moduláris felépítése és a 
támogatás logisztikai koncepciójának 
egy behatoló rendszerre történő átvál
tozása miatt a hadseregnek kiegészí
tő hadszíntéren belüli légi szállító ka
pacitásra volt szüksége az utolsó har
cászati mérföldig történő szállítások 
biztosítására. Történelmileg úgy ala
kult, hogy a harcászati spektrumon 
belül a légierő nem hajt végre szállítá
si feladatokat eddig a pontig. E felada
tok végrehajtását mind ez ideig a har
cászati kerekes járművek és a heli
kopterek biztosítják. A két repülőesz
köz kombinálása természetes lépés 
volt a haderőnemek szállító teljesítő- 
képességében létrejött rések hasonló
sága miatt.

A JCA bevezetésével a hadsereg 
Irakban 29 kiegészítő repülőtérre, Af
ganisztánban pedig további 10 repülő
térre lesz képes légi szállítási felada
tok végrehajtására. A JCA nagymér
tékben tehermentesíteni fogja a had
sereg CH-47 szállító helikoptereit, 
melyek 2001 októbere óta csaknem 
1,2 millió repült órát teljesítettek.

A légierőnek is szüksége van új 
hadszíntéren belüli légi szállító kapa
citásra. A haderőnem több mint 40 
éve használja a C-130 repülőgépe
ket erre a célra. A jármű azonban 
gyakran túl nagynak bizonyul a terro
rizmus elleni globális háború támoga
tásához szükséges egyes légi szállí
tási feladatok végrehajtására. Szállító 
kapacitása gyakran nincs kihasznál
va, különösen olyan esetekben, ami
kor valamire azonnal szükség van. 
Jelentős ráfizetéssel jár például a 
C-130-as olyan alkalmazása, amikor 
csupán egy rakodólapnyi anyagot 
vagy 10 embert szállít, amikor ennek 
csaknem ötszörösére lenne képes. 
Egy kisebb repülőgép ideális lenne az 
azonnal szükséges kisebb terhek és 
alacsonyabb létszámú személyi állo
mány szállítására.

Afganisztánban -  ahol széttelepült 
US-erők tartózkodnak -  nincs jó inf
rastruktúra, autópályák, utak és biz
tonságos közlekedési feltételek. 
Ezért a légierő részéről felvetődött a 
kérdés, hogy van-e valami megol
dás, amely biztosítaná a nem megfe
lelő infrastruktúra ellenére is a szállí
tások végrehajtását mindkét haderő
nem részére. A Katrina hurrikán ide
jén New Orleansban és a környező 
területeken felmerült támogatási és 
mentési feladatok végrehajtása so

rán nyilvánvalóvá vált, hogy a légi
erőnek szüksége van egy hadszínté
ren belüli könnyű légi szállítási kapa
citásra, s ezzel kapcsolatban olyan 
repülőgépekre, amelyeken képesek 
előkészítetlen felszállómezőkről ki
sebb mennyiségű terhek rövid távol
ságokra történő szállítására. A hurri
kán esetében természetesen nem a 
megfelelő repülőterek hiánya volt a 
probléma, hanem az, hogy a fel
szállómezők a vihar hatására meg
sérültek, s felületüket víz és törme

lék borította. A légierő rendidős ve
zetői az egész világra kiterjedően 
vállalt elkötelezettségekre alapozva, 
valamint a Katrina hurrikánnal kap
csolatos katasztrófavédelmi és men
tési feladatok végrehajtásának ta
pasztalataiból, a US Északi Pa
rancsnokság növekvő szerepköréből 
és az országon belüli védelmi fel
adatokból kiindulva belátták, hogy 
szükség van a könnyű légi szállítási 
feladatok végrehajtását biztosító, 
fentebb említett repülőgépekre. jT
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4. ábra. Olasz C-27J gép ENSZ-színekben (Alenia)

A C-27J S p a r t a n  h a r c á s z a t i
SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉP

Az 1997-ben beindított fejlesztés alap
ján kialakított C-27J Spartan harcá
szati szállító repülőgép ugyanazzal a 
meghajtórendszerrel és fejlett avio- 
nikai berendezésekkel rendelkezik, 
mint a C-130J Hercules típus. A 
C-27J repülőgépet a Lockheed Martin 
Alenia Tactical Transport Systems 
(LMATTS) vegyes vállalati társaság 
fejlesztette ki, melyet a Lockheed Mar
tin és az olasz Finmeccanica társaság 
részét képező Alenia Aeronautica cé
gek hoztak létre.

A kifejlesztett repülőgép első repülé
se 1999 szeptemberében történt, s 
2001 decemberében megkapta a teljes 
körű Olasz katonai típus alkalmassági 
tanúsítványt. Az olasz légierő 12 repü
lőgépet rendelt a G. 222 típus lecseré
lésére. A szállítás 2007 januárjában 
kezdődött. 2003 januárjában az 
LMATTS megkapta a C-27J gépekre 
vonatkozó első exportrendelést, ami
kor Görögország aláírt egy szerződést 
12 Spartan (három opcióval) vásárlá
sára. Az első gép 2005 augusztusában 
került leszállításra. 2006 februárjában 
Bulgária Védelmi Minisztériuma aláírt 
egy szerződést 5 db C-27J repülőgép 
(plusz további 3 gép opcióval történő) 
vásárlásáról. A gépek leszállítása 2007 
novemberében megkezdődött.

Litvánia 2006 júniusában rendelést 
adott 3 repülőgép beszerzésére. Az el
sőt 2006 decemberében szállították le, 
a másodikat 2008-ban, a harmadikat 
pedig 2009-ben fogják. 2006 decem
berében bejelentették, hogy Románia 
a C-27J típust választotta, s a követel

mény hét repülőgép beszerzését tar
talmazta. A szerződést 2007 februárjá
ban írták alá, a szállítások 2008 végén 
kezdődtek. 2007 júniusában a C-27J- 
t választották ki az amerikai hadsereg 
és légierő közös szállító repülőgépéül. 
A kezdeti szerződés 78 repülőgépre 
vonatkozik, 54 a hadsereg és 24 a lé
gierő számára. A C-27J JCA repülő
gép első repülése 2008 júniusában 
történt.

A C-27J S p a r t a n  k o n s t r u k c ió j a
ÉS GYÁRTÁSA

A konstrukció az Alenia cég jól bevált 
G-222-esének sárkányszerkezetén 
alapul. A repülőgép az Allison cég gáz- 
turbinás-légcsavaros hajtóműveivel és 
a Lockheed Martin cég fejlett fedélzeti 
rendszereivel van felszerelve. A 
C-27J Spartan végszerelése Olaszor
szágban történik. A Lockheed Martin 
felelős a propulziós rendszerért és az 
avionikai berendezésekért, irányítja a 
gyártmánytámogatást és az egész vi
lágra kiterjedő marketingtevékenység 
végrehajtását. Az Alenia cég a felelős 
a bizonylatolási folyamat, valamint a 
gyártási és repülési próbák többségé
nek végrehajtásáért.

A C-27J Spartan logisztikai és 
üzemben tartási, javítási jellemzői 
azonosak a Lockheed Martin C-130 J 
Hercules közepes harcászati szállító 
repülőgép vonatkozó jellemzőivel. El
sődleges feladatait a C-130J Hercules 
típushoz hasonlóan a teherszállítás, a 
csapatszállítás és az anyagok és ejtő
ernyős csapatok légi deszantolása ké
pezi. Ezenkívül ellátja a tengerészeti

őrjáratozást, a harcászati műveleteket, 
a sebesültszállítást, a földi üzem
anyag-áttöltést, a tűzoltást és a légi 
permetezést.

A REPÜLŐGÉP-VEZETŐ FÜLKE

A Spartan egy olyan teherpadlózattal 
rendelkezik, melynek szilárdsága azo
nos a Hercules szállító repülőgép pad
lózatáéval, a tehertér nagyméretű ke
resztmetszete alkalmas a Hercules ra
kodólapjainak befogadására.

Szerkezeti módosítás nélkül bizto
sítható a Spartan hidraulikus működte
tésű hátsó berakó rámpáján keresztül 
a HMMWV (High Mobility Medium 
Wheeled Vehicle), az AML-90-es, a 
Perentie 6D6 páncélozott jármű, az M 
113 páncélozott személyszállító jármű 
és hasonló katonai járművek be- és ki
hajtása. A repülőgépet szerkezetileg 
úgy alakították ki, hogy tűz keletkezé
se esetén biztosítani lehessen a jár
művek és a rakomány gyors kirakását 
a tehertérből.

A törzs hátsó részének alsó oldalán 
egy fölfelé nyíló ajtót helyeztek el, 
amely a rakodólapok vagy a konténe
res szállítórendszerek (Container 
Delivery Systems -  CDS) egységei
nek légi kidobására szolgál. A légi ki
dobás sebessége jellemzően a 
110-140 kt (knot = csomó = tengeri 
mérföld/h, 1,852 km/h), tartományban 
mozog (204-259 km/h).

A pilótafülke és a tehertér túlnyomás
biztosító és légkondicionáló rendszer
rel van ellátva. Sebesültszállító szerep
körben a repülőgép hordágyakon elhe
lyezett 24 fő sebesültet és 4 fő egész
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ségügyi kísérőt szállíthat. A teherteret 
felszerelték feladatorientált fedélzeti lé
gi mentő oxigénellátó rendszerrel és ti
zenkét energiatápláló csatlakozó pont
tal az egészségügyi vagy kisegítő fel
szerelések csatlakoztatására.

Ejtőernyős deszant szerepkörben a 
repülőgép ejtőernyősugró platformok
kal, valamint ejtőernyőbekötő sodrony- 
kötelekkel van ellátva, és legfeljebb 24 
teljesen felszerelt ejtőernyős katonát 
tud szállítani. Az ejtőernyős ugrásokat 
a tehertér két oldalán lévő ajtókon ke
resztül vagy a teherrámpáról és a hát
só ajtón át lehet végrehajtani.

Avionikai BERENDEZÉSEK

A C-27J repülőgép a Lockheed Martin 
Aeronautical Systems cég által integ
rált digitális avionikai készlettel van fel
szerelve. A fedélzeti harcfeladat-szá- 
mítógépeket a Sanders (a Lockheed 
Martin egyik vállalata), a kijelző képer
nyőket pedig az ADÓ cég szállítja. A 
Honeywell biztosítja a robotpilótát, a 
BF Goodrich pedig a tartalék (készen
léti) műszereket szállítja.

Hajtóművek

A repülőgépet két AE 2100D3 típusú 
szabadtengelyes gázturbinás hajtómű
vel szerelték fel, melyeket a Rolls-Roy
ce Defence North America (korábban 
Allison) cég gyárt. A hajtóművek névle
ges tengelyteljesítménye 5000 LE. A 
Messier-Dowty cég szállítja a hatlapá
tos kompozit légcsavarokat.

A meghajtórendszer lehetővé teszi 
a C-27J Spartan számára a különbö
ző kategóriájú repülőterekről történő 
üzemeltetést, beleértve az előkészí
tetlen felszállómezőket magas külső 
hőmérsékleti és nagy magassági vi
szonyok között, a nehéz terhek szállí

tásának biztosításával. A navigációs 
és az éjszakai repülést biztosító rend
szerek lehetővé teszik a repülőgép 
számára közvetlenül a föld felszíne 
feletti repülést.

A hajtóműrendszer az Alenia G-222 
harcászati szállító repülőgéphez vi
szonyítva 35%-kal nagyobb hatótávol
ságot és 30%-kal nagyobb utazóma
gasságot biztosít.

Következtetések

A meglévő saját -  bár csekély -  
An-26-os szállítókapacitás fenntartá- 
sa/megtartása elemi érdeke a Magyar 
Honvédségnek -  egészen a kategóriá
jában modernebb technikával történő 
lecserélésük lehetőségéig. Rövid tá
von mindenképpen szükséges a 2007- 
től elkezdődött nagyjavítások és kor
szerűsítések végrehajtása valamennyi 
repülőgépünkön.

A stratégiai légiteher-szállító kapaci
tás garantált biztosításának egyik rövid 
távú megoldása a nemzetközi, illetve 
szövetségi rendszeren belül működte
tett légi szállítási csoportokban történő 
részvétel, azonban a légiszállító-kapa- 
citáshiány megoldására elengedhetet
len a nemzeti katonai légiszállító-kapa- 
citás megújítása, bővítése.

A katonai szállító repülőgépek üzem
ben tartásával számos olyan feladatot 
lehet végrehajtani, amelyek a bérelt 
polgári repülőgépek igénybevétele 
esetén nem vagy csak a katonai műve
let sikerét veszélyeztető késlekedéssel 
valósíthatók meg. Erre már számos 
példa akadt a koszovói, iraki és afga
nisztáni magyar szerepvállalás során.

Több létfontosságú lőszerfajta nem 
vagy csak hosszas bürokratikus eljá
rás után beszerezhető különleges 
egyedi engedély alapján szállítható 
polgári repülőgépen. A szükséges át
repülési engedélyek beszerzése sok

kal hosszabb ideig tart katonai áruk 
polgári kereskedelmi repülőgéppel tör
ténő szállítása esetén, mint állami tu
lajdonú (katonai) gép esetében, ami
kor a szükséges engedélyekért ha
zánk nagykövetsége folyamodhat.

Több alkalmazási területen lévő repü
lőtérre egyáltalán nem szállhat le polgá
ri repülőgép, illetve számos esetben 
polgári légitársaság nem hajlandó le- 
szállni a veszélyes vagy hiányos bizton
sági felszereltségű (szükség szerint 
helyreállított) repülőtérre. Rendkívül 
sürgős esetekben (pl. sebesült-, 
halottszállítás; létfontosságú lőszerek, 
fegyverek vagy egyéb szükséges fel
szerelések szállítási igényének váratlan 
felmerülésekor; a személyi állomány ki
menekítése esetén; természeti kataszt
rófáknál történő segítségnyújtáskor) 
nincs idő hosszas beszerzési eljárásra, 
ezért csak a saját szállítókapacitás kínál 
megfelelő megoldást. Nem elhanyago
landó szempont az azonnali rendelke
zésre állás, valamint a felesleges teher
szállító kapacitás „áruba bocsátása”, ci
vil hasznosítása sem.

A légi szállításnál a várható felada
tok nagysága és természete, az MH 
meglévő katonai légiszállító-kapacitá- 
sának korlátái és kiöregedése, más 
NATO-tagországok példái mind azt in
dokolják, hogy komolyan meg kell 
vizsgálni a saját stratégiai légi szállító 
képesség közép- vagy hosszú távon 
történő megteremtésének lehetséges 
változatait, ugyanakkor ezzel párhuza
mosan fel kell készülni a meglévő légi 
szállító repülőgéppark kategórián be
lüli frissítésére, cseréjére is.

A témával való foglalkozás fontossá
gát erősíti az a tény is, hogy a NATO- 
alkalmazásra felajánlott erők légi szál
lítása és logisztikai ellátása, utánpótlá
sa nemzeti feladat, melyet nem kizár
ható esetben nagy távolságra és jelen
tős légiszállító-kapacitás igénybevéte
lével tudunk csak végrehajtani, és erre 
nem minden esetben nyújt megoldás a 
C-17-es flotta Magyarország számára 
biztosított kapacitása.

F e l h a s z n á l t  ir o d a l o m

http://www.antonov.com
http://www.aerospace-technology.com
http://en.wikipedia.org
http://www.airliners.net
http://www.alenia-aeronautica.it
http://www.c27j.com
http://www.globalsecurity.org
http://www.ksamc.com
http://ukrembassy.indynet.cz
http://www.rbs.ru
http://www.jetfly.hu
http://www.airforce-technology.com

5. ábra. Egy segélyszállító gép bevetés közben (Alenia)
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Sticz László' Az expedíciós logisztika 
sajátosságai в

Az USA EXPEDÍCIÓS LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁNAK FŐBB ELVEI

Az Egyesült Államokban általában az alábbi elvek, jellem
zők figyelembevételével szervezik meg és hajtják végre az 
expedíciós logisztikai támogatást.
-  Reagálóképesség (a megfelelő támogatás a megfelelő 

időben, gyors alkalmazkodás stb.).
-  Egyszerűség (elkerülni a fölösleges, bonyolult, összetett 

megoldásokat).
-  Rugalmasság (a megváltozott helyzethez megváltozott 

szervezet és eljárás alkalmazása).
-  Ésszerűség (a minimális, még elegendő támogatás nyúj

tása).
-  Folyamatos fenntarthatóság (a műveletek minden fázisá

ban megbízható támogatás nyújtása).
-Túlélőképesség (személyek, erőforrások, létesítmények 

védelme).
-  Gazdaságosság (a legköltséghatékonyabb megközelítés 

alkalmazása).
-  Integrálóképesség (szinkronizáció végrehajtása a műve

letek különböző aspektusai tekintetében).
Az irányelvek figyelembevételével az USA harci kiszolgá

ló támogatás összetevői az alábbiak szerint csoportosítha
tók azzal a megkötéssel, hogy az egyszerű katonák csak 
az első 5-6 támogatási formát ismerik:
-  fenntartás;
-  szállítás;
-  ellátás;
-  harci EÜ-támogatás;
-  harctéri kiszolgálás;
-  tűzszerészfeladatok;
-  humánerőforrás-támogatás;
-  pénzügyi támogatás;
-  vallási támogatás;
-  jogi támogatás;
-  katonazene-szolgáltatás.

Amerikai expedíciós logisztikai tapasztalatok

Kommunikáció és ellátás területén

-  A kommunikációs eszközök hiányosságai nagymér
tékben megnehezíthetik a tevékenységet (becsatlako
zás problémái, különösen a nagy tempóval végre
hajtott műveleteknél az utánpótlás megrendelése igen 
nehézkes).

-  Az ellátási lánc vonatkozásában az átláthatóság az anya
ország és a hadszíntér között megteremthető, de a to
vábbi lépcsőzés során már nem volt követhető az anya
gok, eszközök útja.

-  A készletek meghatározása, a javadalmazás leosz
tása, a megfelelő lépcsőzés hiánya problémákat 
okozhat.

-  Az ellátási lánc működtetése nem egyszerű dolog, és az 
átláthatóság, a követhetőség megteremtése nélkül zavar 
keletkezik.

Kiképzés és doktrínák területén

-  A harci kiszolgáló támogató kötelékeknek meg kell olda
niuk saját maguk önvédelmét.

-  A konvojban történő menet végrehajtásának gyakorlása 
és éleslövészeti felkészítés mindenképpen szükséges.

-  A helyszíni javító kapacitást növelni kell, mert jobbára 
csak a civil cégek szerződéses hadszíntéri támogatásá
ra szorultak.

-  Gyors feladat-átszervezésekre van szükség a problémák 
rugalmas kezelése érdekében.

Fenntartás és felszerelések javítása, pótlása területén

-  A legkeresettebb pótalkatrészek: kerekes gépjárművek 
gumija, motorok stb.

-  A javítások csak azokra az eszközökre korlátozódtak, 
amelyeknek feltétlenül szükséges volt mozogni, kommu
nikálni stb.

-  A logisztikai kötelékek hiányt szenvedtek rádióból, navi
gációs eszközökből, kollektív fegyverekből.

-  A járművek javítása rendkívül sok időt és energiát 
emésztett fel.

A TERMELŐI ÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKA MUNKAFOLYAMATAI 
ÉS AZ EXPEDÍCIÓS LOGISZTIKAI KÉPESSÉGIGÉNYEK

Vizsgáljuk meg először az integrált logisztikai rendszer ter
melői és fogyasztói logisztikai alrendszereinek felépítését, 
tartalmát, kapcsolatrendszerét, az összhaderőnemi doktrí
na megállapításainak figyelembevételével.

Termelői logisztika

A termelői logisztika konkrét fogalmi összetevőiből kiinduló 
tevékenységek célja a Magyar Honvédség személyi állo
mányára, annak technikai eszközeire és infrastruktúrájára 
irányuló logisztikai támogatást végző fogyasztói logisztikai 
alrendszer működési feltételeinek folyamatos biztosítása.

Fő funkciói: Tervezés-fejlesztés-beszerzés-gazdálko- 
dás-minőségbiztosítás-közgazdaság 
Összetevői:
-  Kutatás.
-  Tervezés.
-  Fejlesztés.
-  Gyártás.
-  Beszerzés.
-  Rendszerbe állítás.
-  Rendszerben tartás felügyelete.
-  Rendszerből való kivonás.
-  Katonai anyagi szabványosítás.
-  Minőségbiztosítás.
-  Megbízhatóság és hibaelemzés.
-  Biztonsági szabványok.
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-  Specifikációs és gyártási folyamatok.
-  Üzemi próbák és tesztelések.
-  Termékazonosítás (kodifikáció).
-  Eszközdokumentáció.

Fogyasztói logisztika

A fogyasztói logisztika az ellátási és működési rendhez iga
zítottan, a katonai irányítás alatt működő logisztikai támo
gató szervezetek tevékenysége által valósul meg.

Fő funkciói: Anyagi biztosítás-ellátás-üzemfenntartás- 
mozgatás-szállítás-szolgáltatás-gazdál kodás 
Összetevői:
-  Rendszerben tartás (átvétel, raktározás, szállítás, kar

bantartás, javítás).
-  Rendeltetésszerű működtetés.
-  Elosztás.
-  Tárolás.
-  Felhasználás.
-  Készletek ellenőrzése.
-  Haditechnikai eszközökkel és hadianyagokkal való el

látás.
-  Mozgatás-szállítás.
-  A megbízhatóság biztosítása és hibabejelentés.
-  Az üzemben tartáshoz szükséges tartalék alkatrészek 

és fenntartási anyagok beszerzése.
-  Raktározás.
-  Kezeléssel és üzemeltetéssel, felhasználással kapcsola

tos kiképzés.
A két alrendszer pontos elhatárolása a NATO-országok- 

ban is igen nehéz feladat. Az előzőekben részletezettek 
alapján látható, hogy bizonyos fogalmak mögött értendő te
vékenységek mindkét alrendszernek elemei lehetnek. A 
NATO-országokban a logisztikai funkciók teljesülési módja, 
gyakorlati megvalósulása szempontjából további két terüle
tet különböztetnek meg, amelyet együttműködői logisztiká
nak és többnemzetű logisztikának neveznek.

A logisztikai támogatás egységes rendszerében a beme
nő adatokat (a haderő igényeit, követelményeit) a szolgál
tató fogyasztói logisztikai szervezetek teremtik meg a kime
nő eredményeket produkáló termelői logisztika működésé
nek megalapozottságával.

Mindezek alapján beláthatjuk, hogy a nemzeti logisztikai 
támogatás fogalma, funkcionális területei mennyire össze
fonódott, egymást kölcsönösen támogató és az egységes 
védelemgazdasági környezetben megvalósuló integrált 
rendszert alkotnak.

Ha figyelembe vesszük az eddig bemutatott jellemzőket, 
a logisztikai támogatási formákat a logisztikai munkafolya
matok irányultsága szempontjából alapvetően négy részre 
oszthatjuk:

-  Expedíciós logisztikai támogatás.
-  Hazai feladatok támogatása (békefeladatok, békemű

ködés, katasztrófaelhárításban való részvétel stb.).
-  Fogadó nemzeti támogatás (szövetséges csapatok ma

gyar területen végrehajtásra kerülő tevékenységének nem
zeti támogatása).

-  Szövetségesekkel történő együttműködés során fellépő 
logisztikai támogatási feladatok végzése (többnemzetű lo
gisztikai kezdeményezésekben való részvétel, speciális ké
pességek biztosítása stb.).

Minden egyes munkafolyamatnál alapvető annak tisztázása, 
hogy minek az érdekében tevékenykedünk, milyen tevékeny
ség támogatására készülünk. A legfontosabb azonban a továb
bi tevékenységet markánsan befolyásoló részelemek, mint a 
tervezés és fejlesztés vonatkozásában, hiszen az irányokat

ezen elemek határozzák meg. Ha tervezünk, a tervezési szem
pontok alapvetően mások az expedíciós támogatás megterve
zésénél, mint a hazai logisztikai támogatás vagy békefelada
tokra történő felkészülés során. A fejlesztési irányok meghatá
rozása is nagymértékben függ az elérendő cél típusától.

ÖSSZEFOGLALÁS

Hazánknak a megváltozott biztonsági környezetben is készen 
kell lennie arra, hogy ellenálljon a szuverenitását érintő eset
leges fenyegetéseknek, akcióknak. Ennek megfelelően olyan 
katonai erőt kell fenntartania és fejlesztenie, amely többfunk
ciós, az expedíciós és védelmi alapfeladatot, valamint más ki
hívásokban rá háruló sajátos tevékenységeket, szövetsége
seinek szükségszerű támogatásával képes teljesíteni.

Mind a fejlesztés során, mind az egyes gyakorlati alkal
mazások megtervezésénél és végrehajtásánál olyan eljárá
sok, szervezeti elemek és felszereltség kialakítására kell 
törekedni, amelyek biztosítják a személyi és technikai vesz
teségek lehető legkisebb mértékűre történő szorítását.

Az új kihívásokhoz való alkalmazkodás és a többi tagál
lam katonai erőivel való együttműködés érdekében a Ma
gyar Honvédség egészének biztosítania kell a kijelölt erőink 
gyors telepítését, a rugalmas alkalmazást, a misszió végre
hajtásához szükséges ideig történő fenntartását, túlélését, 
önvédelmi képességét és hatékony működését.

A logisztika vonatkozásában az expedíciós hadviselés 
megjelenése és az ennek végrehajtására irányuló képessé
gek kialakításának igénye igen nagy kihívást jelent a nemze
tek részére. Gyakorlatilag még a nagyobb és tapasztaltabb, 
jobb pénzügyi háttérrel rendelkező országok is dolgoznak a 
megfelelő képesség kialakításának részletein.

A tények, hogy a csapatok telepítése, bevetése olyan hely
színekre is megtörténhet, ahol nagyon kicsi a fogadó nemze
ti támogatás, vagy egyáltalán nem is létezik, és sokkal na
gyobb távolságokra történhet meg, mint akár néhány évvel 
ezelőtt kiterjesztett, ugyanakkor nagyon korlátozott kommu
nikációs csatornák alkalmazásával, sokkal magasabb köve
telménnyel lépnek fel a logisztikai támogatás irányában, mint 
tették ezt a területvédelmi elvek végrehajtása során.

Egy ilyen képesség- és szervezetigény-lista -  mint a stra
tégiai tengeri és légi szállítási képesség, telepíthető légi és 
tengeri kikötő műveleti erők, raktározási erők, anyagelosz
tó, víz-, üzemanyag-szállító erők, nem harci műszaki erők, 
melyek a szükséges infrastruktúra megteremtését végzik, 
telepíthető egészségügyi csapatok és a szükséges javítás
sal, fenntartással foglalkozó e rők-, melynek elemei mind a 
szervezetszerű harci kiszolgáló erőkön kívül értendők, 
rendkívül nagy erőforrásigénnyel léphet fel, és nagy kihívás 
elé állítja a nemzeteket.

Ezzel megállapítható az is, hogy annak ellenére, hogy 
napjainkban tendencia a nemzetek védelmi költségveté
sének lefaragása, a harci erőknél végrehajtott fejlesztések, 
a modernizációk rendkívüli szüksége mellett a logisztika és 
a harci kiszolgáló támogatás rendkívüli prioritást kell, hogy 
élvezzen a védelmi költségvetés leosztása során. A szövet
ség válasza a fenti kihívásokra a műveleti logisztikai ele
mek csökkentésének igénye, valamint a költségek megosz
tása olyan módon, hogy előtérbe helyezzük a többnemzetű 
logisztikai támogatást, ahol ez lehetséges. Ezenkívül a 
specializáció, amely költséghatékonyságot eredményez
het, szintén támogatott elv. így különleges képességek bir
tokába kerülhetünk fölösleges beruházások nélkül.

Ilyen kezdeményezés a Többnemzetű Integrált Össz- 
haderőnemi Logisztikai Csapatok (Multinational Integrated 
Joint Logistic Units, MILU) létrehozásának lehetősége is,
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ha a földrajzi és biztonsági szempontok megléte lehetővé 
teszi ezt. Számos alkalommal PfP-nemzetek is közremű
ködnek ilyen jellegű szervezetekben, mint az ír Szállító 
Század Koszovóban.

Az expedíciós műveletek válságkezelő vagy éppen béke- 
támogató jellegét tekintve előtérbe kerülhetnek a civil lo
gisztikai szervekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattar
tás és szoros együttműködés kérdései is. Ha a biztonsági 
helyzet lehetővé teszi, a civil szerződésekkel történő ellátás 
a célszerűbb a katonai logisztikai támogatás helyett.

A jövő haderejének logisztikai támogatásával szemben tá
masztott legfontosabb követelmények, vagyis az expedíciós 
logisztikai képességek az alábbiak szerint összegezhetők:
-  A kijelölt támogató kiszolgáló erők magas fokú készenlé

te (a támogatottal legalább azonos).
-  A gyorsan változó harcászati, hadműveleti körülmények 

közötti alkalmazkodás és reagálás képessége.
-  Többnemzetű, összhaderőnemi környezetben való tevé

kenység.
-  Telepíthetőség és mobilitás egysége.
-  Hosszú távú fenntarthatóság.
-  Hangsúlyozott feladatorientáltság.
-  Magas technológiai szint.
-  Integrált és nemzetközi logisztikai támogatás.
-  Rugalmas felhasználhatóság.
-  Gyors átcsoportosíthatóság.
-  Hálózatközpontú környezetben való alkalmazás képes

sége.
-  Külső környezet változásaihoz való gyors alkalmazko

dás képessége.
-  Kisebb adminisztratív szervezet.

Mindebből az következik, olyan képességalapú haderő- 
fejlesztést kell megvalósítani, amely lehetővé teszi mind
azokra a fenyegetésekre való hatékony reagálást, ame
lyekkel az elemzett jelzések szerint szembe kell néznünk, 
valamint olyan katonai és nem katonai képességeket és 
kapcsolatokat kell kiépítenünk, amelyek ezeket megfelelő 
módon kiegészítik.

Az utóbbi évek katonai műveleteinek tapasztalatai is azt 
igazolják, hogy az úgynevezett „harcoló” állomány megóvá
sa érdekében legalább háromszor akkora kiszolgáló erőre 
van szükség. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a 
fegyveres erő kijelölt része az ország területétől távoli tér
ségben kerül alkalmazásra. Más szakemberek számítása 
szerint minden egyes bevetésre kerülő katonát további öt
hat ember fog kiszolgálni a jövő katonai műveleteiben. To
vábbá az expedíciós műveletekben részt vevő erők sokkal 
költségesebbek lesznek, mint a hidegháború során fenntar
tott katonai szembenállás fegyveres erői voltak. A költsége
ket nemzetközi összefogással csökkenteni lehet, ami azt 
jelenti, hogy bizonyos logisztikai „szolgáltatásokat” nem kell 
annyiszor megszervezni, ahány nemzet vesz részt a vál
ságreagáló műveletben.2

A cikk megírásával nem tekintem befejezettnek a téma 
(expedíciós logisztikai képességek) vizsgálatát, csupán az 
eddigi kutatásaim eredményét szerettem volna közreadni 
azok részére, akik az expedíciós képességek tartalmi ele
meinek vizsgálatával foglalkoznak.
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Banka Zoltán A Tu—160 nehézbombázó I. rész

Nehéz jó  cikket írni olyan t í
pu sró l , amely még rendszer
ben áll, és alkalmazói számá

ra komoly stratégiai jelentőséggel 
bír. Az ilyen típusoknál ugyanis álta
lában nagy mennyiségben lelhetők 
fel a fejlesztés, alkalmazás részlete
it bemutató anyagok, viszont a gé
pek struktúrájáról, belső felépítésé
ről már mindig szűkösebbek és 
megbízhatatlanabbak a források. A 
rendszerek, műszerek adatai java
részt titkosak, ezekről nem sokat le
het megtudni még szakkönyvekből
sem. így az ilyen cikk mindig kény
szerűen kiegyensúlyozatlan. Erről a 
típusról szinte mindenkinek az jut az 
eszébe, hpgy „az csak a B-1 szovjet 
kópiája” . Úgy gondoltuk, hogy a fej
lesztés lényeges momentumainak 
viszonylag részletes bemutatásával 
el lehet ezt a téves sztereotípiát 
oszlatni.

ATu-160 specifikációja szerint egy 
bármely időjárási körülmények közt, 
éjjel-nappal, tetszőleges földrajzi kö
rülmények közt bevethető szuper
szonikus interkontinentális stratégiai 
bombázó-rakétahordozó repülőgép. 
A legnagyobb és legerősebb harci re
pülőgép a világon, mely tűzerő tekin
tetében is alig talál vetélytársakra. 
Elvileg képes kétszeres hangsebes
séggel repülve, kb. 8000 km távol
ságban mindennél pusztítóbb csa
pást mérni, miközben az ellenség 
légvédelmének és vadászainak tevé
kenységét nagy sebességgel megne
hezíti, támadásukat aktív és passzív 
zavarórendszereivel elhárítja. Ezek a

2. ábra. A hatalmas és futurisztikus XB- 
70 Valkyrie

►

3. ábra. A B-1 A prototípusa levegőben

képességek Oroszország stratégiai 
elrettentő erejének ma is egyik pillé
révé teszik. A repülőgép NATO-kód- 
neve Blackjack, hazájában pedig a 
Bjelij Lebegy, azaz Fehér Hattyú név
re hallgat.

KÜLÖNLEGES REPÜLŐGÉP SZÜLETIK

A típus története 1965-ben kezdő
dött, ebben az évben vonult vissza 
kényszerűen a politikából a Szovjet
unió Kommunista Pártjának főtitkára,

1. ábra. A Tu-160-as 10. számú sorozatpéldánya a nagy hatalmú Nyikita Hruscsov. 
A műveletlen, viszont cseppet sem 
buta és nagyon eltökélt politikus a lé
gierő „halálos” ellensége volt. Reg
nálása idején szinte kizárólagos pri
oritást kaptak a stratégiai rakéta
erők, ugyanis meg volt győződve ar
ról, hogy a bombázók ideje lejárt, a 
rakétafegyverek mindenhatóságá
ban hitt. A repülő fegyvernem veze
tői viszont aggódva figyelték, hogy 
az Egyesült Államokban javában 
folynak a kísérletek az XB-70-essel, 
és elindult az AMSA (Advanced 
Manned Strategic Aircraft) program 
is, amely egyébként később a B-1 A 
kifejlesztéséhez vezetett. Egyértel
műen komoly hátrányban érezték
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4. ábra. A T-4-ből indultak ki a Szuhoj tervezőirodáiban

5. ábra. A T -4  gép egyetlen példánya repülés közben

magukat, és megfelelő választ akar
tak adni a kihívásra.

A Szovjetunió jelentősebb terve
zőirodái 1967. november 28-án fel
hívást kaptak egy olyan repülőgép 
tervezésére, amely minden korábbi 
bombázót felülmúl. Az új csapásmé
rőnek 3200-3500 km/h sebességet 
kellett elérnie, minimum 11-13 000 
km-es hatótávolság mellett. További 
követelmény volt, hogy takarékos 
útvonalrepüléssel a hatótávolságot 
16-18 000 km-re lehessen feltor
nászni. 1969. január 10-én az illeté
kes minisztériumban három iroda (a 
Tupoljev, a M jasziscsev és a 
Szuhoj) képviselőjével írtak alá 
szerződést arról, hogy a kívánt pa
ramétereket teljesítő új rakétahordo
zó fejlesztésébe fognak. A kor tech
nológiája természetesen erősen be
határolta a lehetőségeket, és ha fi
gyelembe vesszük az akkori trende
ket, nem is meglepő, hogy elsőre 
szinte minden tervező változtatható 
szárnynyilazású konstrukció rajzait 
tette le az asztalra.

A Szuhojnál egy meglévő, de si
kertelen gép, a T -4  dokumentációját 
vették le a polcról, leporolták, és va- 
riaszárnyúvá alakították. Ez a terv a 
T-4M  jelet kapta. Ez a gép az ösz- 
szes fegyverét külső felfüggesztőn 
hordta volna (belső fegyvertér hí-

6. ábra. A Szuhoj T-4M egyetlen megépült példánya
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1 1 Поверенный шарнир
12 Двигатель
13 Элероны
14 Закрылки
15 Секции руля направление
16 Киль
17 Топливомер
18 Секции предкрылка
19 Топливный бак поворотной части «o»-'
20 Поворотная часть крыла
21 Топливный бак фюзеляжа
22 Расходный топливный бак
23 Неподвижный клин воздухозабор-и. г
24 Отсек радиоэлектронного оборудоь> 

(закабимиый отсек)
25 Кресло штурмана
26 Кресло летчика

1 Отклоняемая носовая 
фюзеляжа (ОНЧФт

2 Блоки отсека ОНЧФ
3 Кабина экипажа
4 Переднее горизонтальное оперение
5 Створка передней стойки шасси
6 Передняя стойка шасси
7 Регулируемая понепь воздухозаборника
8 Центроплан
9 Створка основной стойки шасси 

10 Основная стойка иасси

7. ábra. А Т-4М változat szerkezeti vázlata a fődarabok felsorolásával

ján), ami valószínűleg lehetetlenné 
tette volna a szükséges te ljesít
ményparaméterek elérését, és az 
sem biztos, hogy az igen érzékeny 
atomfegyverek jól tolerálták volna a 
háromszoros hangsebességű repü

léssel járó hatalmas hőterhelést és 
rázkódást.

Eközben a Mjasziscsev-iroda (mely
nek állományát korábban az M-50 tí
pusú bombázójuk kudarca miatt szél
nek eresztették) 1967-68-ban M-18

és M-20 jellel 4 különböző terven dol
gozott egyszerre, melyek közt merev 
szárnyú és variaszárnyú modell is 
akadt.

Tupoljevnél egész más úton indul
tak el. A főkonstruktőr Alexej

8. ábra. Mjasziscsev egyik előterve
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9. ábra. Az M-18 modellje

10. ábra. Az M-20 modellje

11. ábra. Dupla függőleges vezérsíkkal épült makett

Tupoljev (az alapító, Andrej Tupoljev 
fia) annyira bízott önmagában (és 
abban, hogy az előző évtizedekben 
az iroda neve szinte egyet jelentett a 
bombázógépekkel a Szovjetunió
ban), hogy gyakorlatilag figyelmen 
kívül hagyta a központi célkitűzése
ket, és „160” jelzéssel egy csupa
szárny gép terveit rajzolták meg, 
amely „mindössze” 2,3M sebességre 
volt képes. Ezek a tervek az iroda új 
utasszállítóján, a Tu-144-esen ala
pultak.

A Szuhoj-iroda számára egyértel
mű volt, hogy a tervezés legelső fá
zisában a másik két tervezőcsoport 
megelőzte őket. Az ellenfelek tervei 
nagyon előremutatóak, innovatívak 
voltak, melyek mellett az ő T-4M gé
pük nagyon idejét múltnak tűnt. Ők 
(Tupoljevvel szemben) maximálisan 
szem előtt tartották a program alap
vető követelményeit. Elsődleges 
szempontjuk volt, hogy a lehető leg
nagyobb belső térfogattal rendelke
ző szerkezetet hozzák létre (hogy a 
fegyverek és az üzemanyag számá
ra megfelelő mennyiségű helyet 
nyerjenek) a lehetséges maximális 
légellenállás mellett. Emellett a sár
kánynak a lehető legnagyobb szi
lárdsággal is rendelkeznie kellett, 
mivel a tervezők olyan gépet akartak 
alkotni, amely nemcsak nagy ma
gasságban, hanem földközelben is 
képes nagyon nagy sebességet elér
ni. 1970-re előálltak a 2B jelzésű 
sárkánnyal, amely nagyon különle
ges volt. A gép széles, nagy lapos 
törzzsel rendelkezett, és változtatha
tó nyilazású (30-70°), a törzs mére
téhez képest igen kis felületű szár
nyai voltak. A szélcsatorna-kísérle
tek a mérnököket igazolták, a közeg- 
ellenállása rendkívül alacsony volt, 
és azzal, hogy a törzset nagyon ro
busztusra alakították, lehetővé vált, 
hogy olyan nagy szilárdságot érje
nek el, ami kis magasságú repülés
nél is nagy sebességet tesz lehető
vé. Ezután tovább dolgoztak a terv 
tökéletesítésén. Optimalizálták a 
szárnyprofilt és a szárny vastagsá
gát, hogy minél kisebb légellenállás 
mellett megfelelő stabilitást és irá
nyíthatóságot biztosítsanak. Vizsgál
ták, hogy a szárny állásszöge és 
íveltsége hogyan befolyásolja a füg
gőleges vezérsíkok hatékonyságát, 
a hajtóművek teljesítményét és a 
hajtóművek üzemanyag-fogyasztá
sát. Ezek után a CAGI munkatársai 
mégis felfedezték, hogy a repülőgép 
kb. 5%-os aerodinamikai instabilitás
sal küzd, amit az orr-rész áttervezé
sével sikerült kiküszöbölni. A gépet 
T-4MSz-nek, házon belül pedig csak
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12. ábra. Szimpla vezérsíkkal és winglet-ekkel épült makett

(későbbi Szu-27-es) és T-6-os (ké
sőbbi Szu-24-es) fejlesztésén is dol
gozott, és a légierőknek mindkét tí
pusra égető szükségük volt. A veze
tők pedig úgy látták, ennyi feladat 
még egy ilyen komoly cégnek is sok 
egyszerre, így salamoni döntés szüle
tett. Tupoljev kapta meg az új bombá
zó kifejlesztésének jogát, de a 
Mjasziscsev M-20-asának tervei 
alapján. A Szuhojt pedig kötelezték, 
hogy minden kutatási eredményüket 
adják át a Tupoljevnek. így a T-4MSz 
gyakorlatilag papírkosárba került, bár 
tény, hogy a negyedik generációs har
ci gépek (Szu-27, MiG-29) tervezé
sénél sok kutatási eredményét fel
használták.

(Folytatjuk)

200-asnak nevezték. Állítólag ez a 
név onnan ered, hogy a gép terve
zett tömege 200 t körül lett volna.

1972-ben megvizsgálták a tervező- 
irodák eredményeit: a Tupoljev 10- 
esét, a Mjasziscsev M-20-asát és a 
T-4MSz-t. Meglepő eredmény szüle
tett. Miután felismerték, hogy a köz
ponti követelményeknek a 160-as ké
pességei egyáltalán nem felelnek 
meg, a légierő parancsnoka állítólag 
így szólt Tupoljevékhez: „Ti gyakorlati
lag egy utasszállítót ajánlotok ne
künk?!” Az M-20-ast jónak találták, de 
elutasították, mert úgy ítélték meg, 
hogy a kicsi és frissen verbuválódott 
tervezőcsapat túl gyenge ahhoz, hogy 
egy ilyen volumenű projektet egyedül 
megvalósítson. Az egyértelmű győz
tes a T-4MSz lett, de a Szuhoj még
sem kapott rá megrendelést. Miért? 
Ebben az időben a Szuhoj a T-10-es

1:1É

DRAFMODEL LEFH 18/40 10,5 СМ-ES LÖVEG
(1:16, DrafModel, Lengyelország)

A német tábori tüzérség alapvető fegyvere volt a 10,5 cm-es vontatott tábori tarack. 
Álcázás céljából nevezték M 18-nak, valójában 1930 előtt tervezték. A LeFH 18/40 
löveg könnyű tábori tarack, 1940-es mintájú, amelyet a tömeg csökkentésére a 
gyártani kezdett 40.M 7,5 cm-es páncéltörő ágyú kerekeire és lafettájára szereltek. 
Ezzel a lóvontatású fogatolt változat könnyen kialakítható volt. A löveg végigharcolta 
a második világháborút.

A kivágóból összeállítható papírmakett útmutatója lengyel nyelvű, diagramokkal. 
Önmagában a makett ára 3190 Ft + postaköltség (2009. májusi adat). 
Megrendelhető: Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902 (honlap: www.papirmakett.hu)
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Schuminszky
Nándor A Kozmosz műholdsorozat III. rész

Almaz
Az eredetileg pilótás űrrepülésre ké
szült Almaz katonai űrállomást átalakí
tották ember nélküli radarfelderítő űr
eszközzé (lásd Haditechnika 1993/3.).

38. ábra. A katonai űrállomásból átala
kított Almaz hold (Kozmosz-1870)

TKSz
Az Almaz űrállomáshoz tervezett kato
nai szállító űrhajó külalakjában az 
amerikai Apollo űrhajóra hasonlít, de 
annál 30%-kal kisebb. Bár számos kí
sérletet hajtottak végre vele, személy
zettel a fedélzetén sohasem repült. 
Ennek talán legfőbb oka az volt, hogy 
az űrállomáshoz vezető ajtó a hővédő 
pajzsban helyezkedett el az űrkabin 
alján, a középső ülés alatt (lásd Hadi- 
technika 1993/3.).

39. ábra. A TKSz katonai szállító űrhajó 
is a Kozmosz-sorozatban mutatkozott be

Pofok
A Potok volt az első eleme annak a 
második generációs általános vezény
lő és ellenőrző rendszernek 
(GKKRSz), amelynek kifejlesztését az 
1976. február 17-ei miniszteri dekré
tum rendelte el. A műholdba a Lucs 
geoszinkron rendszerét integrálták, és 
nagy sebességű adatátvitelre volt al
kalmas a centiméteres hullámsávban. 
Amíg a Lucs űreszköz és földi állomás 
között, addig a Potok két földi hely kö
zött forgalmazott, illetve a 
Jantar-4KSz1 elektrooptikai felderítő 
hold digitális adatait közvetítette a

40. ábra. A Potok típusú holdakat Proton 
rakétával juttatták Föld körüli pályára

Földre. A rendszer számára két földi 
állomást jelöltek ki: Nahodkát és a 
moszkvai régióban lévő Konakovót. A 
három rendelkezésre álló pozícióból 
(80° kelet, 13,5° nyugat és 168° nyu
gat) az utóbbit sohasem használták. A 
Potok volt az első kommunikációs 
hold, amelyet a Lavocskin- 
tervezőirodában hoztak létre. 1992- 
ben hivatalosan is bejelentették, hogy 
a Potok-Geizer-rendszert üzleti vállal
kozások részére is hozzáférhetővé te
szik Szokol néven. Az első Potok típu
sú hold a Kozmosz-1366 volt.

Uragan
Az 1960-as évek végén a szovjet kato
nai vezetés egy olyan rádiónavigációs 
rendszer kifejlesztését szorgalmazta, 
amely alkalmas lesz az új generációs 
ballisztikus rakéták pontos irányításá
ra, azaz önműködően létre tudja hozni 
a megfigyelés néhány perce alatt a „fix 
pontú” pályát. Az amerikai GPS- 
rendszer mintájára tehát létrehozták a 
GLONASzSz-t, melyet az Uragan típu
sú holdak alkotnak.

41. ábra. A GLONASzSz a szovjet-orosz GPS-rendszer Uragan típusú navigációs 
holdja (Kozmosz-1413)
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42. ábra. Korai riasztó hold (USz-KSz) 
prototípusa, a Kozmosz-606

Jantar
A Jantar-1KF fotófelderítő, térképé
szeti típust a szovjet hadsereg ré
szére fejlesztették ki. A nagy pontos
ságú térképek készítéséhez szüksé-

43. ábra. Jantar-2K típusú műhold 
(Kozmosz-697)

44. ábra. Az új korai riasztó hold első 
példánya, a Kozmosz-775

ges berendezéseket a Zenyit-4MT- 
ből vették át. Ezáltal viszont a meg
nőtt tömeg meghaladta a Szojuz-U 
teheremelő képességét, tehát csak a 
Proton vagy a Zenyít rakéta jöhetett

45. ábra. Az elfogó vadász sorozat első 
tagja a Kozmosz-holdak között, a 185-ös

46. ábra. Rajz az amerikai 
haditengerészeti erők pozíciójának 
felderítésére alkalmas felderítő 
műholdról (USz-A, Kozmosz-102)

47. ábra. A Lira (Kozmosz-394) több 
volt, mint passzív céltárgy

számításba. Ezért a KF változat ter
vét elvetették, majd az 1973-as 
komplett tervezési felülvizsgálat után 
1977-ben a műhold, 1980-ra a ka
mera is elkészült. Ez 350 mm-es fó

48. ábra. Jantar-1K típusú műhold 
(Kozmosz-1246)

49. ábra. A Cikada-M a haditengerészeti 
navigációs hold (Kozmosz-700)

kusztávolsággal 300*450 mm-es ne
gatívot exponált 200*300 km-es cél
területről, 10 m-es felbontással. A 
KVR-1000-es (1000 mm-es fókusz- 
távolság) kamerával készített kiegé
szítő felvételek adatai a következőek 
voltak: a negatív mérete 180*180 
mm a földfelszín 40 km*40 km-es te
rületéről (1:50 000 méretarány) 2 m- 
es felbontással. A Jantar-1KFT má
sik kódneve Sziluett lett, a rendszer 
repülései 1981-ben kezdődtek 
Kozmosz-1246 néven.

A Szovjetunió második fotófelderítő 
sorozata a Jantar-2K volt, amelyet 
nyugati szakértők „negyedik generáci
ósának aposztrofáltak. Jó manővere
zőképességével lehetővé vált az érde
kesebb célterületek kedvezőbb körül
mények közötti fényképezése. A le
szállóegységben nemcsak a filmet, 
hanem az elektronikát és a kamerát is 
visszahozták, hogy újból felhasznál
hassák. Két kisebb kapszulával a sür
gősebb felvételek visszahozására is 
volt lehetőség még a fő űrkabin visz- 
szatérése előtt. Élettartamát kb. egy 
hónapra tervezték, a korábbi Zenyit 12 
napjával szemben. 1978 májusától ál-
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50. ábra. Az első Foton típusú hold a Kozmosz-1645 volt

51. ábra. Foton típusú Kozmosz-hold a szerelőcsarnokban

52. ábra. Nemzetközi bioszputnyik 
(Kozmosz-1129)

Irtották katonai szolgálatba. Az első 
Jantar-2K típusú hold -  a sikerte
len Kozmosz-(656-1) után -  a Koz- 
mosz-697 lett.

A Jantar-2K tapasztalatai alapján a 
Főkonstruktőrök Tanácsa elhatározta 
egy nagyobb kapacitású műholdcsa
lád létrehozását (Jantar-4K). 1977 
májusában három alternatíva szüle
tett, amelyből az egyik a nagy felbon
tóképességű berendezéssel ellátott 
Jantar-4K volt. A terv két fázisban 
valósult meg: a Szojuz-U rakétával 
indított Jantar-4K1 és a Zenyittel fel- 
bocsátott Jantar-4K2. (A program 
más kódnevei: Kobalt, illetve Oktan.) 
A Jantar-4K mintegy 50%-kal meg
növelt élettartammal rendelkezett (45 
nap), és elődjéhez képest a célterü
lettől бОШ-kal jobbra és balra is tudott

53. ábra. Szojuz-rakéta startol a 
Kozmosz-2415-össel
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54. ábra. A Reszursz-F1 típusú Kozmosz hold

56. ábra. Drema és Jerosa. Ez utóbbi 
makákó majom neve magyarra fordítva 
„bajkeverőt” jelent. Rá is szolgált a 
nevére, hiszen az űrrepülés alatt 
valahogy kiszabadította bal mancsát, és 
összevissza kezdte nyomogatni a 
kísérleti berendezések gombjait, majd 
megpróbálta letépni fejéről a sisakot 
(Kozmosz-1887)

felvételeket készíteni, továbbá több 
filmet helyeztek el a fedélzetén. A fej
lesztési munkálatok gyorsan és si
mán zajlottak, és az első repülőképes 
modell már két évvel később elké
szült. Az első start 1979. április 27-én 
zajlott Kozmosz-1097 néven. 1984- 
től a Jantar-4K élettartama 60 napra 
emelkedett.

Foton
Anyagtechnológiai kísérletek céljára 
átalakított Vosztok/Zenyit űrhajó. A kí
sérletek végrehajtására 400 W teljesít
mény állt rendelkezésre. 1985-ben je
lentették be a sorozat megindulását, 
1988-tól vált hivatalossá a Foton név. 
Az első Foton típusú hold a 
Kozmosz-1645 volt.

Reszursz
A Reszursz-F volt az első abból a 
három változatból, amelyet a nagy 
felbontóképességű felvételeket ké
szítő felderítő holdakból (Vosztok/ 
Zenyit) álló családból felbocsátottak 
földi erőforrások kutatására. Bár a 
szovjet Védelmi Minisztérium 1977. 
május 5-ei dekrétuma indította útjára

55. ábra. A Kozmosz-936 bioszputnyik
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57. ábra. Zenyit-rakéta startol a Kozmosz-2428-assal

58. ábra. A Kozmosz-2428 a Zenyit-2 
hordozórakétával, 2007. június 29-én

tása. A leszállóegységben, az űrha
jósok üléseinek helyén különleges 
tartályokban helyezték el a kísérleti 
állatokat, növényeket, élő sejteket, 
szöveteket stb. A Földre való vissza
térés után a kísérleti élőlények vizs
gálata értékes adatokat szolgáltatott 
az űrbiológia és az űrélettan számá
ra. Az így szerzett ismeretek minde
nekelőtt az emberi űrrepülések, külö
nösen a hosszú időtartamú űrutazá
sok biztonságos megvalósításában 
voltak hasznosíthatók.

A Kozmosz-110 volt az első 
bioszputnyik. Az átalakított Voszhod-3 
űrhajó két kutyát, különféle növénye
ket és élesztőgombákat vitt magával a 
világűrbe. A kísérleti programban töb
bek között a következő kérdések ta
nulmányozása szerepelt: a súlytalan
ság hatása az élő szervezetre, a bioló
giai ritmus eredete és sajátosságai, a 
kozmikus sugárzás hatása az élőlé
nyekre (a pálya legnagyobb magassá
ga 900 km volt), valamint az élő szer
vezetek alkalmazkodása a kozmikus 
körülményekhez. A sugárzás hatásá
nak vizsgálata céljából egyes kísérleti 
objektumokat közvetlen sugárzásnak 
tettek ki. Az orvosi vizsgálatok tanúsá
ga szerint a két kutya a speciális tar
tályban károsodás nélkül vészelte át a 
sugárzási övezet alsó részében végre
hajtott űrrepülést.

A Kozmosz-sorozat táblázatának le
zárásáig 2543 holdat indítottak, 2008 
májusában további hárommal nőtt a 
számuk. Sikeresnek 2406, különféle 
okok miatt sikertelennek 137 bizo
nyult. Ez 94,61 %-os eredmény. 
(Egyéb statisztikai adatokat a Hadi- 
technika internetes oldalán közölt táb
lázatból lehet legyűjteni.)

ezt a tervet, a Reszurszokat soha
sem használták kifejezetten katonai 
célokra.

Az 1985-ben megkezdődött Re- 
szursz-0  program az amerikai 
Landsat szovjet megfelelője volt. A 
Szövetségi Elektromechanikus Kuta
tóintézet a Meteor 1-18 és 1-25, vala
mint öt Meteor-Priroda hold 
(1977-1983) felszereléseit és beren

dezéseit adaptálta a Reszursz-01- 
hez, amely a Meteor-Prirodákhoz ha
sonlóan napszinkron pályán keringett 
a Föld körül.

Bion (bioszputnyik)
A kozmikus biológiai kutatások céljai
ra szolgáló mesterséges holdcsalád, 
amely tulajdonképpen a Vosztok és 
Voszhod űrhajók átalakítása, módosí-

Felhasznált irodalom

Űrhajózási lexikon, Budapest, 1984. 
Mark Wade: Encyclopedia 
Astronautica, www.astronautix.com 
Ukrainian Space, 
http://www.npointercos.jp 
Jonathan McDowell -  
http://www.planet4589.org
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“ ~ rt Német Panzer IV harckocsik
a Magyar Királyi Honvédségben

1942-1945

1. ábra. A 30. harckocsiezred járműveinek felvonulása a Donnál

A Magyar Királyi Honvédségnek 
1941 végén -  noha hadrendjé
ben egy harckocsiezreddel és 

két önálló harckocsizászlóaljjal is ren
delkezett -  egyetlen hadra fogható 
harckocsi-alakulata sem volt. Ugyanak
kor német részről egyre inkább igényel
ték a magyar csapatok mind nagyobb 
arányú részvételét a Szovjetunió elleni 
háborúban. Mind a német, mind a ma
gyar hadvezetés is tisztában volt azzal, 
hogy páncélozott harcjárművek és min
denekelőtt harckocsik nélkül a frontra 
küldendő magyar erők harcértéke sok
kal csekélyebb lenne. Ezért Németor
szág engedett a már 1941 szeptembe
re óta napirenden tartott magyar kérés
nek, hogy a kivonuló honvédalakulato
kat lássa el páncélos anyaggal.

1941. december 19-én német kül
döttség érkezett Budapestre, hogy a 
honvédség német páncélosokkal való 
felszereléséről és a magyar harckocsi
zó katonák német eszközökre történő 
átképzéséről tárgyaljon. E tárgyalások 
eredményeként 1942. január elején 
megalakult a harckocsi-kiképzőezred. 
Ugyanakkor 40 tisztet és 144 harcko
csivezetőt, rádióst, irányzót, harcko
csiszerelőt és vezető oktatót vezényel
tek a németországi Wünsdorfba, ahol 
1942. január 10-én kilenchetes átkép
ző tanfolyam kezdődött számukra az 
ottani páncélos kiképző- és gyakorló- 
táborban.’

A wünsdorfi tanfolyam célja elsősor
ban a Magyar Honvédségnek átenge
dett Panzerkampfwagen 38(t) és 
Panzerkampfwagen (a továbbiakban 
Panzer) IV F1 típusokkal való megis
merkedés volt. A 22,3 t-s Panzer IV F1 
közepes harckocsi 1941-ben a német 
szárazföldi haderő legnehezebb rend
szerben álló harckocsija volt. Eredetileg 
arra tervezték, hogy 7,5 cm-es L724 cső
hosszú, jelentős repeszhatású lövegé- 
vel a kisebb űrméretű páncéltörő ágyúk
kal felszerelt, könnyebb páncélosok kí
sérője legyen, főleg az ellenséges gya
logság leküzdésekor. Kis kezdősebes
ségű lövege a korszerű szovjet T-34 és 
KV-páncélosokkal szemben nem volt 
elég hatásos. Ezért 1942 elején meg
kezdődött a típus hosszabb csövű 
(L/43), nagyobb páncélátütő erejű 
harckocsiágyúval való átfegyverzése.

Wünsdorfban a magyar harckocsi
zok megismerkedtek az átadásra ke
rülő típusok szerkezetével, motorikus 
részeivel, fegyverzetével és kezelésé
vel. Az elméleti és tantermi oktatást 
vezetési gyakorlatok, lövészetek, majd 
egy harcászati zárógyakorlat követte. 
Végül a magyar harckocsi-kiképzőez
red Wünsdorfban kiképzett részlege 
egy rakodási gyakorlat keretében a 
Magyarországnak átadott harckocsik 
egy részével 1942 márciusában haza
indult Esztergom-táborba.2

Amíg az ezred egyik része Németor
szágban volt, a két lovasdandár 
páncéloszászlóaljának itthon maradt 
állományát 1942. január közepén Esz
tergom-táborba vezényelték, ahol egy 
német kiképzőkeret von Levinszky al
ezredes parancsnoksága alatt néhány 
torony nélküli Panzer I oktató könnyű 
harckocsi, valamint Panzer 38(t) és 
Panzer IV F1 harckocsik segítségével 
megkezdte átképzésüket.3

Miközben Wünsdorfban és Eszter- 
gom-táborban megkezdődött a ma
gyar harckocsizok egy részének át
képzése német harckocsianyagra, 
Keitel tábornagy budapesti tárgyalása
in 1942. január 22-én megállapodás 
született arról, hogy az 1942 nyarán a 
keleti fronton meginduló újabb hadjá
ratban Magyarország milyen erőkkel 
vesz majd részt. Elhúzódó tárgyalások 
után végül megegyeztek abban, hogy

a kivonuló magyar 2. hadsereg kilenc 
(két gyalogezredes) könnyűhadosz
tályból, egy (a hadrendben nem sze
replő, rögtönzött) tábori páncéloshad
osztályból és egy repülőcsoportból áll 
majd. A magyar hadosztályokért cse
rébe a németek nagyszámú nehéz- 
fegyvert4 ígértek.

Az 1941 szeptemberében Hitler ál
tal ígért páncéloshadosztály komp
lett felszerelése helyett a németek 
végül csak egy, két zászlóaljas harc
kocsiezred páncélos anyagát és az 
ehhez szükséges kiképző harckocsi
kat adták át. A hadosztály többi ala
kulatát magyar eszközökkel kellett 
felszerelni. Az átengedett harckocsik 
-  108 Panzer 38(t) és 22 Panzer IV 
F1 -  két részletben, 1942 februárjá
ban és márciusában érkeztek az 
esztergom-tábori kiképzőbázisra. 
Lövegűk űrmérete alapján Magyar- 
országon az előbbit a közepes, az 
utóbbit a nehéz harckocsik kategóri
ájába sorolták.

1942. április 8-án megalakult a had
műveleti területre vonuló 1. tábori pán
céloshadosztály német anyaggal fel
szerelt harckocsi-alakulata, amely a 
30. harckocsiezred elnevezést kapta.5 
A Panzer IV F1 páncélosokat a 30/3. 
és a 30/6. (nehéz) harckocsiszázadok 
kapták meg.

A 30/I. harckocsizászlóalj 1942. júli
us 18-án különösen eredményesen

2009/4 HADITECHNIKA 37



Löveg___________________________________ Lőszer_________________________ Páncélátütés mm-ben'2
típusa v 0 fajtája 100 m-en 500 m-en 1000 m-en

7,5 cm-es L/24 39 M. hk. ágyú 7,5 cm-es 38 M. 450 m/s páncélrobbantó 70
7,5 cm-es L/43 40 M. hk. ágyú 7,5 cm-es 39 M. 770 m/s páncélgránát 105 95 80

7,5 cm-es 40 M. 990 m/s különleges magvas 145 125 100

1. táblázat. A Panzer IV harckocsik főfegyverzetének adatai, 1942. december13

harcolt a szovjet 130. harckocsi
dandár6 erői ellen. A magyar páncélo
sok a Don menti Uriv és Sztorozsevoje 
körzetében tartott szovjet hídfőnél ösz- 
szesen 21 ellenséges harckocsi kilö
vését jelentették. A zászlóalj saját 
vesztesége mindössze egy kilőtt, de 
javítható, illetve egy páncéltörő puská
tól megsérült Panzer 38(t) volt. A har
cokban kitűnt a 30/3. (nehéz) 
harckocsiszázad, amelynek Panzer IV 
F1-esei 12 szovjet páncélost lőttek ki, 
illetve további két könnyű harckocsit a 
Don túlsó partján, valamint négy М3 
könnyű harckocsit ejtettek zsákmá
nyul. Roszik János szakaszvezető, a 
30/3. (nehéz) harckocsiszázad félsza- 
kaszparancsnoka egymaga négy 
szovjet páncélost lőtt ki harckocsijá
val.7 Szeptember 10-én Sztorozsevoje 
faluban ugyancsak a 30/3. (nehéz) 
harckocsiszázad a szovjet 116. 
harckocsidandár két T -34  és egy 
KV—1 harckocsiját lőtte ki (ezekből ket
tőt ismét Roszik szakaszvezető 
páncélosa).8

Az 1942. nyári hídfőcsaták veszte
ségei, valamint a mostoha körülmé
nyek következtében történt műszaki 
meghibásodások miatt a 30. harcko
csiezred állományának csaknem a 
fele harcképtelenné vált. Megfelelő 
javítókapacitás hiányában ezeket a 
hadműveleti területen nem tudták ki
javítani, így az ezred számára el
vesztek.

1942. október 24-i adatok szerint 
az 1. tábori páncéloshadosztály be
vethető harckocsiállománya -  az ere
detileg kiszállított harcjárművek ese
tében -  már csak 13 Toldi, 59 Panzer 
38(t) és 14 Panzer IV F1 páncélosból 
állt. Tartalék harckocsik nem álltak 
rendelkezésre. Ezért a németek, 
hogy az ezred hadra foghatóságát 
fenntartsák, 10 darab L/43 csőhosz- 
szúságú, nagy átütőerejű 7,5 cm-es 
KwK 40 harckocsiágyúval felszerelt 
Panzer IV F2, il
letve G-t bocsá
tottak rendelke
zésre. Az első 
négy ilyen páncé
lost már 1943 au
gusztusában át
adták a magyar 
csapatoknak.9

Ezen felül további 10, szintén 7,5 cm- 
es, de rövid, L/24 csőhosszú löveggel 
felfegyverzett Panzer III N közepes 
harckocsit is átadtak a magyar 1. tá
bori páncéloshadosztálynak.10 A 
hosszú csövű Panzer IV-esekre a 
(nehéz) harckocsiszázadok harckocsi 
nélkül maradt legénységét képezték 
át rövid idő alatt, a Panzer III N-eket a 
30/5. harckocsiszázad kapta meg, de 
a század hadra foghatóságát végül 
csak német kezelők beosztásával le
hetett megoldani."

1943. január elején, alig két héttel a 
magyar 2. hadsereg elleni szovjet tá
madás előtt, a 30. harckocsiezred 3. 
századában 10 Panzer IV F1 és kettő 
Panzer IV F2 és/vagy G volt. A 30/6. 
harckocsiszázad ekkor öt Panzer IV 
F1 és nyolc Panzer IV F2 és/vagy G 
változattal rendelkezett.15

Néhány Panzer 38(t) és egy Panzer 
IV F1 visszamaradt a 30. harckocsiez
red pótkereténél Esztergom-táborban, 
illetve Párkánynánán, ahol egy száza
dos parancsnoksága alatt álló német 
kiképzőkeret irányította a kiesettek 
pótlására, illetve a hosszabb ideje a 
hadműveleti területen levő legénység 
tervezett leváltására behívott tartalé
kosok kiképzését. 1942 decemberé
ben több hivatásos páncélos tisztet 
hívtak be Esztergom-táborba, hogy 
német anyagra képezzék át őket, való
színűleg azért, hogy ők vegyék át a 
30. harckocsiezred leváltandó század- 
és szakaszparancsnokainak a helyét. 
1943 januárjában Jaczó Zoltán száza
dos vezetésével 8-10 tisztet és 30 fő 
legénységet a németországi Putlosba 
vezényeltek két hónapos továbbkép
zésre. Itt hosszú csövű Panzer IV- 
esekre kaptak kiképzést, és megmu
tatták nekik a legújabb Tiger nehéz 
harckocsikat is. Mire az átképzés be
fejeződött, a magyar 2. hadsereg 
1943. január-februári visszavonulása 
során a 30. harckocsiezred szinte tel

jes harcjárműparkját elvesztette, alig 
egy-két példány került vissza belőlük 
Magyarországra. A Putlosban kikép
zett tisztek is visszatértek eredeti 
alakulatukhoz.16

1944. március 13-án elrendelték a 2. 
honvéd páncéloshadosztály mozgósí
tását, hogy a német Észak- és Dél-Uk- 
rajna Fladseregcsoportok között kelet
kezett rés lezárására alkalmazott ma
gyar 1. hadsereg alárendeltségében a 
Kárpátokon kívül, Galíciában vessék 
be. A magyar gyártmányú páncélosok
kal felszerelt seregtest 1944. április 
17. és május 3. közötti összecsapása
iban a 3/I. és a 3/II. harckocsizászlóalj 
24 páncéljárművét lőtték ki, és 88 vált 
üzemképtelenné. Ebből végleges 
páncélosveszteség, amelynek kijavítá
sával már nem lehetett számolni, 35 
harcjármű volt. További 75 harckocsit 
a hadosztály szerelőoszlopához vagy 
a hazai gyárakba kellett szállítani.17

Mivel a német hadvezetésnek elemi 
érdeke volt, hogy a magyar páncélos
hadosztály harcértékét fenntartsák, a 
3. harckocsiezred veszteségeit német 
harcjárművek átadásával pótolták. Ek
kor került a magyar alakulathoz 12 né
met Panzer IV FI közepes harckocsi, 
10 StuG. Ill G (és a fényképek tanúsá
ga szerint StuG. IV) rohamlöveg, vala
mint 10 Tiger E nehéz harckocsi. A né
met anyagot a ceglédi 3/I. harckocsi
zászlóalj kapta meg. A zászlóalj meg
maradt Turánjaival a kecskeméti 3/II. 
harckocsizászlóaljat töltötték fel.18 
A harckocsik átadásával egy időben a 
magyar harckocsizó személyzet átkép
zésére egy német kiképzőkeret települt 
Nadwornára, ahol 1944. május 6-14. 
között folyt az átképzés.

A 2. honvéd páncéloshadosztály 12 
Panzer IV-eséből kilenc átvészelte a 
nyári harcokat, illetve a visszavonu
lást, és 1944. augusztus első hetében 
Huszt környékén továbbra is a 3/I. 
harckocsizászlóalj rendelkezésére

2. táblázat. Az 1. tábori páncéloshadosztály harckocsiállománya, 1942. dec. 8.14

Toldi Panzer 38(t) Panzer III N Panzer IV L/24 Panzer IV L/43
Bevethető 7 46 5 9 7
10 napon belül javítható - 17 5 6 2
10 napon túl javítható 2 5 - 2 1
Összesen 9 68 10 17 10
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Típus Mennyisége Szállítás kezdete Beérkezett Fogadó alakulat
Panzer IV F1 22 1942. február 1942. március M. Kir. 30. hk. e.
Panzer IV F2 
és/vagy G

4 nincs adat 1942. augusztus M. Kir. 30. hk. e.

Panzer IV F2 
és/vagy G

6 nincs adat 1942. október M. Kir. 30. hk. e.

1942-ben összesen 32
Panzer IV H 12 nincs adat 1944. május M. Kir. 3/I. hk. zlj.
Panzer IV H 20 1944. augusztus 27. 1944. szeptember 1. M. Kir. 3/I. hk. zlj.
Panzer IV H 10 1944. szeptember 16. 1944. szeptember 25. Átirányítva a német 1. Pz. Div.-nek
Panzer IV H 10 nincs adat 1944. november Átirányítva a német 24. Pz. Div.-nek (?)
Panzer IV H 10 1944. december 8. 1944. december 11. M. Kir. 3. hk. e.
Panzer IV H és J 10 1944. december 17. 1944. december 19. M. Kir. 3. hk. e.
Panzer IV H és J 12 1945. január 6. 1945. január 7. M. Kir. 3. hk. e.
Összesen 
1944-1945-ben

84

3. táblázat. A harcoló magyar csapatoknak kiutalt Panzer IV harckocsik, 1942-194526

állt.'9 Az elveszített Túrán harckocsik 
helyett a szövetségesek bombázásá
tól sújtott magyar hadiipar 1944 nya
rán már nem tudott újabbakat előállíta
ni. A németeknek azonban égetően 
szükségük volt a honvédség további 
kitartására. Ezért ígéretet tettek a ma
gyar páncéloshadosztályok német 
harckocsikkal történő átfegyverzésére.

Ilyen meggondolások alapján került 
sor 1944. június 10-én a Magyar Kirá
lyi Honvédség német fegyverekre való 
fokozatos átfegyverzéséről szóló meg
állapodás megkötésére. Ennek értel
mében az év végéig a két magyar pán
céloshadosztály szervezetét is német 
anyaggal kívánták kiegészíteni. így 
harckocsiezredeikbe egy osztály 
(120 darab) Panzer IV és egy osztály 
(66 darab) Panther harckocsi került 
volna. A Panther harckocsikat nehéz 
harckocsiként rendszeresítették.20 
A kétosztályos hadrend megfelelt az 
1944 mintájú német páncélosezred 
szervezésének, de a páncélosok 
mennyisége eltért attól. Ez utóbbi 
sokkal inkább a magyar szervezési 
előzményeknek felelt meg. Talán e 
szerződés értelmében érkezett 1944 
nyarán Esztergom-táborba öt Panther 
harckocsi és Ceglédre, a 3/I. harc
kocsizászlóalj pótkeretéhez 10 Panzer 
IV, hogy az átképzést megkezd
hessék21

Az átképzésre azonban már nem 
maradt idő. Romániának a szövetsé
gesekhez történt átállása után hama
rosan új hadszíntér nyílt Erdélyben. A 
pihenőben levő 2. páncéloshadosztály 
1944. augusztus 30-án kapott paran
csot, hogy települjön át Erdélybe. 
Szeptember 1-jén Hajmáskér és Esz
tergom berakó állomásokról vasúton

öt Panther és 20 Panzer IV harckocsit 
indítottak útba a 3. harckocsiezredhez. 
A szállítmánnyal utazott két német 
tiszt és 100 katona mint kiképzők. A 
szállítmányt Szamosújváron a 3/I. 
harckocsizászlóalj szeptember 3-án 
vette át.22 Német források szerint az öt 
Pantherhez és a 20-ból 12 Panzer ív
hez átmenetileg nem volt kiképzett 
magyar kezelőszemélyzet.

A 2. honvéd páncéloshadosztályt 
1944. szeptember 5-én bevetették a 
dél-erdélyi hágók lezárása céljából in
dított német-magyar támadáskor. A 
seregtest azonban a beérkező román 
gépesített hadtest lovas- és pán
céloskötelékeibe ütközött. A román 
„Niculescu” páncéloscsoport részben 
német eredetű Panzer IV típusú harc
járművekkel vette fel a magyarok elle

ni harcot. Erről Kemény György had
nagy, a 3/I. harckocsizászlóalj tisztje 
az alábbiakat írta naplójában: „Igen 
kellemetlen volt, hogy a románok 
ugyanolyan harckocsival voltak felsze
relve, mint mi. Sose tudtuk, hogy ellen
ség-e vagy saját. Mindig meg kellett 
várni, míg az tüzelt. Sokszor viszont 
ez már késő volt. így lőttek ki [Sövény- 
falvánál -  Sz. N.j a románok négy 
harckocsinkat. Nem babra ment a já
ték. Viszont lendületünket megállítani 
nem tudták.”

A Sövényfalvánál kilőtt magyar 
Panzer IV harckocsik közül legalább 
egy -  a 3/I. harckocsizászlóalj 3. szá
zadának páncélosa -  ki is égett. A 3. 
harckocsiezred az erdélyi harcokban, 
majd az azt követő októberi visszavo
nulásban zömmel elvesztette magyar

2. ábra. A magyar harckocsizok előrenyomulása földúton a doni fronton
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3. ábra. A Pz IVF-1 harckocsi nézeti rajza (В. I.)

gyártású harckocsijait. 1944. novem
ber elejére csupán a német anyaggal 
felszerelt 3/I. harckocsizászlóaljnak 
maradt egy Pantherekkel és Panzer 
IV-esekkel felszerelt vegyes harc
kocsiszázada. Például 1944. decem
ber 7-én a 2. honvéd páncéloshadosz
tály meglévő 20 Panzer IV-eséből csu
pán kettő volt bevethető, négy 
Pantherjéből pedig egy sem. Ezek a 
harckocsik a hónap végéig zömmel 
veszteséglistára kerültek. Pótlásként 
decemberben összesen 20 új Panzer 
IV érkezett két szállítmányban.

A szovjet csapatok 1945. január 6- 
án hajnali 3 órakor a Párkány körül el
foglalt garami hídfőből megindították 
támadásukat Komárom és Érsekújvár 
irányába, a korábbi terveknek megfe
lelően tüzérségi tüzelőkészítés nélkül.

A szovjet támadás megindulása 
előtt nem sokkal, hajnali egy óra táj
ban a magyar 2. honvéd páncéloshad
osztálytól Korponay Dezső főhadnagy 
Muzslán állomásozó -  10 Panzer IV 
harckocsiból álló -  páncéloscsoportját 
is riadóztatták, amely hamarosan meg 
is indult Párkány-Nána vasútállomás, 
illetve a feléjük támadó szovjet 5. gár- 
da-harckocsihadtest részei felé. A ma
gyar harcjárművek nem az úton, ha
nem amellett kétoldalt, a terepen szét
bontakozva, harcalakzatban haladtak. 
Parancsnokuk keresztneve után rádió
hívójelük „Dezső” volt. Bese Ödön 
szakaszvezető, a századparancsnoki 
harckocsi vezetője így emlékezett:

„Tíz harckocsival indultunk, de az 
egyik kocsink a község [Muzsla -  
Sz. N.j kijáratánál motorhiba miatt le
állt. A rádiója pedig össze volt hangol
va a századdal. Amint megyünk a sö
tétben, mert a hold a hófelhők közé el
bújva nem világított, csak annyit lát
tunk, amikor a szemünk megszokta a 
sötétséget, amit a hó egy kis világos
ságot nyújtott. A félhomályban én ész
revettem, hogy itt is, ott is kisebb cso

portokban vagy egyedül a gyalogság 
vonul hátra. Nem szóltam, csak figyel
tem. Egyszer csak a jobb szélső ko
csink jelenti: »Dezső, figyelem! Dezső, 
figyelem! Nána felől egy sötét tömeg 
közeledik felém. Valószínű, harckocsi. 
Ezért kérdezem: saját ez?« Mert né
met is lehetett, ezért kérdezte. A fő
hadnagy úr azt válaszolta, hogy »nem 
tudom«. Azután pár perc múlva egy 
robbanás, és a szembejövő kocsi 
égett, mint a fáklya. Ekkor látjuk, hogy 
ez T-34-es. A szélső kocsink pedig je
lenti: »Majdnem nekem jött, kénytelen 
voltam belelőni«. A T-34-es minket 
nehezebben láthatott, mivel a mi ko
csijaink a meszeléstől fehérek voltak 
és beleolvadtak a havas környezetbe. 
Ellenben az orosz tankok a havon sö
tét pontokként kivehetően látszottak. 
Nos, amint a T-34-es égett és világí
tott, látjuk itt is, ott is T-34-esek és 
T-43-asok,23 de nagyon sokan. Nem 
volt mit tenni, a szokásos módon el
kezdtünk lőni, ahogy csak bírtunk. 
Közben ide-oda helyet változtattunk. 
Egy T-34-es megfordult, és ész nélkül 
rohant hátra. A kipufogója pedig egy
méteres szikracsóvát lövellt ki hátra. 
Az égő kocsi fényénél távolabb egy fa 
villogott a fénytől. Mi pedig ismertük az 
utat, tudtuk, hogy ott balra kanyarodik 
az út. A Marci [a századparancsnoki 
harckocsi irányzólövésze -  Sz. N.] pe
dig becélozta a villogó fát, és amikor a 
szikracsóva odaért, kilőtte a menekülő 
harckocsit.

A következő pillanatban megszólalt 
a rádió: »Dezsők! Dezsők! Vigyázza
tok, a hátatok mögött T-34-es!« Erre a 
tornyot gyorsan hátrafordítottuk, és 
bumm, a hátunk mögött 60 méterre ki
lőttük az oldalát mutató T-34-est. Akik 
kiugrottak, szaggatták le magukról a 
ruhát, és hemperegtek a hóban, mert 
égett rajtuk minden. Itt a csetepaté ti
zenöt-húsz percig tartott. Az oroszok 
meghátráltak. Nem tudták, hogy kik

vagyunk, és milyen erőkkel rendelke
zünk, hányán vagyunk. Mi kilőttünk 
úgy tizenöt orosz harckocsit, hármat 
járó motorral, üzemképes állapotban 
otthagytak üresen.”24

A magyar 3/I. harckocsizászlóalj 
„Korponay” százada a komáromi 
páncélosütközet első -  s egyben szá
mára utolsó -  napján legalább 18 
szovjet páncélost lőtt ki, öt saját 
Panzer IV harckocsit elveszítése mel
lett. A megmaradt öt magyar páncélos 
átkelt a Dunán, és csatlakozott a 2. 
honvéd páncéloshadosztályhoz.25 Ez
zel az öttel együtt a 3. harckocsiezred 
január 7-től összesen 27 Panzer IV H 
(és nagy valószínűséggel J) harcko
csit vételezett fel Galántán.

Még 1944 novemberének végén a 
harckocsi nélkül maradt 3/II. és 3/III. 
harckocsizászlóaljak a Komárom me
gyei Szendén és Szákon voltak elszál
lásolva. Az ezredparancsnokság a le
génység egy részének német Panzer 
IV harckocsikra való átképzését ren
delte el. Ehhez a 3/I. zászlóaljból ala
kítottak egy, két Panzer IV-essel fel
szerelt kiképzőkeretet. Ennek irányítá
sával Eszes Mátyás főhadnagyot bíz
ták meg, aki 1944 nyarán már végzett 
hasonló feladatot Galíciában. Az 
1944. november 20-tól december 23- 
ig tartó tanfolyam célja az volt, hogy az 
ígéretek szerint átadásra kerülő német 
Panzer IV-esekhez személyzetet ké
pezzen ki. 1945. január 9-12. között 
Galántán a rendelkezésre bocsátott 
27-ből 13 Panzer IV-est vettek át a né
metektől, amelyekkel a kiképzett sze
mélyzet csatlakozott a Bodajk -  
Zámoly -  Székesfehérvár körzetében 
harcoló 3/I. harckocsizászlóaljhoz.27

1945. január 23-án a 3/II. 
harckocsizászlóalj 15 bevethető 
Panzer IV H harckocsival a német 23. 
páncéloshadosztály „Kujacinski” pán
céloscsoportjához került, amely a 23. 
páncélosezred néhány Panther és
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Panzer IV harckocsiján kívül a 
„Feldherrnhalle” nehézpáncélos-osz- 
tály öt Tiger В nehéz harckocsijából 
állt. Korbuly István páncélos főhad
nagy naplójában így rögzítette az az
napi eseményeket: „Hat órakor riadó. 
Támadás Lovasberény felé. 1. hullám
ban Királytigrisek, 2. hullámban mi 9 
harckocsival.[...] A támadás a székes- 
fehérvári út mellett indult, utána eltoló
dás balra a Pénzverőtanyához. Erős 
tüzérségi és aknavető tűz. [...] Táma
dás Csalamajorra. Itt biztosítás a to
vábbi parancsig. Románok voltak a 
majorban. Este a gyalogság is előre 
húzódik. Éjjel igen erős páncéltörő-, 
aknavető-, sztalinorgonatűzben. Az
nap kilőttünk egy páncéltörő ágyút.”28

Estére a páncéloscsoportban az 
alárendelt magyar harckocsikötelék 
nyolc Panzer IV páncélosa volt be
vethető állapotban. A3, harckocsiez
red négy Panzer IV harckocsija 
1945. január végén átmenetileg a 
magyar „Ney” SS-ezredet is támo
gatta Csalamajor körzetében, majd a 
német 4. lovasdandár alárendeltsé
gébe került.

1945. március 16-án a Dunántúlon 
megindult a 3. Ukrán Front bécsi tá
madó hadművelete. A szovjet 9. gár
dahadsereg erői páncélostámoga
tással még a támadás első napján, 16- 
án birtokba vette Csákberényt, amely
nek utcáin három magyar Panzer IV 
harckocsi vívott halogató harcot. Már
cius 10-i adatok szerint 16 magyar 
Panzer IV volt bevethető. A hadosz
tály-parancsnokság utasítást adott a 
város páncélosokkal való visszafogla
lására. A terep viszont a sűrű aljnö
vényzet miatt alkalmatlan volt a pán
célostámadásra, ráadásul nem volt 
saját gyalogsági támogatás, és szov
jetek jelentős túlerőben voltak. A ma
gyar harckocsiparancsnokok emiatt 
egymás után jelentették rádión harc
járműveik „meghibásodásait”.

A szabadságról visszatérő Tarczay 
Ervin százados március 17-én Ső
réden kapcsolódott be a harcokba. 
Egyes bajtársi visszaemlékezések 
szerint a százados bevethető harcko
csit követelt magának, hogy végrehajt
sa a Csákberény felé elrendelt táma
dást. Állítólag a Magyar Tiszti Arany 
Vitézségi Érmet szerette volna ezzel 
kiérdemelni.

A szovjet 104. gárda-lövészhadosz- 
tály 332. gárdalövészezrede által táma
dott Sőréd községet nem csak magyar 
páncélosok védték. A 2. honvéd páncé
loshadosztály а IV. SS-páncéloshadtest 
3. „Totenkopf” SS-páncéloshadosztályá- 
nak alárendeltségében harcolt. így itt ál
lomásozott a német seregtest 3. SS- 
páncélvadászosztálya (Ludwig Zeitz

SS-Sturmbannführer), amelynek márci
us 10-i adatok szerint 12 StuG. Ili ro- 
hamlövege, öt Jagdpanzer IV vadász
páncélosa és néhány „Mardeh’ páncél
vadásza volt bevethető, továbbá a 3. 
SS-páncélos-felderítőosztály részei lö
vészpáncélosokkal, valamint az utolsó 
pillanatban beérkeztek a 24/I. 
„Danmark” SS-páncélgránátos-zászlóalj 
részei is Hermann in Masche SS- 
Hauptsturmführer parancsnoksága alatt.

Tarczay százados négy Panzer IV 
harckocsival Sőréden a Csákberény 
felé vezető út melletti házak között 
foglalt tüzelőállást. További három ma
gyar Panzer IV páncélos a csókakői 
útelágazásnál várta a szovjet táma
dást. A 104. gárda-lövészhadosztály 
részei heves gyalogsági támadásokat 
indítottak, ám a magyar és német pán
célozott harcjárművek tüzében súlyos

veszteségeket szenvedtek. Ennek el
lenére a szovjetek 17-én estig csak
nem teljesen bekerítették a községet, 
és 300 méterre a házaktól ásták be 
magukat. Addigra a magyar harcko
csikban, valamint a német rohamlöve- 
gekben és vadászpáncélosokban a lő
szer már nagyrészt elfogyott.

Március 18-án délelőtt 9 órakor 
újabb riadót rendeltek el a Sőrédet vé
dő magyar páncélosoknak. A községet 
a 332. gárdalövészezred mellett immár 
a 9. gárda-gépesítetthadtest 30. gárda- 
gépesítettdandárának (s benne a 84. 
gárda-harckocsiezrednek) részei is tá
madták 20, főleg M4A2 Sherman pán
célos támogatásával. Keleti irányból 
először csak két szovjet harckocsi kö
zeledett a Fehérvári út mellett. Az elle
nük megindult három magyar Panzer 
IV egyikében ott ült Tarczay százados

4. ábra. Magyar Pz IVF-1 harckocsi orosz városban

5. ábra. Magyar Pz IVF-1 harckocsi még hazai kiképzésen
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is. Délelőtt 10 óra körül a magyar pán
célosok a két szovjet harckocsit kilőt
ték, majd a délelőtt folyamán még két 
tehergépkocsit, három fogatolt aknave
tőt, számos géppuskát, több szekeret 
és mintegy századnyi szovjet gyalog
ságot semmisítettek meg.

Zeitz SS-Sturmbannführer paran
csa, mely szerint vissza kellett vonulni

Sőréd templomáig, 13 óra 45 perc kö
rül érkezett. A visszahúzódás során 
Tarczay százados Panzer IV harcko
csija megsüllyedt, és mozgásképtelen
né vált (irányzólövészének későbbi 
közlése szerint a szovjetek ki is lőtték 
a harcjárművet). A páncélost, amelyet 
magyar kezelői elhagytak, hamarosan 
körülvette a szovjet gyalogság.

Időközben a templom környékét már 
elérték a szovjet csapatok. A még 
harcképes magyar Panzer IV harcko
csik egyike (Korbuly István főhadnagy) 
itt 300 méterről kilőtt egy szovjet pán
célost. A 3. SS-páncélvadászosztály 
rohamlövegei, vadászpáncélosai és 
önjáró páncéltörő ágyúi a templomtól 
megpróbáltak Bodajk felé kitörni, de a 
Sőrédtől nyugatra lévő süppedős 
szántóföldön elakadtak. Emiatt a né
metek a még harcképes páncélosokat 
felrobbantották vagy páncélököllel ki
lőtték, és gyalog haladtak tovább 
Bodajk felé, ahol végül elérték a saját 
vonalakat. Tarczay százados is lehe
tetlenek látta a harckocsikkal való 
mozgást, ezért a gyalogosan való kitö
rés mellett döntött. Eközben súlyosan 
megsebesült, majd rövidesen hősi ha
lált halt.

1944 novemberében Esztergom-tá- 
borban Bercsényi László ezredes ve
zetésével az 1944 nyarán a harckocsi
alakulatokhoz behívott újoncokból fel
állt egy, két zászlóaljból álló újoncez
red is azzal a céllal, hogy kiképzésre 
Németországba vigyék. Nekik szintén 
azt ígérték, hogy 2-3 hónapos kikép
zés után német Panzer IV harckocsik
kal és Jagdpanzer 38(t) vadászpáncé
losokkal felszerelve térnek majd haza, 
hogy részt vegyenek a Magyarorszá
gon 1945 tavaszán induló hadműve
letben. A kiérkező magyar harckocsi- 
zókat azonban csalódás érte. Otthon 
azt képzelték, hogy Bergenben kész 
kiképzési tervekkel rendelkező kikép
ző német kiképzőkeret, tan- és gya
korlóanyag várja majd őket. Ezen el
képzelésekből a jó elhelyezést kivéve 
semmi sem valósult meg. Sem 
páncélosanyag, sem kiképzők nem 
álltak rendelkezésre. Jellemző, hogy a 
közel 3000 fős magyar kontingensből 
1945 februárjáig csak két 20 fős cso
port kapott Panzer IV harckocsira, illet
ve Jagdpanzer 38(t) vadászpáncélos
ra kiképzést a közeli Gundehau- 
senben. Csak február közepén érke
zett 10 német kiképző altiszt és egy- 
egy gyakorló célokra kiutalt Panzer IV 
harckocsi és Jagdpanzer 38(t) va
dászpáncélos a bergeni táborba. Ezek 
voltak az utolsó páncélosok, amelye
ket Németország még a Magyar Kirá
lyi Honvédség rendelkezésére tudott 
bocsátani.29

Ezekért a páncélosokért a magyar 
költségvetés sohasem fizetett. A 
Panzer IV harckocsik a Magyar Királyi 
Honvédségben minden esetben né
met katonai segély formájában érkez
tek. A magyar honvédek azonban vé
rükkel adóztak, miközben e harcjármű
vekben igyekeztek teljesíteni köteles
ségüket. ■
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Katonai nukleáris műszerek IV. rész

И CIKKSOROZAT MÁSODIK RÉSZÉBEN a
hazai kezdetektől a 80-as évek 
végéig tartó időszak hazai fej

lesztéseit, sorozatban gyártott eszkö
zeit tekintettük át. A harmadik rész kü
lön foglalkozott a félvezető detektorok 
gyártásával, ami lehetővé tette a má
sodik, harmadik generációs műszerek 
kifejlesztését. Az 1989-től gyártott 
IH-90 sugárszennyezettség-mérő mű
szer volt az utolsó félvezető detekto
ros, egyben az első mikroprocesszor 
vezérelt műszer, ami már egy követke
ző -  negyedik -  generáció jellemzője. 
Az új generációs műszerek 90-es tí
pusszámokat kaptak, amit indokolt 
egyrészt az évtized, másrészt a 10-80- 
as számok már foglaltak voltak külön
böző rendeltetésű eszközök számára.

Az IH-90-esben -  a BME Fizikai Ké
mia Tanszék közreműködésével -  
megvalósított mérési eljárások (öt ma
gyar szabadalom) kihasználták a fél
vezető detektorok energiaszelektív 
voltát, így lehetővé vált többek között a 
felületi alfa-, béta-sugárzó szennye
zettség meghatározása magas gam
ma-sugárzási háttérben is.

Csernobil hatása

A csernobili katasztrófa jelentős hatást 
gyakorolt világképünkre, ezen belül a 
sugárvédelmi mérőműszerekkel szem
beni követelményekre szerte a világon, 
így hazánkban is. Az események után 
a határokon beérkező szállítmányok

radioaktív szennyeződésének vizsgá
lata a fegyveres testületek feladata 
volt, a műszerek azonban gyakorlatilag 
nem voltak alkalmasak a sugárzási 
háttérhez közeli szintek mérésére. 
Szemléletbeli változás történt a katonai 
doktrínában is, mely szerint már nem a 
tömeges atomcsapásokra kell felké
szülni, hanem sokkal inkább az ipari 
katasztrófák elhárítására. Ez azt vonta 
maga után, hogy a mérőműszereknek 
immár a természetes háttérsugárzás 
szintjétől kell mérni egészen a korábbi 
katasztrófaszintekig. Felvetődött fixen 
telepített „korai riasztó rendszer” létre
hozásának a szükségessége is.

Amikor az IH-90 első darabjai meg
érkeztek a Vegyivédelmi Anyagellátó 
Központba, és az ott dolgozók először

1. ábra. IH-90 sugárszennyezettség-mérő műszer
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2. ábra. IH-32 szonda a hullámtörőn

találkoztak olyan műszerrel, melynek 
számítógépes kapcsolata van, újítást 
nyújtottak be. Javasolták egy automa
ta mérésadatgyűjtő rendszer kiépíté
sét (AMAR), a mérési eredmények to
vábbítását telefonon modemes kap
csolattal. A PC másik portjára már 
készletükben lévő tábori meteorológiai 
felszerelést (TMF-2) illesztettek a 
QWERTY Kft. által fejlesztett HDV-1 
típusú egység segítségével. A műszert 
soros vonali számítógépes kapcsolata 
néhány, nem pedig több száz méteres 
adattovábbításra tervezték, ezért loká
tor környezetében zavarérzékenyen 
viselkedett. Az IH-90-est lecserélték 
az osztrák BITT cég RS3-HX típusú 
detektorára. Az AMAR rendszer kiépí
tése 1991-ben kezdődött.

A 9 0 - e s  évek fejlesztései

A rendszerváltást követően a köz
ponti beszerzések hiánya és a ha
gyományos piacra történő export le
hetőségének megszűnése vagy in
kább megszüntetése miatt a vállala
tok -  közöttük a hadiipari tevékeny
séget végzők -  sorban kerültek fel
számolás alá. Erre a sorsra jutott a 
Gamma Művek is, kintlévőségeiből 
államadósság lett. A felszámolás 
alatt azonban a fejlesztés nem szü
netelt, sőt 1993-ban a cég reprivati
zációja során kivásárolt profilok -  kö
zöttük a védelmi profil (3 fő fejlesztő- 
mérnökkel) -  fejlesztési tevékenysé
ge folytatódott, így a HTI és a Gam
ma Műszaki Rt. együttműködése is. 
Összességében a 90-es évek jellem
zője, hogy honvédségi beszerzések 
alig voltak, de fejlesztések igen.

Az IH-32 automata járműfedélzeti 
sugárszintmérő műszer a háttérsu
gárzástól a katasztrófaszintekig mé
rő (3 detektoros) szondából és kijel
ző egységből állt. A terep sugár
szintjének felderítésekor a mérési 
eredményeket összerendelte külső 
GPS-vevő által szolgáltatott idő- és 
helykoordináta-adatokkal. Az alkal
mazott eljárás kiküszöböli a mérés 
járulékos hibáit (járműre rárakódott 
radioaktív szennyeződés és a jármű 
árnyékoló hatása) azáltal, hogy a 
szonda kültéri elhelyezésű és a jár
mű felé árnyékolt. A szonda puttony-

szerűen volt felakasztva a VS 
BRDM elején található hullámtörőre, 
mivel a páncélzat megfúrását vagy 
az arra való hegesztést nem enge
délyezték.

A kijelző az adatblokkokat tárolta, 
és képes volt soros vonalon adato
kat szolgáltatni a Híradástechnika 
Szövetkezet által korábban kifejlesz
tett K-80 automatizált vegyi- és su
gárfelderítő rendszernek, ennek 
azonban a csapatpróbáját nem haj
tották végre „koncepcióváltás miatt” 
(inkább az AMAR kell). Valójában a 
fejlesztés befejezését az hátráltatta, 
hogy nem volt adattovábbításra al
kalmas rádió.

Az IH-32 műszer IH-32/SZ típusú 
szondája önálló eszközként is alkal
mazható volt mint dózisteljesítmény 
távadó. Ebből lett -  némi átalakítás
sal -  az RPV-S sugárfelderítő fedél
zeti és földi berendezés detektora is, 
amelyet a SOJKA pilóta nélküli repü
lőgépre építettek be. A földi állomás 
a rádión keresztül érkező fedélzeti 
dózisteljesítmény, magassági és 
helykoordináta-adatokból meghatá
rozza a terep sugárszintjét, és térké
pesen megjeleníti azt. A fejlesztést 
az Aedus Kft. végezte (1992-ben 
alapította ugyanaz a három mérnök, 
aki 1993-tól napjainkig a katonai 
nukleáris műszerek fejlesztője a 
Gammában), a gyártó a Gamma. Eb
ben az eszközben is megvalósult 
egy magyar szabadalom, mely sze
rint azonos koordinátában két vagy 
több magasságon mért dózisteljesít-

3. ábra. IH-95: hordtáskájában dozimetriai, azon kívül szennyezettségmérő műszer
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4. ábra. Legi ABV program

mény-adatokból görbeillesztéssel le
het meghatározni a megfelelő gyen
gítési tényező függvényt, és a továb
biakban a légköri viszonyok változat
lansága esetén azt felhasználni a 
sugárszint pontosabb meghatározá
sára.

A 90-es évek előremutató fejleszté
sei megteremtették a mai eszközrend
szer alapjait. A polgári védelem igé
nyére kifejlesztett BNS-92 univerzális 
sugárzásmérő műszer katonásított 
változata az IH-95 sugárszint- és 
szennyezettségmérő műszer, amely

több műszer funkcióját egyesíti. Amíg 
korábban voltak sugárszintmérők, dó
zismérők, felületiszennyezettség-mé- 
rők és radioaktívkoncentráció-megha- 
tározók, ma a katonának csak egy mű
szert kell vinnie.

A műszerben megvalósított mérési 
eljárás kiterjeszti a műszer mérésha
tárát a GM-cső időosztásos kapcsolt 
táplálása segítségével olyan mérték
ben, hogy egyetlen detektorral átfog
ható az a tartomány, amelyhez koráb
ban három detektor kellett 
(IH-32/SZ). A BNS-98 dózistel- 
jesítmény-távadó az IH-95 kijelző 
nélküli változata. Telepíthető fixen 
monitoringrendszerbe vagy járműfe
délzetre.

BNS típusnevet a nem HTI-s fejlesz
tések kaptak. A megszűnt korábbi 
metrimpexes ND nukleáris detektor, az 
NS sugárzásmérő műszerek stb. be
sorolások folytatásaként e cikk szerző
jének, Németh Ferencnek (gázjelzők, 
meteorológiai felszerelés, IH—81 és 
nyugdíjasként az IH-95 konstruktőre) 
és a Sarkadi/Solymosi neveknek a 
kezdőbetűiből képezték.

5. ábra. FABV Trenazsőr egyik kezelői munkaállomása
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6. ábra. IH-111T élelmiszer-szennyezettséget vizsgáló műszer tábori változata

A VSMF vegyi-, sugárszennyezett- 
ség-mintavevő felszerelés szilárd, fo
lyékony és légnemű minták gyűjtésé
re, azok átmeneti tárolására és labora
tóriumi vizsgálatokhoz történő szállítá
sára szolgál.

Az NDK-gyártmányú RDC-III D 
egyéni sugáradagmérő és RDC-III A 
kiértékelő készülék korszerűsítésére 
azért került sor, mert a készülékek 
már nem voltak kalibrálhatóak. A 
százezres nagyságrendben rendel
kezésre álló TL sugáradagmérők hi
bátlannak bizonyultak a vizsgálatok 
során. A korszerűsített RDC-III AG, 
majd -AGM kiértékelő készülék új 
fényérzékelőt és elektronikát kapott, 
ennek eredményeként két nagyság
rendet növekedett érzékenysége, 
ami egyenértékűvé tette a munkahe
lyi sugárvédelemben használatos 
filmdoziméterekkel.

A BNS-94 sugárkapu járművek és 
rakományuk sugárszennyezettségé
nek felderítésére szolgál határátkelő 
helyeinken az illegális radioaktív és 
nukleárisanyag-forgalom leleplezé
sére. Katonai alkalmazásra csak a 
következő évtizedben került. A su
gárkapuban megvalósított mérési el
járás a riasztási szint meghatározá
sához automatikusan figyelembe ve
szi a háttérsugárzás pillanatnyi érté

két, a jármű haladási sebességét, ár
nyékoló hatását, és ennek alapján 
állapítja meg az optimális riasztási 
szintet.

Az MH EGYSÉGES SUGÁRFELDERÍTÓ 
RENDSZERE

A 90-es évektől tartó fejlesztések meg
teremtették az alapjait a fizikailag jó, 
de erkölcsileg elavult (lásd Csernobil 
hatása) eszközrendszer váltásának. 
2002-től kezdődően ismét megindultak 
a jelentősebb eszközbeszerzések a 
vegyivédelem számára, így ma már új, 
egységes katonai sugárfelderítő rend
szerről beszélhetünk.

A katonai nukleáris mérőműszerek 
rendeltetésük szerint három csoportba 
sorolhatók: riasztó rendszerek, felderí
tő és kiértékelő eszközök.

Az MH korai riasztó rendszere, az 
AMAR korszerűsítése sürgetővé vált, 
mert az állomás huzalozott logikája 
miatt az érzékelők nem változtathatók 
meg (nem korszerűsíthető és nem bő
víthető), felesleges elemeket tartal
maz, ami a megbízhatóság rovására 
megy, továbbá nem elegendő az adat- 
átviteli távolság. A Gamma által 2000- 
ben kifejlesztett TVS-3 intelligens 
nukleáris és vegyi monitoringrendszer

adatgyűjtő állomás mete
orológiai érzékelői és a 
továbbfejlesztett BITT 
szonda is intelligens, ön
magában kalibrált táv
adók, így a továbbiakban 
„legoszerűen” konfigurál
hatók az állomások. Az 
AMAR rendszer korsze
rűsítése nemcsak az állo
mások cseréjét jelentette. 
A GammaSys III központi 
adatgyűjtő, -feldolgozó 
állomás mobil telefonhá
lózaton keresztül kérdezi 
le az állomásokat az 
AmarNet program segít
ségével, és az AmarWeb 
program jeleníti meg az 
adatokat webes formá
ban. A rendszert a 
TVS-3M mobil AMAR ál
lomás egészíti ki, amely 
havariahelyszínre telepít
ve nemcsak helyi adat
megjelenítésre alkalmas, 
hanem adatot küld az 
AMAR-nak is.

A felderítőeszközök 
közül elsődleges priori
tást élvez a légi felderí
tés. Az LABV légi sugár
felderítő rendszer egy 
helikopterre függeszthe

tő konténerbe épített autonóm rend
szer, két nukleáris detektora van: egy 
BNS-98 és egy szcintillációs detekto
ros sugárkapu. Adatgyűjtője a mérési 
eredményeket összerendeli GPS- 
ének idő- és helykoordinátáival és 
barometrikus magasságmérőjének 
adataival. A felderítés adatai feldol
gozhatok on-line a fedélzeten és/vagy 
memóriába írva és utólag kiolvasva. 
A felvételek a Legi ABV program se
gítségével jeleníthetők meg, illetve 
játszhatók vissza. A felvételen a mért 
és számított értékek, idődiagramok és 
a felderített kiterjedt szennyeződés 
vagy pontszerű sugárforrás helye digi
tális térképen jelenítik meg.

Az LABV M fejlesztés alatt álló válto
zat adatrádió segítségével küldi az 
adatokat a földi állomásra.

A pilóta nélküli repülőgépre telepít
hető RABV rendszer BNS-98L egysé
ge BNS-98 dózisteljesítmény-távadó- 
ba épített adatgyűjtőből és magasság- 
mérőből áll, a memóriakártyát rásze
relték, és külső GPS tartozik hozzá. 
A műszer a memóriaírással egyidejű
leg rádión továbbítja az adatokat a föl
di állomásnak.

Az FABV járműfedélzeti rendszert 
a VS BRDM-2 harcjárműbe telepí
tették, a régi eszközök helyére. 
A jármű két oldalán egy-egy IH-99D
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GM-csöves detektort helyeztek el 
úgy, hogy patkószerű ólomárnyéko
lás takarja ki a járművet. A FoldiABV 
program megjeleníti a sugárszint, a 
vegyi detektor mérési eredményeit, 
a meteorológiai és GPS-adatokat. A 
program alkalmas NATO-jelentések 
készítésére is. Az FABV Trenazsőr 
oktatói és kezelői rendszer kiképzé
si célokra készült. Az FABV M mó
dosított járműfedélzeti rendszert az 
idén csapatpróbázott BTR-80 VSF 
járműbe építették be. A jármű két ol
dalára nagyobb érzékenységű de
tektor került. A rendszer egy küzdő
térben elhelyezett BNS-98-assal 
bővült, ami a felderítő raj kollektív 
dózisát méri.

A BNS-94M mobil sugárkapu sugár- 
szennyezett terepet elhagyó járművek, 
állomány felületi szennyezettségének 
gyors felderítésére, majd a mentesítés 
hatásosságának ellenőrzésére szol
gál. A kapuk út mellé telepítve akku
mulátorról működnek. Riasztás esetén 
a forgalomirányító a mentesítő hely fe
lé irányít.

A hordozható felderítőeszköz, az 
IH—95 ma is korszerűnek tekinthető. 
Ezt bizonyítja, hogy a Szlovák Hon
védség a NATO-ban használatos hor
dozható műszerek közül a 95-ös rend
szeresítése mellett döntött.

A kiértékelő eszközök közül az emlí
tett RDC-IIID egyéni sugáradagmérő 
és RDC-IIIAGM kiértékelő készüléke 
és a VSMF-1 mintavevő felszerelés 
rendszerben van. Új fejlesztés viszont 
az IH-111T tábori radiológiai élelmi
szer-szennyezettséget vizsgáló mű
szer. Rendeltetése nukleáris vészhely

zetet követően ömlesztett és folyé
kony élelmiszerek fogyaszthatóságá- 
nak ellenőrzése. A műszerben megva
lósított új mérési eljárás [6] lehetővé 
teszi a műszer méretének, tömegének 
és a mérési időnek a csökkentését, a 
minta-előkészítés elhagyását, mérési 
értékek helyett a döntést támogató 
eredmény („Fogyasztható”, „Nem fo
gyasztható”, „Jelenleg nem fogyaszt
ható”) kijelzését.

A jelenleg vizsgálati fázisban lévő új 
változat, az IH-111L laboratóriumi ra
diológiai élelmiszer-szennyezettség 
vizsgáló műszer számítógépes kap
csolattal és MultiAct univerzális 
spektrometriai programcsomaggal van 
ellátva, amely nemcsak élelmiszer, ha
nem tetszőleges eredetű, például ta
laj- és dörzsminták analizálására is al
kalmassá teszi.

ÖSSZEFOGLALÁS

Sorozatunk első részéből megismer
hettük a radioaktív sugárzás és az 
atomszerkezet felfedezésének regé
nyes történetét. A második részben 
szó volt a hazai magas szintű nukleá
ris kultúra kialakulásáról, amelynek 
köszönhetően a későbbiekben az 
ABV-védelem -  kiemelten a katonai 
nukleáris mérőműszerek -  létrehozá
sa a magyarországi haditechnikai 
műszaki fejlesztés egyik legsikere
sebb területévé vált. A 60-as évek ho
nosított műszereinek gyártásával 
egyidejűleg elkezdődött a második 
generációs -  félvezető detektoros -  
műszerek fejlesztése, majd a 70-es

években megtörtént az eszközpark 
cseréje. A 80-as évek harmadik gene
rációs műszerei már olyan speciális 
mérési feladatokat is megoldottak, 
amelyek a mai napig világviszonylat
ban is egyedülállóak. A második és 
harmadik generációs műszerek félve
zető detektorainak hazai fejlesztésé
ről, gyártásáról számol be a cikksoro
zat harmadik része. Végezetül ebben 
-  a negyedik generációról szóló -  
részben eljutottunk napjainkig. Meg
állapítható immáron NATO-viszony- 
latban is, hogy továbbra is lépés
előnyben vagyunk a katonai nukleáris 
mérőműszerek fejlesztése, gyártása 
területén.

Az LABV-rendszer „egyedülálló ké
pességet biztosít az MH részére a 
NATO-n belül” -  állapították meg a ri
asztási-értesítési gyakorlaton részt ve
vő NATO NBC-tábornokok.

Felhasznált irodalom

Solymosi J., Bäumler E. és társai: 
Eljárás és kapcsolási elrendezés ra
dioaktív felületi szennyeződés méré
sére. 201162 В BME-GAMMA szol
gálati találmány.
Solymosi J., Bäumler E. és társai: 
Eljárás és berendezés ismeretlen 
összetételű és/vagy többkomponen
sű, főként hasadási termékekkel kon- 
taminált terepszakaszok sugárszintjé
nek földi felderítésére. 198798 В 
BME-GAMMA szolgálati találmány. 
Solymosi J., Bäumler E. és társai: 
Eljárás és berendezés ismeretlen 
összetételű és/vagy többkomponen
sű, főként hasadási termékekkel kon- 
taminált terepszakaszok sugárszintjé
nek légi felderítésére. 201161 В 
BME-GAMMA szolgálati találmány. 
Bäumler E., Erdős K., Pintér I.,
Sarkadi A., Solymosi J. és társai: 
Univerzális radioaktív sugárzásmérő 
műszer és eljárás, valamint rendszer- 
technikai elrendezés méréshatárának 
kiterjesztésére. P9700746 
HTI-GAMMA-BME szolgálati talál
mány bejelentése.
Bäumler E., Erdős K., Sarkadi A.: 
Eljárás, valamint rendszertechnikai el
rendezés járművek és/vagy rakomá
nyok radioaktív szennyezettségének 
-  mobil sugárforrás -  kimutatására. 
220207. sz. GAMMA szolgálati talál
mány.
Bäumler E., Erdős K., Sarkadi A.: 
Eljárás, valamint rendszertechnikai el
rendezés hasadási és aktivációs ra- 
dioizotópokkal kontaminált élelmisze
rek fogyaszthatóságának eldöntésére. 
P0301996 GAMMA szolgálati talál
mány bejelentés.

7. ábra. NATO RIÉR-gyakorlat rádiós kapcsolattal

2009/4 HADITECHNIKA 47



Nemzetközi haditechnikai szemle

Sárhidai Gyula Eszak-Korea rakétakísérlete

Eszak-Korea 2009. április 5-én 
helyi idő szerint 11.30 órakor a 
keleti parton lévő Muszudanri ra

kétabázisáról elindította a Taepo- 
dong-2  hordozórakétát, amely hivata
losan egy kísérleti távközlési műholdat 
szállított. Ez a KNDK szerint elérte a 
Föld körüli pályát, és forradalmi dalo
kat sugárzott.

A NÓRÁD 2009. április 5-én 
Patterson Air France Base Coloradó-i 
bázisán az alábbi közleményt adta ki: 
„A mai napon a KNDK Taepodong-2 ra
kétát indított 10.30 órakor a Japán-ten
ger, Keleti-tenger irányába, amely átre
pült Japán felett. A rakéta első fokozata 
a Japán-tengerbe zuhant, a második 
fokozat a Csendes-óceánba csapódott. 
Nem került objektum Föld körüli pályá
ra, és nem hullott alkatrész Japánra. A 
NÓRÁD és az USNORTHCOM pa
rancsnokság megállapítja, hogy az űr
kutatási hordozórakéta nem jelent ve
szélyt más területekre.”

A KNDK hivatalos tévécsatornája 
később bemutatta az indítást, és a ra
kéta pár percig látható volt. E szerint 
az összes előzetesen publikált, „elem
zők” által készített rajz hibásnak bizo
nyult, a valódi példány még arányai
ban sem hasonlít. Ez azt is jelenti, 
hogy a rajzok alapján készített számí
tások (paraméterek és teljesítmény) 
ugyanúgy nem értékelhetőek.

Az elnevezések némi magyarázatot 
kívánnak. Eredetileg a KNDK-ban ala
kították ki a Pekdosan-1 rakétát, 
amely kétfokozatú, közép-hatótávolsá
gú (IRBM) típus volt. Ennek I. fokoza

1. ábra. A Taepodong-1 hordozórakéta 
vázlatrajza

2-5. ábra Az Unka-2 hordozórakéta 
startja a KNDK TV-adásában

6. ábra. Műholdfelvétel 
az indítóbázisról

7. ábra. A World View-1 műhold képe 
a rakéta startjáról

ta a Nodong-1 (No Dong?) IRBM-mel 
azonos. A II. fokozata a Scud-C SRBM 
(R—17) hosszabbított KNDK-s változa
ta volt. Ez a típus kapott egy kismére
tű III. fokozatot és hosszabb orrkúpot 
műhold hordozására. Ettől kezdve ezt 
Taepodong-1-nek nevezték.

Ebből két indítás ismeretes: 1998. 
augusztus 31-én és 2006. július 4-én. 
Mindkettő kudarc volt, a műhold nem 
került pályára. A KNDK részletes köz
leményt adott az első startról, amely 
szerint az indítóhely é. sz. 40,8° és 
k. h. 129,7°-nál található. A start 86°- 
os irányszögön történt, helyi idő sze
rint 12.07 órakor. Ezután T+4’ 53”-mal, 
vagyis 12.11. 53-kor a műhold elérte 
pályáját. A műholdat Kvangmiong- 
song-1-nek nevezték el, tömege 6 kg, 
alakja a Telstar-1-hez és az első kínai 
műholdhoz hasonló. Tervezett pályája
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Típus Taepodong-1 Taepodong-2
Fedőnév Pekdosan-1 Pekdosan-2, Unha-2
Össztömeg 33 406 kg 85 000 kg
Hossz (m) 25,80 32,01
Átmérő (m) 1,80 2,41
I. fokozat

Hossz (m) 12,0 16,0
Tömeg (kg) 25 649 60 000
Szerkezeti tömeg (kg) 3733 5000
Hajtómű 4*Nodong-1 1 *TD-2
Tolóerő (vákuumban) 577 337 kN 1 000 000 kN
Specifikus impulzus (s) 255
Égésidő (s) 95 120
Átmérő (m) 1,80 2,20
Hajtóanyag salétromsav/UDMH salétromsav/UDMH
II. fokozat

Tömeg (kg) 7505 25 600
Szerkezeti tömeg (kg) 1456 3700
Hajtómű 1xNodong-1 1xNodong-1
Tolóerő (vákuumban) 144 334 kN 570 000 kN (?)
Specifikus impulzus (s) 255
Égésidő (s) 176 95
Hossz (m) 12,0 12,0
Átmérő (m) 0,96 1,30
Hajtóanyag salétromsav/UDMH salétromsav/U DM H
III. fokozat

Tömeg (kg) 252
Szerkezeti tömeg (kg) 50
Tolóerő (vákuumban) 18 330 kN
Specifikus impulzus (s) 250
Égésidő (s) 27
Hossz (m) 1,80 3,0 m műholddal
együtt
Átmérő (m) 0,30 kb. 1 m

1. táblázat. A rakéták főbb adatai

8. ábra. A Taepodong-1 rakéta indítása

tott, de vagy korábban állt le, vagy ve
zérlési probléma lépett fel. A II. és a III. 
fokozat a hasznos teherrel együtt zu
hant a Csendes-óceánba 3057 km-es 
távolságban a starthelytől. Ez a távol
ság a kétszerese az 1998-ban végzett 
első kísérletnek. Az egész repülés alig 
20 perc alatt zajlott le.

A You Tube felvételein az indítóhelyen 
álló rakéta III. fokozata szélesebb és ne
hezebb, mint a korábbi Digital Globe 
nem titkos űrfelvételein látható volt. A 
KNDK valószínűleg kapott technikai se
gítséget Irántól a III. fokozat kialakításá
hoz. Az orrkúp jobban alkalmazkodik a 
rakétatesthez, és kevésbé gumós alakú.

9. ábra. A rakéta emelkedés közben

40°-on 220-2000 km volt. A közle
mény e tényei igazak voltak, azzal a 
különbséggel, hogy elégtelen sebes
ség miatt a műhold és a III. fokozat va
lahol a Csendes-óceán közepén visz- 
szahullott és megsemmisült.

A No Dong-1 IRBM rakétát a KNDK 
eladta. Ez Pakisztánban Ghauri, Irán
ban Shahab-3 néven ismert, és gyár
tásban van.

2006. július 4-én indították a Tae- 
podong-2 hordozórakétát a Kvang- 
miongsong-2 műholddal, amely való
színűleg azonos volt az elsővel. 
A program szerint a starthelyről 3500 
km távolságban tért volna pályára, 
220-1000 km-en. Ezzel szemben 20 h 
01 GMT-korT+42 s-kor, 15-20 km ma
gasságban (vagy 40 km-en) az indítás 
helyétől 10-15 km-re az I. fokozat fel
robbant, a rakéta roncsai a Japán-ten
gerbe zuhantak.

A Pektosan-2 rakétát Koreában már 
Unha-1-nek nevezték. A harmadik 
start 2009. április 5-én volt 02.20 óra
kor TU idő szerint. Az Unha-2-ként 
megadott hordozórakéta 490-1426 
km-es, 90,6°-os, 104,0 perces pályára 
állította a műholdat, amely 470 MHz- 
en sugárzott jeleket a KNDK szerint, 
neve Kvangmiongsong-2. A NÓRÁD 
és az orosz SKKP hálózat nem mért 
pályára került műholdat.

A Digital Globe cég World View-1 
műholdja április 5-én a helyszín köze
lében repült át, fotózta a KNDK keleti 
partvidékét, és emelkedés közben 
rögzítette a rakétát, valamint az indító
állást borító füstfelhőt. Ebből a rakéta 
pályasíkja pontosan bemérhető volt.

Az AP elemzése szerint a hordozó- 
rakéta start tolóereje 106,6 t volt, az 
I. fokozat rendben működött, 5 perccel 
a start után levált. A ll. fokozat begyúj
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A 106,6 t tolóerejű I. és a 29,48 t to
lóerejű II. fokozat hajtóanyaga nitro- 
gén-tetraoxid és 80/20% keverésű 
kerozin-benzin-keverék. Az 1998-as 
első kísérleti repülésen a rakéta feke
te volt, a mostani harmadik startnál fe
hér, piros koreai felirattal és állami 
zászlóval. A KNDK nem tett közzé fo
tókat a 2006-os kísérletről, így a raké
ta színei ismeretlenek. Egyes japán 
források szerint 6700 km távolságot 
tett meg, és Hawaiitól délnyugatra zu
hant a Csendes-óceánba. A francia 
adatok szerint az elsőként jelentett 
3058 km helyett 3846 km távolságot 
tett meg. A három évvel korábbi raké
ta még 35 m hosszú volt, a jelenlegi

csak 30 m-es, amelynél az I. fokozat 
15 m, átmérője 2,20 m; a II. fokozat 
12 m, átmérője 1,25 m; a III. fokozat 3 
m-es a műholddal együtt. Ez a rakéta 
Alaszkát és Hawaiit érheti el.

Valójában ellenőrizhetetlen, hogy 
műholdhordozó rakéta zuhant-e le idő 
előtt, vagy készülő ICBM-rakétát pró
báltak ki leterhelve, hogy paraméterei 
ne legyenek bemérhetők. Három évvel 
az első KNDK-s föld alatti atomrobban
tás után, 2009. április végén újrakezd
ték a plutónium kivonását az atomerő
mű fűtőelemeiből, mivel a hatoldalú 
tárgyalások nem hoztak eredménye
ket. Egyes hírek szerint a KNDK 2 db 
plutóniumtöltetet már előállított.

2009. május 25-én hajnalban 
Észak-Korea felrobbantotta második 
atomtöltetét a föld alatt, amely 
15-20 kT hatóerejű volt. Ezután egy
más után egy hadműveleti és két har
cászati rakétát próbált ki a Sárga-ten
ger felett, majd május 26-ig 36 órán 
belül még 3 db harcászati rakétát. 
Nyilvánvaló, hogy a kísérletsorozat 
egy összefüggő terv része.

Hajtóanyagként valószínűbb a ka
tonai Ghauri, No Dong, Shahab raké
táknál alkalmazott TM-185 tüzelő
anyag (20% benzin és 80% kerozin) 
és AK-27J jelű oxidálóanyag (27% 
N20 4 és 73% HNO3) jód párolgás
gátlóval. ■

PÁNCÉLOSOK
Lengyel füzetsorozat -  7. sz. M4/105/Sherman amerikai harckocsi; 8. sz. Sd.Kfz.173 Jagdpanther német nehéz 
páncélvadász; 9. sz. M48A3 Patton 2 amerikai harckocsi; 10. sz. Sd.Kfz. 182 Königstiger német nehéz 
harckocsi; 11. sz. M60A3 Patton harckocsi

Az M4 harckocsialvázat az amerikai hadiipar hatalmas sorozatban gyártotta, mert ez volt a 
gazdaságos és gyors. Nem volt korszerű és védett sem, de a torony és fegyverzet 
variálásával újabb típusokat alakítottak ki. A füzet az M4 család rövid összefoglalása, amely 
az A1, 2, 3, 4, 5, 6 változatokat tárgyalja. A makett a kisebb számban gyártott M4A3E2 
rohamlöveget mutatja, amelyet 105 mm-es tarackkal szereltek fel.

A Jagdpanther típust 1942 után fejlesztették a Pák 43 típusú 88 mm-es löveghez, mivel 
ellensúlyozni kellett az egyre nagyobb számban megjelenő ellenséges nehéz harckocsikat. 
Az egységesítés érdekében hadiipari okból a Panther nehéz harckocsi alvázára, futóművére, 
motorjára épült. A jármű ebben a kategóriában a második világháború legnagyobb 
teljesítményű fegyvere volt.

Az M48 harckocsicsaládot az amerikai hadsereg a szovjet T-54/55 harckocsikra adott 
válaszként fejlesztette ki. A viszonylag egyszerű felépítésű öntött és hegesztett testű jármű 
igen strapabíró és hosszú élettartamú volt. Többször korszerűsítették, 105 mm-es löveget, 
dízelmotort és új műszereket kapott. A NATO-államok alapfegyverzetét képezte, később 
eladták a harmadik világ államainak. Számos helyi háború résztvevője volt 1965-1990-ig. 
Közel 35 évig volt rendszerben, kis államok ma is alkalmazzák.

A német Königstiger a korlátozott számban gyártható, de igen erős páncélzattal és nagy 
teljesítményű ágyúval ellátott nehéz harckocsi tipikus példája. 1944-45-ben alkalmazták, 
nehézharckocsi-osztályok keretében áttörő, súlyponti harcokban. Ezzel egyenértékű harckocsija 
az ellenfeleknek nem volt. A fő problémáját, a kis motorteljesítményt és a benzinmotort megfelelő 
dízelmotor hiányában nem sikerült megoldani, és nagy tömege miatt mozgása korlátozott volt.

Az M60 harckocsicsalád lényegében A1, A2, A3 változatokból, a hídvető AVLB, az 
aknamentesítő AVLM és az M728 CEV műszaki harcjárműből állt. 1960-tól 1938-ig 
gyártották, mintegy 1500 db épült meg, a NATO alapharckocsija volt a 60-as években. 
Jelenleg már kivonták, de hét állam hadrendjében rendszerben áll, több átépített változata 
létezik. Számos helyi háborúban alapvető harceszköz volt.

Mindegyik füzet lengyel típusfüzetek tömörített változata. Kialakításuk egyformán A4-es méret, 16 oldal, 
fotókkal, középen rajzzal. A leírás a fejlesztést, gyártást, adatokat, eredményeket, exportot és a harci 
alkalmazást tárgyalja.

A várhatóan 2009-ben megjelenő lengyel harckocsi-füzetsorozat számai a következők: 20-M3Grant Mkl.; 
21-SzU-85 (1945); 22-Pzkw IV.; 23-Flugabwehrpanzer Gepard (1999); 24-Chiftain Mk.V (1975); 25-Tiger I.; 
26-T-72; 27-Souma S-35; 28-Leclerc.

A sorozat 1-19. számú tagjai még árusításban vannak, így a 16-M1A1HA Abrams; 17-M2 Bradley; 18-ISz-2; 
19-M109A6 Paladin is.

A 16 oldalas füzetekhez műanyag dobozban mellékeltek egy-egy 1:72-es léptékű fémből és műanyagból 
készült, összeépített harckocsimakettet.

A füzetek 995 Ft-os áron megvásárolhatók: Kékesi könyvesbolt, Budapest, Kossuth tér, metróállomás. 
Telefon: (1)460-3722, (30)575-0709. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 19 óráig.
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A Monarchia hadseregének 
vízellátási műszaki eszközei

A Haditechnika 2008/5. szám 
49-50. oldalán közölt dr. Lits 
Gábor: „Az Osztrák-Magyar 

Monarchia hadseregének vízellátása 
az első világháborúban” című cikk ki
egészítéseképpen meg kell említeni 
a Büssing-Fross teherautó alkalma
zását.

A Monarchia hadseregének üzem
anyag- és vízellátása a szükségletek 
függvénye volt, de az igény egyre 
nőtt. A fő eszközöknél ezen a terüle
ten az akkor fejlettnek számító gőz
üzemet és gépjárműves motorizációt 
alkalmaztak. A korabeli főiskolák tan
rendjében 1896-ban már tanították a 
gőzüzem tervezését és használatát, a 
mezőgazdasági gépek üzemvitelét. 
Ezek a szakkönyvek ábrás terveket is 
közöltek.

A közös hadseregben 1912 óta 
volt egy központilag irányított szer
vezet a kiszolgáló egységek gépesí-

1. ábra. A víztartályos gépkocsi modellje
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2. ábra. A Büssing Type IIIW teherautó szerkezeti rajza
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3-5. ábra. Az 1916-ban használt közös 
hadseregbeli vízszállító változat 
modellje

tésére. Addig csak helyi eszközöket 
használtak, lovas és ökrös sze
kereket (országos járművek), ame
lyeken csak hordók szállítása volt le
hetséges. A mobil tábori üstöket a 
csepeli WM Rt. gyártotta. Télen 
hóolvasztóként szerepeltek, egyéb
ként meleg vizet állítottak elő. 
Ezeket főleg hegyi terepen alkal
mazták.

A háború alatt használt vízszállító 
automobilok közül jelentős szereppel 
bírt a Büssing Fross 1908 W.III. tip. 
Subventios 5t típusú jármű. Ez német 
konstrukció volt, megvásárolták a li
cencjogot, és a Ganz-gyár Budapes
ten külön szerelőegységet hozott létre 
a gyártására. Mint szubvenciós jármű
nek támogatták a polgári használatát, 
hogy háború esetén berendelhető le
gyen. Gyártása bonyolult volt, kényes 
alkatrészekkel, ezért is kezdeményez
ték az Austro-FIAT behozatalát és ma
gyar üzemben való gyártását. A Ganz 
és FIAT által létrehozott közös cég Ma- 
qyar FIAT néven működött a háború 
alatt.

F. BOSSING
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A Ganz-gyár a Büssing 1912-es vál
tozatát vette át, és 1913-1918-ig gyár
totta „Brissing 12 típusú géptehervo-

nat” néven. Ezeket nagyobb távolságú 
szállításokra használták, a Monarchia 
vasgyárai részt vettek az alkatrészek

gyártásában. A motor egyik változata 
mindenevő volt, tekintettel a szűkös 
benzinellátásra. Készült traktor-, 5 t-s 
autó-, sínautó-kivitelben, kis darab
számban. A sínautó-változat menet
irányba való fordítását egy tartozék
ként hordozott fordító sínkerettel oldot
ták meg. Csőrlővel és ágyúval való 
vontatás esetén koronás karmokkal el
látott hátsó kerekekkel volt szerelve. 
A járművet viszonylag könnyen át le
hetett szerelni. A vízszállító változata 
egy 2500 l-es hullámtörős kivitelű víz
tartályt kapott. Mozgó laborként is mű
ködött, fertőtlenítő felszereléssel (klór
mész), amelyhez a vizet magával vitte. 
Az első világháborúból megmaradt né
hány példányt az 1920-as években lo
csolóautóként használták.

(A modellen a feliratok és a jelvények 
nem korhűek. -  Szerk.)

A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSE

A gyártás kapcsán téves adatok sora van forgalomban. A Szterényi József -  Ladányi Jenő 
„A magyar ipar a világháborúban” (1934, Budapest) kiadvány összegzi az összesen hat magyar- 
országi autót gyártó üzem teljesítményét a zsákmányanyag nélkül.

Ev MAG Röck MWG MARTA
1913 15 sz. + 10 tg. -  5 tg. 40 sz. + 15 tg.
1914-1918 30 sz. + 113 tg. -  100 sz. + 283 tg. 80sz. + 645tg.
1913-1918 45 sz. + 123 tg. -  100 sz. + 288 tg. 120 sz. + 660 tg.

Ganz-FIATGanz 
40 tg.
365 tg. 360 tg,
405 tg. 360 tg.

A Röck-gyár csak 1912-ig gyártott autót, a Ganz és a Ganz-FIAT (Magyar FIAT) csak teherautót 
gyártott. Ez összesen 265 db személy- és 1836 db teherautót jelent. Ez volt a háború alatt igény
be vehető készlet (export nem volt). A kimutatásban a teljesen polgári járművek (taxik, szerelőko
csik, mentők, csomaghordók) nem szerepeltek, mert katonai használatra nem voltak alkalmasak.

S árh ida i G yula
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H ad itechn ika-tö rténet

Koppenhága belvárosa
Induljunk el a belvárosból, a Kongen Nytorv térről, ahol a sétahajók központja találha

tó. A hajókról bármely megállóban kiszállhatunk, hogy egy érdekességet megnéz
ve a következővel folytassuk utunkat. Akár hajón, akár gyalog indulunk el a 

Nyhaven (új kikötő) mentén, számos haditengerészeti és kereskedelmi hajózási 
emléket láthatunk.

^  Jobboldalt az 1924-ben Svédországban épült, restaurálás alatt lévő SLAVAN galeasz látható. (Németül Galeasse, 
dánul galease -  kétárbocos, öblös orrú, jellegzetes északi, ágfa [gaff] vitorlázatú hajótípus, ahol a hátsó árboc rö- 
videbb.) Tőle balra a szépen restaurált MA-RI nevű galeasz van kikötve, mely 1920-ban „vámcirkálóként” épült.1

A mindössze 12 bruttóregisztertonnás ATHENE „jacht”
(„jagd” -  jellegzetes északi egyárbocos vitorlástípus) 1944- 
ben épült halászhajóként. Gyönyörűen karbantartják.

1 KOBENHAVNS HAVN http://www.cphport.dk/

Dr. Ákos György Hajózástörténeti séták 
Dániában I. r é s z
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О A 20 m hosszú, ketch vitorlázatú AKELA jachtot О. W. Dahlström tervezte, és Knud Jensen hajóépítő mester mű
helyében bocsátottak vízre Roskildében, 1951-ben. A fedélzet és a felépítmények mahagóniból készültek. A ha
jót 2004-2005-ben újították fel, és jelenleg árulják (irányár 395 ezer EUR).2 3

Továbbhaladva érdekes látvány tárul elénk, a Xl-es számú világítóhajó (FYRESKIB N XI). Dániában, akárcsak 
más tengeri országokban2 3 4 számos világítóhajó figyelmeztette az elhaladó hajókat a part közeli veszélyekre. Az el- I  r  
ső ilyen járművet 1829-ben építették és állították szolgálatba 5. Az automatikus világítóbóják elterjedésével a 20. 
század második felére ezek a hajók feleslegessé váltak, néhányat közülük azonban megőriztek. A 1878-ban épült,
35 m hosszú Xl-es számú hajó 99 évig (!) állt szolgálatban. Azóta magánkézben van, az egyik legjobb állapotban 
megőrzött dán világítóhajó. Ez a típus azért is érdekes, mert a korabeli vitorlásoknak megfelelő faszerkezetük és 
a vízvonal alatti rézborításúk jól tanulmányozható.

A belvárost a szemközti szigetektől elválasztó főcsatornára kijutva egy újabb világítóhajót találunk a parthoz kikötve.
A valamikori Xlll-as világítóhajót már nehezebb felismerni, a jellegzetes jelzőlámpa-struktúra eltűnt. (A Dán Ha

lászati Múzeumban őrzik, meglehetősen rossz állapotban). Ma lakóhajóként használják. 1880-ban épült, és kü
lönböző állomáshelyeken 72 éven keresztül volt szolgálatban.

Christianshavn
A sétahajóról kiszállva, gyalog vagy valamilyen tömegközlekedési eszközzel a főcsa
tornán áthaladva juthatunk el Christianshavnba. Közvetlenül a metrómegálló közelé
ben találjuk a Vor Fresler (Megváltónk) templomot, melynek 400 falépcsős tornyát 
minden valamit is magára adó turistának illik megmásznia. Atorony tetejéről, a várost 
szemlélő Krisztus-alakot tartó aranygomb talpazatáról csodálatos látvány tárul elénk.

A jobb oldali képen a toronyból a Nyhaven-csatorna bejárata látszik, attól bal
ra egy újabb világítóhajó, a XVII- a  
es számú. Az 1895-ben üzembe W  

helyezett hajót 1972-ben szerelték le, és teljes mértékben restaurálták.
Ma a Dán Nemzeti Múzeum tulajdona. Az oldalán látható 
GEDSER RÉV felirat az utolsó állomás neve, amelyen a hajó szolgált.
A templomtól nincs messze maga a múzeum (Orlogsmuseet) sem. Ide 
minden, a hajózástörténet és haditengerészet iránt érdeklődőnek érde
mes betérni.

2 91’ Classic Ketch „Akela” http://www.hugohein.com
3 YachtWorld.com http://www.yachtworld.com
4 Ákos György: Az Intrepid Air and Sea Museum, Haditechnika 2006/5.
5 Die Feuerschiff-Seite http://www.feuerschiffseite.de
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Három eredeti, nyitott galériás hajótatot ábrázoló technikai modell a 18. század első feléből. Balról jobbra: 
OLIFANTEN, 1741 (ez egy későbbi sorhajó), TRE KRONER (Három Korona), 1742, és WENDEN, 1742. A század 
végére a kapitányi kajüthöz csatlakozó nyílt erkélyeket az ágyútűz ellen (valamivel) jobban védő zárt erkélyek kö
vették. Minden hajóparancsnok „álma” továbbra is egy, a taton behatoló és a fedélzeteket végigsöprő golyózápor

Ovolt az ellenséges hadihajó ellen. (Nelson részben ezt a lehetőséget használta ki, amikor 1805-ben Trafalgárnál két 
hajóoszlopával keresztezte a francia-spanyol hadiflottát („feltette a T-re a vonalat”).

H ad itechn ika-tö rténet

Dán Haditengerészeti Múzeum
Dánia haditengerészetének történetét igen gazdag és szép 
anyaggal mutatja be a kiállítás.67

Mindjárt a bejárat után találjuk az ágyútermet, ahol eredeti ha
jóágyúkat állítottak ki, azok felszerelési tárgyaival együtt. Itt egy 
bronz 24 fontos ágyú tekinthető meg haditengerészeti ágyútal- V  
pon. Jól látható, hogy az egész ágyúszerkezet négy keréken
gördült. Lövéskor egy, a hajó oldalához két ponton rögzített vastag kötél fogta meg a szerkezetet. Maga a fékkötél 
nem, de a két megvezető kampó jól kivehető az ágyútalp (lafetta) oldalán.

A kötelet rendszerint még egy fordulattal átkötötték az ágyúpajzson kialakított „gomb” (cascable) előtt. Jellegzetes a 
csak haditengerészeti ágyútalpaknál alkalmazott lépcsőzetes kialakítás, melynél egy, a két „lépcsőfokra” helyezett ke
resztgerenda segítségével az ágyúcső irányszögét lehet beállítani. A finom irányzáshoz még egy, a gerendára helye
zett faéket is használtak.

C Az 1687-ben vízre bocsátott OLIFANTEN (Elefánt) 
húszágyús hadihajó (ezek voltak a 18. században 
megszületett fregattok elődei) „admiralitás stílusú” 
modelljét az angol Francis Shelby építette. Ezek a 
modellek arra készültek, hogy a hajót még annak 
megépítése előtt be lehessen mutatni az angol, il
letve ebben az esetben a dán admiralitásnak. A 
modellépítés jellegzetessége, hogy a szerkezeti 
felépítés jól kivehető, ugyanakkor a díszítések is 
teljes pompájukban láthatók. Az admiralitásmodel- 
lek bordázatának kialakítása, különösen az orr- és 
farrésznél nem követte a korabeli tényleges konst
rukciós eljárásokat.3

Az 1670-ben épített 
GOLDEN LŐVE (Arany W  
Oroszlán) hadihajó modern 
modellje jól mutatja, hogy 
bár a kezdeti lépéseket az 
angol hajógyártás adta, a 
dán hadihajók a 17. szá
zadban, akárcsak a német 
(porosz), illetve az orosz 
hajógyártás, a jellegzetes 
holland mintát követték.
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A H. Gerner tervei szerint épített 936 t vízkiszorítású, 36 
ágyús BORNHOLM fregattot 1797-ben bocsátották vízre, 
majd mindössze húsz évvel később kiselejtezték. Méretei: 
41x11x5 m. 274 főnyi legénység szolgált rajta. Az 1:36 ará
nyú gyönyörű modellt Peter Maack készítette.

6 Ole Lisber Jensen: The Royal Danish Naval Museum, 
A Dán Királyi Tengerészeti Múzeum kiadványa, 1994.

7 ORLOGSMUSEET http://www.orlogsmuseet.dk
8 John Franklin: Navy Board Ship Models 1650-1750, 

Conway Maritime Press 1989.
8 The Treasures of the Naval Base 

http://www.orlogsbasen.dk (a részletes tervrajz és 
modelldokumentáció, egyelőre 
csak a dán nyelvű internetváltozatban található).

A BORNHOLM fregatt eredeti tervrajza, illetve orr- és tatdíszítése a múzeum internetes adattárából. Ez az adat- 
4 "  tár rendkívül gazdag, számos tervrajzot és eredeti gyári modellek fotóit tartalmazza.9

Egy századdal később egy másik kategória: Az 1850-ben víz
re bocsátott DANNEBROG sorhajó modellje és a róla készült 
festmény. (Érdekes, hogy nem az akkor modernnek és konst
rukciósán lövésállóbbnak számító kerek tattal, hanem hagyo
mányos tükörtattal épült). 1864-ben, amikor a robbanógránát 
már teljesen elavulttá tette a klasszikus, fából készült, sokfe

délzetű sorhajókat, a 
DANEBROG-ot sok 
más társához hason
lóan segédgőzgéppel 
látták el, és „páncé
los fregattá” alakítot
ták át.

A DANEBROG eredeti tervrajza, egy nem kiállított szemléltető modell a tat
rész felépítéséről és egy kép a Dániát nőalakként allegorizáló orrfiguráról

О az internetes adattárból. (Ebben az adattárban csak erről a hajóról 12 ere
deti tervrajz, illetve részletrajz található a világhálón.)

.?/ Or,KU
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Az 1864-ben Angliában, a Napier & Sons hajó
gyárban Cowper Coles kapitány tervei szerint 
épült ROLF KRAKE Dánia első tényleges 
páncéloshajója volt. Az 56,5 m hosszú, 1350 t 
vízkiszorítású hajó 4 db 60 fontos ágyút hordo
zott két lövegtoronybán. A hajótest és a tornyok 
páncélzata egyaránt 114 mm vastag. A 750 LE- 
s gőzgép 8 csomó sebességet biztosított10. Az 
1917-ben készült 1:48 arányú modellt O. Dörge 
készítette.

" Dr. Margitay-Becht András: A LEITHA 
monitor és a többiek, HM Hadtörténeti 
Intézet, 2007.
12 Danish Schooner Charter 
http://www.sejlskib.dk

A Külügyminisztérium épülete előtt láthatjuk a HALMÖ szkúnert. 
Eredetileg MARIE néven bocsátották vízre 1900. április 9-én, a 
Rasmus Möller hajóépítő műhelyben. Méretei: 34x6x2,4 m, 
58 BRT. A Balti-tengeren kereskedett. Jellegzetes a tipikus dán 
fehér keretbe foglalt osztott tükrös tatkiképzés, a víz fölé ívelő csó
nakdaruval. A MARIE a második világháború során számos más 
dán kishajóval 
együtt embere
ket menekített 
Svédországba a 
koncentrációs tá
bor elől. Freddy 
Jorgensen hajó
építő mester fiá
val közösen 11 
év alatt restaurál
ta a már lepusz
tult állapotban lé
vő vitorlást. Je
lenleg charterha- a  
jóként működik. w

A HALMÖ-vel körülbelül egy- 
idős (1897) és hasonló felépí- w  
tésű a 41 BRT-s MIRA szkú
ner, mely szemmel láthatóan 
nehezen lavíroz a szűk csa
tornákban. Természetesen ez 
a restaurált hajó is charterjá
ratokból tartja fenn magát.12

(Folytatjuk)
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Bíró Ad ám A Tas nehéz rohamlöveg II. r é s z

13. ábra. A rohamlöveg modell bal oldali nézete

Azonban a Tas harckocsi és a 
rohamlöveg páncélzatának 
méretadatai kapcsán néhány 

kérdés továbbra sem tisztázott. Már 
a Tas harckocsiról szóló előzetes ja- 
vallati adatok során kétkedésre okot 
adó számok jelentek meg a szakiro
dalomban. Ezek egyike a páncélzat 
vastagságára vonatkozik. Több do
kumentumban szerepel a homlokle
mez 100-120 mm-es, a farlemez 100 
mm-es mérete. A homloklemez 100, 
ill. 120 mm-es vastagsága még bizo
nyos manipulációs számí
tással elfogadható, hiszen a 75 mm- 
es páncéllemez ekvivalens mé
rete a 30°-os dőlésszögű állás
ban 100 mm. Ehhez 
hozzáadva a lövegpajzs 
25 mm-es méretét a hom
loklemez bizonyos részén valóban 
125 mm-es érték mérhető.

De a farlemez 100 mm-es, sőt még 
75 mm-es adata is teljességgel kizár
ható. A második világháború adott 
időszakában egyik nemzet birtoká
ban sem volt olyan páncélos harcjár
mű, melynek farpáncélvastagsága 
elérte volna a 100 mm-t. A Panther- 
Jagdpanther 40, a Jagdpanzer IV 20, 
a Tigris 82, a szovjet T34/85 -  SU 85 
típus 45 mm vastagságú farlemezzel 
épült, még a Királytigrisé is csak 80 
mm volt. Ezen összehasonlító adatok 
alapján a 75 mm-es páncélzat is ki
zárható, hiszen a közölt egyéb ada
tok (tömeg, fajlagos teljesítmény, se
besség stb.) egy viszonylag könnyű 
(38 Mp) járművet, tehát a Párducnál 
lényegesen kisebb tömegű páncélza
tot viselő harckocsit feltételez. Ha 
részletesen vizsgáljuk a Tas -  szak- 
irodalomban közölt -  és a Párduc 
harckocsi valós páncélvastagsági 
adatait, kiderül, hogy a csaknem azo
nos méret mellett a német járműnek 
csupán a 80 mm-es homloklemeze 
erősebb, mint a Tas harckocsié, min
den további részegység páncélvas
tagsága vékonyabb! A két kötényle
mez 5 mm-es tömege, valamint a já
rószerkezet nagyobb mérete nem va
lószínűsíti a 4,2 Mp súlytöbbletet. A 
páncéllemezek méretének kérdése a 
valóságban is fiktív vitát jelentett vol
na, hiszen a tervezett -  de soha meg 
nem valósult -  sorozatgyártás idő
pontjában a magyar hadiipar még a 
hazai alapanyagokra támaszkodó 
Mester, ill. Ajax páncéllemezek gyár

tásához sem rendelkezett nyers
anyaggal.

Az oldalfalak esetében a fennma
radt dokumentumokban közölt 50 mm- 
es páncélzat valós értéknek tekinthe
tő, bár erősebb, mint a Jagdpanther és 
a szovjet SU 85 típus 45-45 mm-es 
falvastagsága. Az oldallapok döntése 
65°, amely érték megegyezik a koráb
ban említett szovjet vadászpáncélos 
oldalfalainak dőlési szögével.

A 25 mm-es páncélzatú fedlapon -  
hasonlóan a Zrínyi rohamtarack és 
rohamágyú tetőlemezéhez -  két nyí
lás szolgál a kezelőszemélyzet be- 
és kiszállásához. A bal oldalon egy 
nagyobb, két nyílászáróval fedett 
búvónyílás a vezető és az irányzó ré
szére, valamint a közvetett irányzás 
céljára. Az elülső, a középvonal felé 
nyitható keskenyebb ajtón helyezték 
el az irányzó egyik figyelőprizmáját. 
A jobb oldalon egy méretében kisebb 
búvónyílás állt a töltőkezelő rendel
kezésére. A fedlapon 5 db -  a 
Turánon és Zrínyin is alkalmazott -  
43M forgatható prizmás figyelő
berendezés szolgált az irányzó, a töl

tőkezelő, valamint a parancsnok szá
mára megfigyelőeszközként. Hason
lóan a Zrínyi rohamtarack, valamint a 
Jagdpanther felső páncéllemezének 
5°-os emelkedési szögéhez, a Tas 
rohamlövegének tetőpáncélja is az 
előbbi értéket követte, mivel ez az 
emelkedési szög biztosította vala
mennyi megfigyelőeszköz szabad ki
látását. A tetőpáncél hátsó részén 
egy hátrafelé mereven beépített 
megfigyelő készüléket szereltek be a 
parancsnok részére.

A tüzelés során keletkező lőporgá
zok elszívására szolgáló berende
zésről információ nem áll rendelke
zésre, valószínűleg ennek hiányában 
-  a veterán rohamtüzérek visszaem
lékezéséhez hasonlóan -  a löveg 
használata során keletkezett gázok a 
küzdőtér kinyitott hátsó, kétszárnyú 
búvónyílásán távoztak, ha ennek 
nyitva tartását az adott harctéri hely
zet lehetővé tette.

A küzdőtér hátsó lezárását -  a 
Jagdpanther egyenes vonalú 
zárólemezétől eltérően, de hasonlóan 
a Zrínyi rohamtarackéhoz -  három
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ч___________________________________________________ у

Típus Jpz.38 Hetzer 44M Zrínyi—I SzU-85 Jagdpanther Tas rolg.
Kezelők száma/fő 4 4 4 5 4
Tömeg/t 16 22 29,2 45,5 39-41
Motor teljesítmény/LE 160 260 500 600 2x260 = 520
Fajlagos teljesítmény/LE/t 10 11,8 17,1, 13,2 13,3-12,7
Láncszélesség/mm 350 420 500 660 600
Láncdarabszám/db/old. 96 106 102 86 91
Láncfelfekvés/mm 3920 3430 3825 3920 4250
Fajlagos talajnyomás/kp/cm2 0,78 0,76 0,76 0,87 0,76-0,80
Maximális sebesség/km/h 40 40 47 55 45
Teljes hosszúság/mm 6270 7275 8150 9870 9700
Teljes szélesség/mm 2630 2900 3000 3270 3300
Teljes magasság/mm 2100 1900 2450 2715 2400
Nyomtáv/mm 2123 2398 2500 2610 2550
Főfegyverzet 1 db 7,5 Pák 39 1 db 7,5 43M 1 db 8,5 D-5S 1 db 8,8 Pák 43 1 db 7,5 KwK42

L748 L/55 L754,6 L/71 L/70
Lőszer kiszabat/db 40 ? ? 57 45-(50?)
Mellékfegyverzet/db 1 db gp. - - 1 db gp. -

2. táblázat. Összehasonlító táblázat

14. ábra. A rohamlöveg modell jobb oldali nézete

lap alkotja, középen egy, a hosszten
gelyre merőleges, 60°-os döntésű 
csonka háromszög, kétoldalról a kö
zéplaphoz 30°-ban csatlakozó hátlap
pal. A középső hátlapon helyezkedik 
el a Zrínyi rohamlövegen is rendsze
resített kétszárnyú búvónyílás a pa
rancsnok számára. Mindkét szélső 
hátlapon egy-egy kör alakú lapkával

zárt nyílás található a jelzőrakéta 
használatához. A jobb oldali hátlapon 
kapott helyet a rádió antennabeme- 
nete. A két oldalsó hátlap elhelyezé
sénél a motortérben elhelyezett két 
hajtómű hűtésének biztosítása ját
szott főszerepet, a hűtést szolgáló 
szellőzőnyílások méretének lehető 
legkisebb lezárásával.

A küzdőtérben bal oldalon elöl fog
lalt helyet a vezető, mögötte az irány
zó a löveg rögzítőberendezésére 
szerelt ülőhellyel, bal oldalon hátul, 
szintben megemelt ülésben a pa
rancsnok. Jobb oldalon hátul a küz
dőtér hátfalánál nyert elhelyezést a 
töltőkezelő ülőhelye, aki a jármű ele
jéből hátúira áthelyezett rádiót is ke
zelte. A Tas rohamlöveg lőszer-java
dalmazása -  a méretében a 
Jagdpanthernél kisebb küzdőtér mi
att -  45-50 darabra tehető, a német 
harceszköz 57 darabos mennyiségé
vel szemben. A sárvédők feletti há
romszög alakú felépítményrészben 
helyezték el -  a Jagdpantherhez ha
sonlóan -  a lőszertároló rekeszének 
egy részét (2x15 db). További három, 
darabonként 5 -5  lőszert tartalmazó 
rekesz a teknő oldalfala mellett, ill. a 
motor- és küzdőtér elválasztófalánál 
kapott helyet. (A lőszer elhelyezését 
szolgáló modellkísérlet során a ne
gyedik, öt lőszert tartalmazó rekeszt 
nem sikerült célszerűen elhelyezni, 
ami nem zárja ki ennek beszerelé
sét.) Az alaplapon egy felfelé nyitha
tó kijárat szolgált volna a harcjármű 
vészhelyzet esetén történő elhagyá
sára.

A szűkösen rendelkezésre álló for
rásanyagok szerint a rohamlövegbe 
beépítésre szánt löveg méretét, típu
sát illetően a honvédség képviselői 
több fegyver alkalmazását is tervez
ték -  a beszerzés lehetőségének mi
nimális reménye mellett. A harcjármű 
aktív védelmének célját legkedvezőb
ben a két 8,8 cm-es német löveg szol
gálta volna, a Jagdpanther 8,8 cm-es
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Megnevezés, típus 44M. Tas nehéz rohamlöveg
Darabszám -  csak előterv
Tervezők
Rt. Tervező Iroda

Kovácsházi Ernő, Jurek Aurél, Korbuly János, Weiss Manfréd

Tervezett tömeg 39-41 t
Kezelők száma 4 fő (parancsnok, vezető, irányzó, töltőkezelő)
Motortípus, jelleg 2 db W. M. V -8H Túrán tip. benzinüzemű, 4 ütemű, vízhűtéses
Hengerűrtartalom (2x) 14 866 m3
Motorteljesítmény 2x260 LE = 520 LE ( 195 KW)
Fajlagos teljesítmény 13,3-12,7 LE/t
Maximális sebesség (úton) 45 km/h

(terepen) 32 km/h
Tervezett hatótáv 200 km
Sebességfokozatok száma 2x4, terhelés alatt kapcsolt, irányváltóval
Sebességváltó bolygóműves, hidraulikusan működtetett
Teljes hossz 9700 mm (7,5 cm KwK 42 L770) 

(cső nélkül) 6450 mm (6432?) mm
Teljes szélesség 3300 mm
Teljes magasság (tükrös figy. prizma felső éléig) 2400 mm
(pc. test felső pontjáig) 2300 mm
Páncéltest hossz 6184 mm

szélesség 3050 mm
magasság 1800 mm

Páncélteknő-szélesség 1810 mm
Láncméret/db 600x170x150 mm/2x91 db
Láncfelfekvés 4250 mm
Fajlagos talajnyomás 0,76-0,80 kp/cm2
Meghajtás elöl -  2x 1 db fogaskeréké 900 mm
Futómű 2x6 db páros futógörgőé 720 mm 

2x1 db láncfeszítő/vezetőkeréké 700 mm 
2x5 db lánctámasztó ikergörgőé 300 mm

Rugózás görgőpáronként 1 db félelliptikus laprugóköteg, hidraulikus 
lengéscsillapítóval

Fékrendszer hidraulikus szervofék mellső kerekekhez
Páncélzat: hegesztett mm/dől.szög
Pc.teknő elöl 75/30° 100/75°

oldal 20/90°
hátul 50/50°
padló 20/0°

Pc. testfront 75/30° + löv. pajzs 25/30°
oldal-hát 50/65° 50/60°
far 50/78° 50/500
tető 25/5°

Főfegyverzet 1 db 7,5 cm KwK 42 L/70 harckocsíágyú
Cső teljeshossz, csőszájfékkel (7,5 cm) 6248 + 438 = 6686 mm
Fegyver össztömege 2200 kp
Tűzvonal 1800 mm
Csőkinyúlás páncéltestből 3375 mm (4015 mm)
Oldalszög 11- 11°
Emelkedési szög -7 ° -  +25°
Lőszerkiszabat 45 db (15 + 15 + 5 + 5 + 5)
Mellékfegyverzet -
Lejtőmászó képesség 35°
Lépcsőmászó képesség 0,85 m
Gázlóképesség 1,7 m
Árokáthidalás 2,3 m
Hírközlés R-5/a rádió

3. táblázat. A 44M. Tas rohamlöveg tervezett műszaki és harcászattechnikai adatai
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15. ábra. Modell felülnézetben

Рак 43 L/71 jelű és a Királytigris 8,8 
cm-es KwK 43 L/71 jelzésű lövege. 
A következő beépítésre alkalmasnak 
tartott fegyvernek a 7,5 cm-es KwK 
42 L/70 jelű harckocsiágyú tűnt. 
A sort két magyar gyártmányú löveg 
zárta, elsőként a Zrínyí-I roham
ágyúba szerelt 7,5 cm-es 43M L/55 
jelű MÁVAG-fegyver, és végső meg
oldásként a 8 cm-es magyar légvé
delmi löveg csőszájfékkel módosított 
változata is a „kívánságlistán” sze
repelt.

A fenti fegyverek közül a két 8,8 cm- 
es német löveg beszerzésére -  a 
Wehrmacht hatalmas veszteségeinek 
pótlásigénye miatt -  jóformán semmi 
remény sem kecsegtetett. A magyar tí
pusok közül a diósgyőri löveggyár 
nyersanyaghiány miatt a tervezett 
Zrínyi—I gyártásához sem volt képes a 
megrendelést teljesíteni, feltehetően a 
légelhárító lövegek átalakítására sem 
állt volna rendelkezésre tartalék nyers
anyag. A beszerzésre talán a legna
gyobb valószínűséggel a Panther 7,5 
cm-es lövegére lett volna esély, 
amennyiben a német részről javasolt 
magyar-német közös Panther alkat
rész-előállítási program megvalósult 
volna.

A Tas rohamlöveg rekonstrukciója 
során a modelljármű fegyverzetéül ez 
utóbbi látszott a legmegfelelőbb meg
oldásnak. Egyrészt a kisebb mérete 
(5825 mm), másrészt a rendszeresített
7,5 cm-es lőszer alkalmazása, végül 
beszerzésének (gyártásának) legvaló
színűbb lehetősége miatt.

A küzdőtér alakjának, méreteinek el
térésén kívül a Tas harckocsi és ro

hamlöveg között a páncéltest és fel
építmény alakjában, méreteiben nem 
volt különbség, tehát a makettjármű 
építésénél a gyári modell szerepelt 
mintául. A felépítmény 65°-os oldallap
jai a jármű farlemeze irányában széle
sedtek, hasonlóan a Panther G válto
zatáéhoz. Az oldallemez hátsó részén 
oldalanként egy-egy viszonylag nagy
méretű (1200*450 mm) szerviznyílás,

16-17. ábra. A Tas harckocsi és a rohamlöveg modellje

—

18-19. ábra. A Tas rohamlöveg modellje
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20. ábra. A modell teljes oldalnézete

ill. egy azt lezáró, felfelé nyitható sze
relőnyílás található a hűtőszerkezet 
karbantartására. Feltehetően ez a 
harcjármű legsérülékenyebb pontja, 
hiszen ennek a nagyméretű lemeznek 
emberi erővel történő mozgatása az 
50 mm-es páncélzat használatát kizár
ja. Még a 10 mm-es lemez tömege is 
40 kp közeli érték.

A farlemez alakja, döntési szöge 
(75°), páncélvastagsága (50 mm) 
mindkét Tas-jármű esetében azonos. 
A hátlap közepén egy 425 mm átmérő
jű, kör alakú szerelőnyílás található ki
felé nyitható fedéllel. A teknő farleme
zén egy vontatási szerelvény helyez
kedik el. A motorok kipufogódobjai, 
csövei a gyári maketten nem látsza
nak, hasonlóan nem láthatóak a hom
loklapon beépített géppuska beépíté
sének elemei sem. Feltehetően a ma
kett elkészítésének célja csupán a jel
lemző nagy felületek láttatása, a ki
sebb, esetleg csak később megterve
zésre kerülő részletek elhagyásával. 
Mindenesetre a gyári modell hátulné
zeti képeit vizsgálva egy Panther vagy 
T-34-es típusú kipufogórendszer ki
alakítására megfelelő méretű szabad 
terület található a Tas hátlapján.

A magyar harckocsiépítés gyakorla
tában ismert a Toldi, ill. Nimród kipufo
gódobjának vízszintes, farlemez mö
götti elhelyezése, valamint a Túrán, 
Zrínyi járműveken alkalmazott mód
szer, az oldal lemezből kivezetett hát
rafelé kipufogó dob és cső. E két meg
oldásból a Tas harckocsi, ill. rohamlö- 
veg részére egyik sem alkalmazható, 
a vízszintesen elhelyezett, fekvő do
bok a hátlap közepén elhelyezett sze
relőnyílás, az oldalt szerelt, a kocsi 
hossztengelyével párhuzamosan álló 
szerelvények pedig az oldalsó szerviz
ajtó használatát teszik lehetetlenné. 
A páncéltest felső lapjára szerelt kipu
fogórendszer egyrészt az alatta elhe
lyezett hűtőberendezés hatásfokát 
nagymértékben lerontaná, másrészt a 
jármű két szélén elhelyezett emelő 
használatba vételét nehezítené meg. 
Az adott időszak német és szovjet tí
pusainak hasonló rendszerét vizsgál
va megállapítható, hogy bármelyik 
rendszer átvétele megfelelő ered
ményt biztosított volna.

A Tas rohamlöveg modellkísérlete 
során a kipufogórendszer megoldásá
ra a két különálló motor motoronkénti 
külön kivezetésével megoldott, két-két 
kipufogócsonkos, Panther-megoldású 
kipufogórendszert adaptáltam.

A hátlap felső részén megfelelő sza
bad felület lehetővé tette volna a Zrínyi 
rohamlövegen is rendszeresített ködö
sítő berendezés felszerelését. A gyári 
modellen nem szerepel, de bizonyos,

hogy a farlemez bal hátsó részén, a 
sárhányó felett felszerelték volna a 
Notek végvilágító berendezést, hiszen 
ezek nélkül éjszakai oszlopmenetek 
nem lettek volna végrehajthatóak.

A makettjármű megépítésénél a 
legkevesebb feladat a járószerkezet 
elkészítésénél jelentkezett, hiszen 
ez mindenben megegyezett a Tas 
harckocsi gyári modelljén megis
mertekkel. Az oldalankénti 6 köze
pes méretű (0 720 mm), ikergörgős 
futómű három, két kerékből álló 
futóműegységből tevődött össze, 
melynek megtervezésénél kétségkí
vül szerepet játszott -  a magyar 
hadseregben is alkalmazott -  38M 
Skoda harckocsi futóműrendszere. 
Bár a cseh tervezésű jármű kerék
mérete nagyobb a Tas járműénél, a 
két lengőkaros, laprugókötegen 
nyugvó rendszer kivitelezési megol
dása azonos. Azzal a különbséggel, 
hogy a Tas kerékképletének kialakí
tásánál a magyar tervezők az erede
ti megoldást lengéscsillapító rend
szer alkalmazásával egészítették ki. 
Mindkét lengőkar egy ütközővel 
érintkezik, egy -  feltehetően hidrau
likus -  lengéscsillapítóval, amely a 
kar túlzott felemelkedését megaka
dályozza.

A meghajtást az első, fogas
koszorúval ellátott (0 900 mm méretű) 
meghajtókerék biztosította, 16 fogas- 
koszorú-osztással. A fogosztás mére
teiből megállapítható a lánctag 170 
mm-es hosszúsági mérete. A lánctalp 
vezetőnyelvének maximális magassá
gát a támaszkerekek 0 300 mm-es át
mérője szabta meg. Ezek alapján a 91 
darabból álló lánctalp egy-egy tagjá
nak mérete 600x170x150 mm. A lánc
talp feszítését, ill. felszerelését a 700 
mm átmérőjű, hátsó láncfeszítő kerék 
mozgatásával végezték el.

A valójában soha el nem készült, ta
lán csak előtervben létező Tas roham
löveg (vagy inkább vadászpáncélos) 
feltételezett alakjának, méretének 
megállapításához a fentiekben felso

rolt információk, adatok álltak rendel
kezésre. Remélhetőleg az 1944/45-ös 
esztendő hazai és külföldi harcjármű- 
veinek jellemzőiről jelenleg beszerez
hető információk helyes megítélésével 
és alkalmazásával felállított rekonst
rukciós koncepció helyesnek bizonyul, 
s némi támpontot nyújt a későbbi kuta
tásokhoz.
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Kenyeres Dénes XI. Nemzetközi Repülőnap 
és Haditechnikai Bemutató, 
Kecskemét ■

unroll'

Dinamikus bemutató

Svédország: a JAS-39C Gripen va
dászgép mindkét napon nyolcperces 
programot repült.

Belgium: Augusta A-109 típusú he
likoptere 11 perces repülést mutatott 
be, az F-16AM Falcon típusú vadász
gép 12 percet repült.

Finnország: F/A-18C Flornet (Lóda
rázs) típusú vadászbombázója 12 per
ces nagyszerű műrepülést produkált a 
nagyérdeműnek.

Németország: Во 15P/M típusú heli
koptere nyolc percet töltött a leve
gőben.

Nagy-Britannia: a helyből fel- és le
szálló Flarrier GR-9 típusú VTOL gépe 
hat percet műrepült. E rövid idő alatt is 
csodálatos programot mutatott be a 
közönségnek.

Szerbia: az Aeroclub Galeb-2A típu
sú gépe tíz percet repült.

Szlovénia: PC-9M Swift típusú, lég
csavaros gépe 12 percet töltött a leve
gőben.

FHollandia: F-16MLU vadászgépe 
12 perces műrepülést produkált.

Franciaország: Mirage-2000D típu
sú vadászgépe 12 perces műrepülést 
hajtott végre.

Szlovákia: MÍG-29AS típusú va
dászgépe 15 percet műrepült.

Románia: MiG-21 Lancere 13 per
cet töltött a repülőtér felett.

Spanyolország: Eurofighter Typhoon 
típusú modern vadászgépe 15 percet 

repült.
Szerbia: Super Galeb 

G-4 típusú repülőgépe 
tíz percet, Orao J-22 tí-

13. ábra: 46-28 oldalszámú német Tornado

pusú vadászbombázója szintén tíz 
percet repült.

Amerikai Egyesült Államok: a C-17 
Globemaster III típusú, 55 140 oldal
számú óriás szállítógép 12 percet re
pült a közönség örömére. Ebből a tí
pusból 2009-től Pápán három fog állo
másozni. A meglehetősen termetes 
gép többször is áthúzott a repülőtér fe
lett. (Méretei: hossza 52 m, szárnyfe
lülete 353 m2, fesztávolsága 50,2 m, 
magassága 16,29 m, raktere 3,76 m 
magas, felszállótömege 295,5 t, hasz
nos teher 78 t, hatótávolsága pedig 
4400 km.)

12. ábra. An-26-os 406 oldalszámú szállítógép a statikus állóhelyen

Csehország: L-169ALCA típusú ki
képzőgépe 11 percet műrepült.

Ausztria: a PC-6-os kiképzőgép hét 
percet repült.

Magyarország: Jak-52 kiképző
gép és 2 db MÍ-24D harci helikopter 
is repült a bemutató során. A 2 db 
levegőbe emelkedő An-26-os oldal
száma: 110 és 405. A 3 db L-39-es 
kötelék oldalszámai: 132, 135 és 
136. A légi bemutatón repült 
M iG-29-esek 9, 11 és 26 oldalszá- 
múak. A dinamikus bemutatón sze
repelt JAS-39-esek oldalszámai: 
31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41,42  és 

43. Szombaton és vasárnap 
i egy-egy Gripen szóló műre

pülést hajtott végre tíz-tíz 
perces, szépen kivitelezett 

program- 
___ _ mai.
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14. ábra. A-7E Corsair típusú, egyedi festésű görög vadászbombázó, jelzése 3365 Q

Az egyik nap Fekete Tamás őrnagy, 
másnap pedig Ványik Attila őrnagy 
műrepült.

Ezeken felül az Aerotechnika 
Ae-270, L-159B, L-29, P-51D
Mustang, Aero C-104, Z-143LSÍ re
pülőgépei is műrepültek 10-12 per
cet. A Red Bull Во 105CB, Bell Cobra 
TAH-1F típusú helikopterei, valamint 
a B-25J „Mitchell” és a DC-6B típu
sú repülőgépek is repültek hét-kilenc 
percet. A kisgépes kategória is be
mutatkozott a repülőnapon. Veres 
Zoltán és Besenyei Péter egyaránt 
Extra-300S típussal műrepülték fan
tasztikus programjukat. Szerepelt 
még Szlovákiából Peter Podlunsek, 
hazánkból pedig a Cirrus Flungary 
Nyíregyházi Repülőklub, a JetFly, a 
Forgószárnyas Kft. és a Pannon Air 
Service.

A repülőnapokon az igazi program 
8 óra 30 perckor kezdődött. Katonai 
zenekarok, díszelgő katonák bemu
tatója és a felvezető repülőprogra
mok ígértek igazi szórakozást az 
egyre gyarapodó látogatóknak. Nyolc

15. ábra. A-10-es ,.csatagép'' SP 207 oldalszámmal, USAF
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16. ábra. Mi-8T típusú közepes szállító helikopter, oldalszáma 10430

17. ábra. Szu-22-es 01. oldalszámú muzeális példány órától kezdődött meg a repülés a 
Red Bull, a Cirrus Hungary, a Pannon 
Air repülőgépeinek felszállásával. 
Ezt követően szinte megállás nélkül 
zajlott a show egyéni, illetve kötelék 
felvonultatásával. A különböző gép
csodák váltva egymást, órákon ke
resztül hasították az égboltot a 
légibázis felett. A közönség 18 óráig 
látványos bemutatókat csodálhatott 
égen és földön egyaránt.

Nagy sikerük volt a régi egyenru
hába öltözött honvéd hagyományőr
zőknek is, akik gyakran fényképez- 
kedtek együtt a látogatókkal. Vete
rán sorkatonák is nosztalgiával né
zegették a harci járműveket, ame
lyeken egykor szolgáltak. Látható 
volt Csepel D-442-es felderítő gép
kocsi és más veterán jármű is. A 
gyerekek és érdeklődők közelről te
kinthették meg a szárazföldi harc- 
és gépjárműveket.

Az idei nemzetközi repülőnapot ke
gyeibe fogadta az időjárás. Szomba
ton csak kevés felhő volt az égen, va
sárnap pedig szikrázó napsütés, kelle
mes időjárás várta a nagyérdeműt. Vi
lághírű repülőkötelékek tették feledhe-
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18. ábra. JAS-39-es Gripen, 40-es oldalszámmal a statikus bemutatón

19. ábra. Spanyol C-295-ös szállítógép, 35 -  41 jelzéssel tétlenné a jubileumi repülőshow-ra lá
togatók óráit.

A török Türkis Stars már augusz
tus 13-án a reggeli órákban landol
tak a repülőbázison. A nagyszerű 
kötelék 9 db NF-5A/B típusú géppel 
érkezett. A 33 perces műrepülő 
programban nyolc géppel szerepel
tek hírükhöz méltóan, ezúttal is fan
tasztikus produkciót mutattak be a 
közönségnek.

A szerb Flying Stars polgári 
bemutatókötelék augusztus 15-én 
délben szállt le a kecskeméti légi tá
maszponton. Öt Galeb G-2A típusú 
kiképzőgéppel szerepeltek a dinami
kus programban, mely 25 percet vett 
igénybe. Horvátország Wings of 
Storm hatgépes köteléke augusztus 
15-én kilenc órakor szállt le Kecske
méten. A kötelék 5PC-9M Piltus típu
sú gépekkel 23 perces remek műre
pülést mutatott be a nagyérdeműnek 
mindkét napon.

Olaszország világhírű Frecce 
Tricolori bemutatóköteléke augusz
tus 15-én 11 MB-339-es típusú ki
képzőgéppel landolt a légi bázison. 
Mindkét napon 25 perces műrepü-
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20. ábra. Zlin-243 típusú futárgép, 076 oldalszámmal

pülőgép hasította Kecskemét felett az 
égboltot, a vasmadarak 21 ország lé
gierejét képviselték. A repülőnap biz
tosításában több mint kétszáz fő vett 
részt, a gépek kiszolgálásában is 
több száz fő serénykedett. A földi és 
légi irányítás is rendben zajlott, gyor
san meg lehetett közelíteni a repülő
teret. A légi járművek fönti vezérlése 
is remekül sikerült a légi irányítás jó
voltából.

A repülőnapon jelentette be a hon
védelmi tárca, hogy 2009 elején ki
vonják a hadrendből a MiG-29-es tí
pust és az Albatroszt. Helyettük a 
JAS-39 Gripenek veszik át a légtér 
oltalmazását. így mintegy kétmilliárd 
forintot spórolhat meg a tervek szerint 
a Honvédelmi Minisztérium. Maga
sabb lesz a magyar vadászpilóták re
pülési óraszáma, az elavult kiképző
gépek helyett pedig újakat lehet majd 
beszerezni.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső re
pülőbázis állománya és a biztosítás
ban, szervezésben közreműködők 
ezúttal is jól végezték nem könnyű 
feladatukat. Eredményes és sikeres

21. ábra. Mirage-2000D, 612 oldalszámmal a francia légierő állományából

lést produkált a tíz gép. A felszállást 
követően a kötelék -  a műrepülés 
különböző fázisaiban több alkalom
mal is -  elemeire bomlott, s úgy mu
tatta be tudását.

Magyarország most Gripen- 
köteléket is felvonultatott a légi bemu
tatón. A 2x3 JAS-39-es két raj alak
zatban repült háromperces áthúzással 
a repülőtér felett. Vezére Kilián Nándor 
ezredes, a repülőbázis parancsnok
helyettese volt. A rajokban Ugrik Csa
ba, Asztalos István, Hajdú Attila őr
nagy, Kálló Sándor és Varga Szabolcs 
százados repült.

Visszatelepülés

A XI. Nemzetközi Repülőnap és Ha
ditechnikai bemutató 2008. augusz
tus 17-én az esti órákban véget ért. 
A repülőbázison rendezett hangár
parti zárta a nagyszerűen megren
dezett jubileumi repülőgálát. Né
hány repülőeszköz még az est folya
mán felszállt és hazarepült. A ese
tiektől az L-159ALCA, L-159 és az 
L-159 T, az Aerotechnikától az 
Aero-270-es és az Aero C-104-es, 
valamint az Egyesült Államok C-17- 
es óriásgépe.

A többi ország repülőtechnikája au
gusztus 18-án 7 és 13 óra között 
hagyta el a kecskeméti repülőteret. 
A Török Csillagok köteléke és a ki
szolgáló személyzet szállítógépe vi
szont csak augusztus 19-én 8 óra 30

perckor emelkedett a levegőbe és re
pült haza. A szárazföldi haditechnikai 
eszközöket augusztus 18-án vagon
szállítmánnyal vitték haza állomáshe
lyeikre. Néhány gépjármű keréken gu
rult helyőrségébe.

A két nap folyamán több mint 110 
ezer látogató tekintette meg a nagy
szabású, jubileumi légi show-t. A láto
gatók vasárnap voltak többen, 130 re

volt az a munka, amelyet a nemzet
közi repülőnapon felmutattak. A sze
mélyi állomány képes az összetett 
és nagy volumenű rendezvény lebo
nyolítására, a repülőgépek fogadá
sára, üzemeltetésére és kiszolgálá
sára. Nagy biztonsággal képes bal
esetmentesen végrehajtani a követ
kező repülőshow-t és haditechnikai 
bemutatót. ■
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Horváth Gyula 
Kovács Zoltán György 
Marosy Gábor Elemér A Masat-1 fejlesztése

A MŰHOLDAKRÓL ÁLTALÁBAN

A bolygók körül keringő mesterséges 
űreszközöket műholdaknak nevezzük. 
Ezeket az űreszközöket többfélekép
pen csoportosíthatjuk annak érdeké
ben, hogy könnyebben jellemezhes
sük őket. Funkciójuk szerint beszélhe
tünk csillagászati, távközlési, földfigye
lő, navigációs, meteorológiai és kato
nai műholdakról. A tömegük szerint lé
teznek normál (500 kg felett), mini 
(100-500 kg), mikro (10-100 kg), 
nano (1-10 kg), piko (0,1-1 kg) műhol
dak. A mesterséges holdak mozgásá
nak legfőbb jellemzője a keringés so
rán bejárt pálya. A Föld körüli műhold
pályákat a Föld felszínétől mért távol
ságuk alapján osztályozzák, ennek 
megfelelően beszélhetünk alacsony 
(LEO, Low Earth Orbit, 200-1200 km), 
közepes (MEO, Medium Earth Orbit, 
1200-35 786 km), magas (HEO, High 
Earth Orbit, több mint 35 786 km) pá
lyákról. Természetesen van számos 
olyan pálya, ahol nem annyira a föld
felszíntől mért távolság a jellemző, ha
nem a pálya hajlásszöge. Emeljünk ki 
néhány fontosabbat: Geoszinkron pá
lyának (GEO, Geosynchronous 
Orbit) azt nevezzük, ha a mű
hold a Föld felszínétől 35 786 
km-re kering a Föld egy adott 
pontja felett. Ha a geoszinkron pálya 0 
fokos hajlásszöggel bír, vagyis az 
egyenlítővel 0 fokos szöget zár be, ak
kor geostacionárius pályáról (GSO, 
Geostationary Orbit) beszélünk. Polá
ris a pálya abban az esetben, ha a mű
hold pályája során elhalad a sarkok fe
lett, és helioszinkron vagy napszinkron 
pályáról (SSO, Sun Synchronous 
Orbit) beszélhetünk akkor, ha a mű
hold helyi idő szerint mindig ugyan
akkor látható a Föld egy adott pontja 
felett.

C ubeS at

A California Polytechnic State Univer
sity kidolgozott egy piko műholdszab
ványt, amelyet CubeSatnak nevezett 
el. A szabvány lényege, hogy méret- 
és tömegkorlátok közé szorítja a fej
lesztendő űreszközt. A szabvány alap
egységként (1U) egy 10x10x10 cm 
méretű kockát maximum 1 kg tömeg
gel definiál.

A szabvány kitér a CubeSatot pályá
ra állító adapterre is, amely így szab
ványos interfészt biztosít rakéta és a 
műhold között. Többféle ilyen adapter 
létezik. Közülük néhányat széles kör
ben alkalmaznak, mert többször bizo
nyítottak már valós küldetésben, és 
mindig kifogástalanul működtek. Közé
jük tartozik a Poly-Picosatellite Orbital 
Deployer (P-POD) vagy az expe
rimental Push Out Deployer (X-POD). 
A legtöbb adapter egyszerre 3 darab 
1U méretű CubeSatot képes pályára 
állítani (vagy 1 darab 3U méretűt), de 
olyanok is akadnak, amelyek csak egy 
egység számára készültek. így na
gyobb kínálatból lehet válogatni mind 
a startot szervező cég, mind a fejlesz
tők részéről. Előre tervezhető, 
hogy az adaptert megosztják-e m 
több egyetem kisműholdja kö- 
zött, vagy minden műhold egyéni
leg kerül elhelyezésre.

Jelenleg a világon közel 40 ha
sonló CubeSat projekt fut, és 
évente 5-10 műhold készül el. 
Ezeknek a műholdaknak a célja 
elsősorban oktatási 
és de

monstrációs jel
legű. A méretükből adódóan nem 

várható, hogy nagyobb léptékű kísér
leteket hordozzanak, de számos olyan 
dolgot lehet velük demonstrálni és 
tanulmányozni költséghatékony mó
don, melyek megalapozhatnak egy ké
sőbbi nagyobb műholdas kísérletet.

Egy igen érdekes alkalmazás is 
kezd előtérbe kerülni, főként a hadiipar 
húzóereje miatt. Az amerikai DARPA 
(Defense Advanced Research 
Projects Agency) 2002 óta támogatja 
a RASCAL (Responsive Access, 
Small Cargo, Affordable Launch) prog
ramot. Ennek lényege, hogy vadászre
pülőket készítsenek fel olyan küldetés
re, amelynek során 24 órán belül egy 
50-130 kg tömegű műholdat 200-500 
km magasságú és kis hajlásszögű pá
lyára állíthatnak. Ezt a trendet erősíti a 
felfutóban lévő CubeSat építési láz is. 
Egyre kiforrottabb és komplexebb be
rendezéseket képesek akár egyetemi 
hallgatók is integrálni egy kézipogy- 
gyásznál kisebb tömegű és térfogatú 
űreszközbe. A CubeSatok, mivel tö
megük, méretük, sőt az indító adapte

Név Méretek Tömeg
,5U Cube 10x10x5 cm 0,5 kg
1U Cube 10x10x10 cm 1 kg
2U Cube 10x10x20 cm 2 kg
3U Cube 10x10x30 cm 3 kg

Mega Cube 10x20x30 cm 6 kg

rük is szabványos, egyszerűen integ
rálhatóak az előbb említett alkalmazás 
fejlesztési menetébe.

A tudományos célú kísérletek és 
műholdas szolgáltatások kivitelezhető
sége függ attól, hogy a műhold stabili
zált-e vagy sem. Ha igen, akkor leg
többször fekete-fehér vagy színes 

CMOS-

kamerákat 
helyeznek el a fedél

zeten, vagy olyan irányérzékeny mű
szereket, amelyek a kozmikus sugár
zást, a napból származó töltött ré
szecskéket, vagy épp a Föld légkörét 
vizsgálják. Természetesen gyakorlati 
szempontból jelentős dolgokat is vizs
gálhatunk egy CubeSattal, például 
műhold-stabilizálási algoritmusokat, 
kommunikációs berendezéseket (an
tenna, különféle protokollok). Napja
inkban aktív kutatási területnek számít 
a LEO-pályás műholdakon elhelyezett 
GPS-vevő alapján történő mérés és 
különféle alkalmazások kipróbálása is. 
Ez azért lehetséges, mert a GPS- 
műholdak sokkal magasabb pályán 
keringenek, mint a legtöbb CubeSat 
vagy akár a Nemzetközi Űrállomás, 
így ott is lehetőség van GPS-alapú na
vigálásra, ami az űrrandevúk alkalmá
val vagy éppen formációrepülések 
alatt nagy segítség lehet. Mivel egy-
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egy CubeSat megvalósítása sokkal ki
sebb költségvetésű, rövidebb átfutási 
idejű, mint a nagy kutató műholdaké, 
ezért nagyságrendekkel könnyebbé 
válik az olyan mérések elvégzése, 
ahol sok helyen kell egy időben adato
kat gyűjteni. Méghozzá úgy, hogy az 
egyes mérőállomások olcsók, gyorsan 
reprodukálhatók. Földi, ipari alkalma
zásokban is használnak szenzorháló
zatokon alapuló mérőrendszereket.

A piko műholdak megépítése során 
ugyanazokat a problémákat kell megol
dani, mint a nagyobb műholdak eseté
ben. Ahhoz, hogy műholdról beszéljünk, 
meg kell valósítani a három alaprend
szert: a tápellátást, a kommunikációt és 
a fedélzeti számítógépet. Az alaprend
szerekre ráépülnek és velük szorosan 
együttműködnek az alrendszerek. Ilyen 
lehet: a navigációs és orientációs rend
szer, a meghajtást vezérlő rendszer, a 
termikus stabilitásért felelős rendszer, a 
kamerarendszer, az egyes méréseket 
és kísérleteket végző rendszerek, a 
kommunikációt átjátszó rendszerek stb.

1-2. ábra. Masat-1 napelem nélkül
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3. ábra. X-POD adapter és CubeSat

Egy ilyen fejlesztési folyamat általában 
2-3 évet vesz igénybe, ennek során a 
hallgatók csapatmunkával hoznak létre 
egy kilövésre kész űreszközt.

A mérnökké válásnak ez egy fontos 
lépése lehet, mert a hallgatók megta
nulnak rendszerben, projektben gon
dolkodni. A tervezési feladat megvaló
sítása során számos szigorú doku
mentálási és tervezési követelmény
nek kell megfelelniük ahhoz, hogy a 
létrejövő rendszer a szélsőséges kör
nyezeti feltételek mellett is megbízha
tóan és stabilan működjön. A rend
szernek -40  °C-tól +80 °C-ig terjedő 
hőmérsékleti tartományban, vákuum
ban, a start mechanikai behatásainak 
(szinuszos vibráció, véletlenszerű vib
ráció, statikus gyorsulás stb.) ellenál- 
lóan, megbízhatóan kell működnie.

M agyar szatellit

A BME Űrkutató Csoport meghívására 
2006 decemberében hazánkba érkezett 
az első teljesen kész CubeSat, az 
UWE-1 tartalék példánya. A Würzburgi 
Egyetemről Klaus Schilling professzor 
hozta, aki egy figyelemfelkeltő előadás 
keretében mutatta be a szerkezetet. 
Történelmi esemény volt, hiszen addig

egyetlen teljesen kész műhold sem 
„járt” még Magyarországon. Ez a láto
gatás lendületet adott a Masat-1- 
fejlesztés megkezdéséhez. Majd 2007 
szeptemberében a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) és a Magyar Űrkutatási Iroda 
(MŰI) közösen szervezte meg az 
I. Lengyel-Magyar Űrkutatási Diákkon
ferenciát, melyen az egyetemre látoga
tó lengyel hallgatók részletesen beszá
moltak a lengyel piko műhold (szintén 
CubeSat), a PW-Sat építéséről. Ennek 
kapcsán merült fel az ötlet, hogy koráb
bi tapasztalatainkra alapozva egyete
münk hallgatói belevágjanak egy 
pikoműhold-programba. Az elhatáro
zást tett követte, amely során az Elekt
ronikus Eszközök Tanszéke, a Széles
sávú Hírközlés és Villamosságtan Tan
szék és a BME Űrkutató csoportja kö
zött együttműködési megállapodás szü
letett. Természetesen számos innovatív 
ipari résztvevő is csatlakozott, hogy ki-ki 
a maga szakterületének és profiljának 
megfelelően támogassa a projektet.

Célul tűztük ki, hogy egy nagy megbíz
hatóságú, egy pont meghibásodás ellen 
védett alaprendszert dolgozzunk ki. 
A projekt során több sikermérföldkövet 
helyeztünk el. Minimális sikernek azt ne
vezzük, ha a csoport elkészíti az eszközt,

amely kipróbált állapotban indításra ke
rül, majd sikeresen pályára áll. Továbbá 
a földi vételre alkalmas, a hét minden 
napján, a nap huszonnégy órájában ren
delkezésre álló adó-vevő állomás üzem
szerűen működik. Közepes sikerről ak
kor beszélünk, ha tudunk venni és adni 
telemetria- és telekommandcsomagokat, 
valamint a műhold minden egyes alrend
szeréről érkeznek normál működést 
megerősítő adatok. Teljes a siker, ha az 
eszköz az indítástól számított harmadik 
hónap végéig üzemszerűen működik, 
gyűjti és továbbítja a tudományos és fe
délzeti adatokat.

A műholdon fedélzeti és adatgyűjtő, 
energiaellátó, kommunikációs, navigá
ciós és orientációs rendszert alakítot
tunk ki. A tervezési feladat megvalósí
tása során számos szigorú dokumen
tálási és tervezési követelménynek kell 
megfelelni ahhoz, hogy a létrejövő 
rendszer a szélsőséges környezeti fel
tételek mellett is megbízhatóan és sta
bilan működjön. A műhold oldalait borí
tó napelemek felől érkező energia elő
zetes számítások alapján 1-2 W közöt
ti, s ezen a kevés energián osztoznak 
az alrendszerek szigorú ütemezés sze
rint. A műhold rádiókapcsolaton ke
resztül sugározza a telemetria-csoma- 
gokat. A műhold a HA5MASAT hívője- " T
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4. ábra. Az UWE-1 CubeSat

let kapta, és 437,345 MHz-es rádió
amatőr frekvencián (U sáv) fog sugá
rozni. Ez azt jelenti, hogy egy tipikus 
OSCAR (Orbital Satellite Carrying 
Amateur Radio) vevővel és egy PC se
gítségével vehetőek és dekódolhatóak 
lesznek az adatok. Optimálisan a mű
hold naponta 2-3-szor lesz látható Ma
gyarországról, az átrepülések során a 
láthatósági idő 1-8 perc közötti.

Földi állomás

A műhold építésével párhuzamosan fon
tos szerepet kapott a földi állomás kiala
kítása is. Ennek legfőbb feladatai közé 
tartozik a műholdat vezérlő parancsok 
sugárzása, pályájának követése, illetve 
az érkezett jelek fogadása és feldolgo
zása. Az állomás jelenleg a BME V2

5. ábra. Masat a rázópadon

épületében van, és az épület tetején ta
lálható, illetve a Műegyetemi Rádió Club 
rádióberendezéseit használja. A mű
holddal való kommunikáció két darab 
11 elemes Yagi antenna segítségével 
történik, melyek két különböző sávon 
(400 MHz és 140 MHz) működnek.

Az irányítás lényeges eleme az űresz
köz aktuális helyzetének megállapítása. 
A szoftvert önálló laboratóriumi feladat
ként mérnök informatikus hallgatók ké
szítik, amely a már meglévő program se
gítségével a NÓRÁD adatbázisából elő
re letöltött pályaadatokból számítja ki, 
hogy adott pillanatban pontosan hol tar
tózkodik a követett objektum, és a Föld 
mely pontjaiból látható a horizont felett. 
Az így kapott pályaadatokat, sebessége
ket használja a központi szerver bizo
nyos kiegészítő számítások -  mint pél
dául a Doppler-korrekció -  elvégzésére. 
A földi állomás éles tesztje már lezajlott. 
A Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó 
Charles Simonyi segített, hogy a 
Föld-űr-kapcsolatot kipróbáljuk. Más
részt 2009 áprilisában a Masat-1 rádió
ját is kipróbáltuk, egy hőlégballonra erő
sítve 1200 méteres magasságból a Ve
lencei-tó felett sugározta próbaadását, 
amit a Műegyetemen sikerrel vettünk.

Mint minden rendszert, a Masat-1 - 
et is ki kell próbálni indulás előtt. Ah
hoz, hogy egy űreszközt fel lehessen 
szerelni egy rakétára, előírt próbáknak 
kell megfelelnie. A műhold készítőjé
nek a feladata, hogy elvégezze a mi
nősítő próbákat, amelyek sokkal szi
gorúbbak, mint a valóságos felbocsá
táskor fellépő sokkhatások. A felbo
csátó az űreszköz átvételekor pedig 
már kicsit enyhébb (elfogadási) próba 
szerint jár el, szem előtt tartva a többi 
űreszköz és a kisegítő személyzet ép-

в. ábra. Az Indiai PSLV hordozórakéta 
startja

ségét és biztonságát. Amennyiben 
ezeknek a feltételeknek nem felel meg 
az űreszköz, szó sem lehet indításá
ról, és a repülő példányt kicserélik a 
tömegmodelljére, amelyet szintén kö
teles biztosítani a fejlesztő, jelen eset
ben a BME hallgatói csoportja.

T á v l a t i c é l o k

A jövőben 2 -3U nagyságú piko műhol
dak építését tervezzük, hogy a na
gyobb méret miatt lehetővé váló, egyre 
fejlettebb és tudományos szempontból 
egyre jelentősebb kísérletekre kerül
hessen sor. Ahhoz, hogy jó minőségű 
méréseket lehessen végezni, még szá
mos problémát kell megoldanunk. Ilyen 
például a stabilizálás, az orientáció és a 
navigálás kérdése, illetve a nagy meny- 
nyiségű adatok biztonságos lehozatala. 
A stabilizált nagyobb műhold magában 
hordozza annak lehetőségét, hogy 
megnyissa útját nemcsak a tudomá
nyos, hanem a távérzékelési, kommu
nikációs, műsorszóró és egyéb műhol
das alkalmazások számára is. Ez azért 
fontos, mert az űrtevékenység nem
csak tudományos szempontok szerinti 
vizsgálódást jelent, hanem olyan szol
gáltatásokat is, mint például az időjá
rás- és katasztrófa-előrejelzés, a mű
sorszórás, a navigációs megoldások.

A műhold tervezett pályája LEO, 
600-800 km-es napszinkron. Az inkli- 
náció közel 180°. Felbocsátás Indiából 
a PSLV hordozórakétával történik a 
terv szerint, 2010. II. vagy III. negyed
évében.

A Műegyetemen jelenleg zajló fej
lesztésről a http://cubesat.bme.hu 
weboldalon lehet tájékozódni. ■
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Hazai tükör

Magyar Róbert 
Szarvas László A C—17 s z á l l í tó g é p e k ^ ^ j^  

Magyarországon
egérkezett 2009. július végén a Stratégiai Légi Szál
lítási Képesség (Strategie Airlift Capability -  SAC) el
ső C-17 típusú katonai szállító repülőgépe Fő Műve

leti Bázisára, a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtérre. 
Ez a tény teszi időszerűvé, hogy bemutassuk a SAC- 
kezdeményezést és magát a C-17-es repülőgépet, ame
lyet sokan megcsodálhattak repülés és statikus bemutató 
közben a 2008. évi kecskeméti nemzetközi repülőnapon.

A Stratégiai Légi Szállítási Képesség kialakítására kidol
gozott koncepció alapján a kezdeményezésben részt vevő 
NATO/EU-tagállamok (Bulgária, Észtország, Finnország, 
Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvé
gia, Románia, Svédország, Szlovénia és az Amerikai Egye
sült Államok) a repülőgépek összes repülési kapacitásának 
lekötése, vagyis a vállalt repülési órák arányában vesznek 
részt 3 darab C-17-es megvásárlásában, és azokat egy 
multinacionális katonai szervezet útján a Fő Műveleti Bázis
ról működtetik elsősorban saját NATO/EU-katonai misszió
ik, valamint humanitárius segítségnyújtással összefüggő és 
egyéb nemzeti stratégiai légi szállítási szükségleteik kielé
gítésére.

A gépek megvásárlására és működtetésének támogatá
sára egy új NATO-szervezet, a NATO Légi Szállítást Keze
lő Szervezet (NATO Airlift Management Organisation -  
NAMO) alakult meg 2008. október 1-jén, amely egyben 
azok tulajdonosa is. A járművek működtetését egy, a prog
ramban részes tagországok katonáiból és civil alkalmazot
taiból álló multinacionális katonai szervezet, az ún. Nehéz 
Légi Szállító Ezred (Heavy Airlift Wing -  HAW) végzi, mely
nek logisztikai szükségletei biztosítása a gépeket tulajdon
ló NATO-szervezet, a NAMO ügynökségén, a NAMA-n ke
resztül valósul meg.

A karbantartást az első három évben kiszervezés útján 
polgári cég, a gépeket építő Boeing vállalat fogja biztosíta
ni. Ezután a tagállamok fogják eldönteni, hogy továbbra is 
ezt a szolgáltatást vásárolják meg, vagy saját karbantartó 
alegységet állítanak fel és képeznek ki erre a célra. A mű
ködtetés és karbantartás helye a Fő Műveleti Bázis, egy ka
tonai szállítási feladatokra és a gépek karbantartására fel
készített repülőtér. Erre a szerepre az együttműködésben 
részt vevő 12 nemzet képviselőinek 2007. novemberi dön
tése alapján az MH Pápa Bázisrepülőteret választották ki.

1. ábra. Egy C-17A felszállás előtt

2009/4 HADITECHNIKA *  73



A SAC-programban olyan szállító kapacitás létrehozá
sát készítik elő a tagállamok, amely csökkenti a képes
séghiányokat, és nem a piaci viszonyoktól, a vállalkozói 
rendelkezésre állástól függ. A C-17-es kifejezetten kato
nai szállítóeszköz, nagyméretű haditechnikai eszközök, 
nagy mennyiségű hadfelszerelés (esetleg humanitárius 
segély) vagy többféle konfigurációban személyek nagy 
távolságú, nem kiépített repterekre történő szállítására is 
alkalmas.

A repülések (évi 3165 óra) túlnyomó részét a tagor
szágokba üresen elrepülve, a szállítandó személyeket 
vagy felszerelést az adott ország területén berakodva, és 
az igénybe vevő ország(ok) által megjelölt helyre szállít
va hajtják végre a SAC C-17-esei. A műveleti területek
ről történő visszaszállítás esetén az igénybe vevő orszá
gokban kirakodva, üresen érkeznek vissza pápai bázi
sukra a gépek. Az MH Pápa Bázisrepülőtéren várhatóan 
túlnyomórészt a Magyar Honvédség és a közelebb fekvő 
SAC-tagországok berakásaira kerül sor. Hazánk a pápai 
berakások révén jelentős megtakarítást ér el a gépek 
igénybevétele során, hiszen nekünk nem kell számolni 
azok más berakodóhelyre vagy onnan a bázisra, üresen 
történő pozicionálásának jelentős költségeivel! Gyűjtőjá
ratok indítása esetén több tagország által pl. közúton Pá
pára szállított kisebb mennyiségű felszereléseinek egy 
célállomásra történő kiszállításnak teljesítésekor merül 
fel az ideiglenes tárolás és a rakodáshoz történő előké
szítés szükségessége.

2. ábra. A far rakodórámpa szerelése belülről

Fesztáv 51,74 m
Hossz 53,04 m
Magasság 16,79 m
Törzsátmérő 6,85 m
Vezérsíkfesztáv 19,81 m
Keréktáv 20,05 m
Szárnyfelület 353,03 m2
Max. felszállótömeg 265 350 kg
Max. felületi terhelés 751,6 kg/m2
Max. szerkezeti tömeg 125 645 kg
Max. teher 76 655 kg (2,5 q teher faktorral)
Max. tüzelőanyag 82 125 kg
Max. utazósebesség M 0,74-0,77

8535 m
Max. légi dobási sebesség 213-463 km/h

7650 m
Szolgálati magasság 13 715 m
Felszálló úthossz (MTOW) 2360 m
Leszálló úthossz 72,5 t teherrel 915 m
Hatótáv 18,141 teherrel 8148 km
Hatótáv 72,5 t teherrel 4444 km
A brit változat ERFCS gépei nagyobb teljesítményűek.

1. tá b lá z a t .  F ő b b  m ű s z a k i a d a to k
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A SAC ÉS A C-17 TÍPUS ELŐNYEI

-  Nagy teherbírás, 76 tonnáig max. esetben (40-50 t álta
lában).

-Személyszállításra is alkalmas (54-102-168-188 fő kü
lönböző konfigurációkban).

-  Nagy terjedelmű technikai eszközök befogadására alkal
mas raktere van (26 m><5,48 mx3,76-4,11 m).

-  Katonai repülőgép: így leszállási képessége van nem ki
épített, veszélyes reptereken is.

-  Állami gép lévén a diplomáciai engedélyek beszerzése 
valamivel könnyebb.

-  Hosszú távú megoldás.
-  Hazánkban települ, így nincs „kiállási költség”.
-  Hazánkban települ, katonai, politikai és gazdasági hasz

na kiemelkedő.

A SAC ÉS A C-17 TÍPUS HÁTRÁNYAI

-  A rakodás előkészítést igényel (nincs belső daru, nem át
járható a raktér, speciális raklap szükséges a rakodás
hoz, konténer rakodása nehézkes);

-  nagy kezdeti beruházást igényel, amely azonban meg
oszlik a tagállamok között.
A SAC-program megvalósulása garantált és viszonyla

gos költségmegtakarítással járó hosszú távú részmegol
dást biztosít a nagy távolságú, nagyméretű technikai esz
köz, illetve személyszállításokra is. A SAC-program megva
lósulása a NATO és az EU katonai képességfejlesztési te
vékenységében előremutató példa. Bebizonyosodott, hogy 
számtalan különböző érdek -  sokszor ellenérdekeltség -  
mentén is lehet több nemzeti együttműködéssel enyhíteni 
azokat a képességhiányok okozta problémákat, melyek 
megoldására még a viszonylag nagyobb katonai költségve
téssel rendelkező országok sem képesek egyedül.

A C-17A G l o b e m a s t e r  I I I  n e h é z  k a t o n a i s z á l l ít ó
REPÜLŐGÉP

A USAF még 1981. augusztus 28-án választotta ki a C-X 
szállítórepülőgép-programhoz a McDonnell-Douglas cég 
terveit. Ez egy C-5A-nál kisebb, hadszíntéri viszonyok kö
zött is alkalmazható gépet írt elő. A tervezést a 
McDonnell-Douglas végezte, majd az egyesülések miatt 
1992-től a McDonnell-Douglas Aerospace készítette a pro
totípusokat. Végül a fúzió miatt 1997 augusztusától a gyár
tás a Boeing Со. égisze alatt zajlik.

Az alapigény megfogalmazásakor a légi utántöltési ké
pesség, valamint a durva felszínű, hadműveleti repülőtere
ken történő le- és felszállás képessége alapkövetelmény 
volt. A követelményeket sok esetben meghaladó képessé
gekkel bíró repülőgépre kiírt pályázatot a cég 1981. au
gusztus 28-án nyerte meg. Ezt követően kezdődött meg a 
gyár Long Beach-i gyártóüzemében a kivitelezés. A fejlesz
tések alapját, valamint a gép elnevezését a légierő korábbi 
két gépe, a C-74 Globemaster és a C-124 Globemaster II 
inspirálta. A Globemaster III nevet 1993. február 5-én kap
ta. A 102 200 m2-es Long Beach-i szerelőcsarnok évi 
15-18 db gép kibocsátását teszi lehetővé.

A prototípus első felszállására 1991. szeptember 15-én 
került sor. A normál berepülési időszakban a repülőgép 
33 rekordot állított fel, szignifikáns bizonyítékot szolgál
tatva a megrendelőknek. 1995 májusában a C-17-es 
megkapta az 1994. évi Collier Díjat (Collier Trophy), 
amely az amerikai repülésben elérhető legrangosabb ki

3. ábra. A speciális rakodókocsi a gép vezérsíkja alatt

tüntetés. A 71. sorozatgyártású példány 2001 novembe
rében az edwardsi bázison történt próbák során 13 világ
rekordot állított fel.

Az első C-17A repülőszázad 1995. január 17-én állt had
rendbe. Az azóta eltelt időszakban a repülési órák össze
sen meghaladták a 75 000-et, és olyan műveletek támoga
tásában vettek részt, mint az Operation Joint Endeavour 
Boszniában vagy az Allied Operation Koszovóban. Nyolc 
db C-17-es repülőgéphez kapcsolódik az eddigi leghosz- 
szabb légi szállítási feladat is, ahol 19 órás folyamatos re
pülés után az Egyesült Államokból Közép-Ázsiába szállítot
tak személyzetet és felszereléseket, majd 8000 tengeri 
mérföld (14 816 km) megtétele után sikeresen leszálltak.

A repülőgép vásárlói köre a SAC-program kezdetéig igen 
tiszta képet mutatott: Egyesült Államok, Kanada, Egyesült 
Királyság és Ausztrália. Majd hirtelen megjelent 12 ország, 
amely NATO-konzorciális keretek közt vásárol a típusból. 
A vásárlási szándék bejelentését követően Katar is a C-17- 
es típus mellett döntött, így jelenleg ez a kör fedi le a „kon
tinensek” igényeit.

A rendszerbe állítás óta eltelt időszakban 178 repülőgép 
került a USAF légiereje birtokába, melyet 2009 végéig to
vábbi 10 repülőeszköz követ. Ezenkívül leszállították a 6 db 
brit gépet, és legyártják a SAC 3 db új gépét. A 4 db 
kanadai gép 2008 áprilisáig, a 4 db ausztrál gép 2008 
januárjával bezárólag átadásra került. A Katar által rendelt 
2 db-ból az elsőt 2009 augusztusában átadják. Az Egyesült 
Arab Emirátusok is rendelt 4 db gépet.

A  PILÓTAFÜLKE KIALAKÍTÁSA

A C-17-esek pilótafülkéjében a pilóta és első tisztje, vala
mint további két megfigyelő részére alakítottak ki ülőhelye
ket. A digitális irányító rendszer részét képezi négy 
Honeywell multifunkciós (hagyományos kialakítású katód
sugárcsöves) kijelző, valamint két teljes funkciós (head-up 
display, HŰD).
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4. ábra. Rakománytiszt irányítja a teherkidobást görgős rámpáról

A négyszeres biztosítási} elektronikus repülésirányító 
rendszer mellett egy mechanikusan kapcsolható tartalék 
rendszer is a pilóták rendelkezésére áll. A repülőgép számí
tástechnikai hátterét két Lockheed Martin központi számító
gép, valamint egy Hamilton Sundstrand adatkezelő és két 
Honeywell légiadat-számítógép biztosítja.

Szállítás

A repülőgép kialakításánál fogva a szállítási képességek 
széles skáláját fogja át. A szállítható járművek, a rakla
pokon elhelyezett szállítmányok, ejtőernyősök, légi kirako
dásé felszerelések, szükség esetén sebesültszállítási ké
pesség teszik az eszközt kora egyik legmodernebb straté
giai szállító repülőgépévé.

A teherszállító rész kialakításának köszönhetően a repü
lőgép belsejében nagyméretű kerekes és lánctalpas eszkö
zök, harckocsik, harci helikopterek, tüzérségi eszközök vagy 
akár komplett fegyverrendszerek (akár az öbölháborúban 
megismert Patriot rendszer) is szállíthatók. Egy felszállással 
akár három Bradley típusú harcjármű is elfér a raktérben. 
A maximális terhelhetőség felső határértéke 170,900 font 
(77,519 kg) 18 raklapon elhelyezve, melyből 4 a hátsó rám
pán kap helyet. A légi kirakodáshoz egy maximálisan 60,000 
font (27,216 kg) tömegű vagy 110,000 font (49,895 kg) sú
lyú szekvenciális teher esetében van lehetőség. A konténe
res légi kirakodás (Container Delivery System, CDS) maxi
mális mennyisége, akár 2,350 Ib (1,066 kg) egyenkénti tö
megkorlátig 40 konténer vagy 102 fő ejtőernyős.

A repülőgép alacsony, kis sebességű repülés esetén is ké
pes a „kirakodásra”, melyet az úgynevezett LAPES (Low- 
Altitude Parachute Axtraction System) rendszere tesz lehető
vé. MEDEVAC esetén 36 hordágy, valamint 54 járóbeteg és 
kísérőszemélyzet részére alakítható át a repülőgép raktere.

V édelmi rendszerek

A C-17-esekre az úgynevezett Tracor (BAE Systems 
Integrated Defense Solutions) AN/ALE-47 védelmi rend
szert építették be, amely infracsapdák kivetésére szol
gál, kiegészítve az ATK AN/AAR-47 rakétavédelmi (fi- 
gyelő/riasztó) rendszert. Az AN/AAR-47 egy, a repülő
gép törzsét körülvevő hőmérséklet-figyelő szenzorrend
szer, amely a támadórakéták hajtóművei által kibocsátott 
hőjeleket érzékeli. A téves riasztások minimalizálása ér
dekében frekvenciaválasztás és jelfeldolgozási techni
kák állnak a személyzet rendelkezésére. A rendszer a pi
lótafülkében elhelyezett jelzőpanelen keresztül figyel
mezteti a pilótákat a támadásról és annak irányáról, illet
ve a két rendszer szoros együttműködésének köszönhe
tően automatikus jeltovábbítás történik az ALE-47 kiol
dórendszeréhez a gép és személyzete, valamint rako
mánya védelme érdekében. Az AN/ALE-47 a védelmi 
rendszerek széles spektrumát képes kiszolgálni, többek 
közt például zavaró készüléket is összekapcsolva a re
pülőgép más érzékelőivel. A személyzet a repülési mű
velet figyelembevételével akár teljes vagy félautomata, 
de szükség esetén kézi módban is alkalmazhatja a kiol
dórendszert.

A fedélzeti irányító és ellenőrző rendszer a műveleti fel
adatok bevitelén túlmenően alkalmas más, a repülőgépen 
elhelyezett védelmi berendezések integrált bekapcsolására 
is az ALE-47 rendszerébe, melyről folyamatos tájékozta
tást biztosít a személyzet részére. Képes kezelni a legmo
dernebb POET és GEN-X csapdákat, de alkalmas a koráb
bi (ALE-39 és -40) rendszerekre épülő védelmi eszközök 
működtetésére is.

A C-17-esek számára az egyik legmodernebb védelmi 
rendszert, az úgynevezett LAIRCM-ot (Large Aircraft 
Infrared Countermeasures) írták elő, amely a Northrop
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5. ábra. A ledobott terhek kinyíló ejtőernyői

Grumman cég fejlesztése, melynek alapjául az 
AN/AAQ-24(V) NEMESIS szolgál. Beépíthető, személyze
tet védő páncélzat a pilótakabin körül és a rakománytiszt 
munkahelyén.

H a j t ó m ű v e k

A négy darab Pratt and Whitney PW2040 turbofan sugár
hajtómű a szárny alá került. Katonai típusjelük: 
F117-PW—100. Tolóerő 4x179,9 kN (18 344 kg). A hajtómű 
tolóerő-fordítói, amelyeket a levegőben is lehet használni, 
és a nagy felületű fékszárnyak biztosítják a repülőgép 
gyors sebességcsökkentését, valamint a kis sebességen 
végrehajtható manővereket. E manőverekből kaphatott 
ízelítőt a 2008. évi kecskeméti repülőnapra kilátogató sok 
ezer ember, akik elsők közt láthatták a C-17-es dinamikus 
bemutatóját.

A repülőgép átlagos utazósebessége a hangsebesség 
alatti M 0.74-0.77 tartományban mozog, ami nem sokkal 
marad el a kereskedelmi járatok sebességtartományától. 
Azonban ez az adat, figyelembe véve a repülőgép maxi
mális terhelését, igazán tekintélyt parancsoló. Teljes ter
helés mellett (azonban légi utántöltés nélkül), a repülőgép 
max. rakományát 4445 km távolságra képes szállítani. 
A légi utántöltéssel biztosítható a leszállás nélküli inter
kontinentális szállítási képesség. A „propulsive” hajtómű
veknek köszönhetően a C-17-es igen rövid leszállópályán 
képes landolni, amely teljes rakománnyal kevesebb mint 
915 m. A hajtóművek szintén fontos szerepet játszanak 
abban, hogy a gép 180°-os fordulót 24,5 m méretű körön 
tudja teljesíteni.

A propulsive technikának köszönhető, hogy a leszállásra 
készülő jármű a hajtóművekből kiáramló gázok ívelőlapok
ra történő irányításával meredek ereszkedésben, viszony

lagosan kis sebességgel közelítheti meg a kifutópályát. 
A repülőgép 72 576 kg maximális terheléssel 2316 m hosz- 
szúságú kifutóról 2400 tengeri mérföld (4445 km) megtétel
ét követően (amely a légi utántöltés képességével jelentő
sen meghosszabbítható) 915 m puritán felületű kifutón is 
képes leszállásával támogatni a csapatokat, vagy célba jut
tatni humanitárius segélyeket, felszereléseket, szükség 
esetén személyeket, technikákat.

A  MODERNIZÁCIÓ ÚTJÁN

A repülés a Föld csökkenő fosszilis üzemanyagkészletei 
miatt több esetben került már támadások kereszttüzébe. 
Ezért a USAF 2007 októberében a szintetikus üzem
anyag-keverék (JP-8) kísérleteinek körébe bevonta a 
C-17-est is. (A C-17-es volt az első „modern” repülőesz
köz, amelyen e kísérletek megkezdődtek. A USAF célja, 
hogy 2010-re a rendszerben lévő minden géptípus megfe
leljen a szintetikus keverékek használatának.) E próbákat 
a C-17-es tekintetében 2008 februárjában lezárták, és a 
repülőgép immáron igazolással rendelkezik, hogy a JP-8 
szintetikus alternatív keverékkel is működőképes.

Felhasznált irodalom

http://www.airforce-technology.com
http://www.boei ng .com
http ://www. ae rof i les .com
http://www.af.mil
http ://www. globalsecurity.org
http://www.boeing.com
http://www.amc.af.mil
http://www.centaf.af.mil
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H ad itechn ika-tö rténet

Horváth Zoltán Kiegészítések a LIBERTY 
szállítóhajók című cikkhez

T ípusváltozatok

Az EC2-S-C1 típusjelű LIBERTY ha
jók többnyire a hagyományos teher
szállító szerepkörben tevékenyked
tek, míg néhány egység kisebb-na- 
gyobb átalakítások után csapatszállí
tóként, illetve kórház- vagy műhely
hajóként teljesített szolgálatot. A 
LIBERTY-knek azonban létezett két 
olyan változata is, melyeket nem egy
szerű módosításoknak, hanem in
kább külön típusváltozatoknak lehet 
tekinteni, és mint ilyenek, talán meg
érdemelnek néhány szót.

A Z-ET1-S-C3 jelű tartályhajók ki- 
fejlesztését az amerikai tankerek által 
1942 első felében elszenvedett hatal
mas veszteségek tették szükségessé. 
A tartályhajók külsőleg nagyon hason
lítottak a teherhajóként működő 
LIBERTY-khez, s még a darukat és a 
fedélzeti szerelvények nagy részét is 
megtartották. Erre azért volt szükség, 
hogy a hajók rendeltetését elrejtsék a 
tartályhajókra kimondottan vadászó el
lenséges repülőgépek és tengeralatt
járók elől.

A tankhajók ugyanolyan hajtómű
vekkel rendelkeztek, mint a standard 
LIBERTY hajók. A gépház előtt és mö
gött az olajszivattyúk számára két ki
sebb géptermet alakítottak ki. Az első 
rakodótér mélységét megnövelték, 
mellőzve az eredetileg ez alá beépített 
ballaszttartályokat. A főfedélzet és az 
alatta levő második fedélzet között 
építették be a csöveket és azok sze
relvényeit, ami némileg csökkentette 
ugyan a használható rakodótér nagy
ságát, de elrejtette a csőrendszert a 
külső megfigyelők elől. A maradék ra
kodóteret további keresztválaszfalak
kal kilenc részre tagolták, továbbá egy 
újabb, hosszanti válaszfallal ezeket a 
rekeszeket ketté is osztották, és így 
összesen tehát 18 egymástól jól elkü
lönített tartályt alakítottak ki a rako
mány számára.2 A felépítmény előtti 
rész tíz tartályában, melyek fel voltak 
szerelve nyomáscsökkentő szelepek
kel és speciális tűzvédelmi berendezé
sekkel, egyaránt szállíthattak nyers
olajat és benzint, míg a hátsó nyolc
ban csak a kevésbé gyúlékony nyers-

A LIBERTY hajók háborús veszteségei

A veszteség oka 1942 1943 1944 1945 Összesen
Tengeralattjárók 22 62 29 12 125
Felszíni hadihajók 2 1 3 0 6
Repülőgépek 2 11 18 4 35
Aknák 1 1 8 18 28
Egyéb okok1 2 14 22 21 59
Összesen 29 89 80 55 253
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2-3. ábra. A hajó bal és jobb oldala maketten

olajat. Mindegyik tartályt felszerelték 
tűzoltó berendezéssel, tisztításra szol
gáló eszközökkel, és valamennyi tar
tály fűthető volt.3 Összesen 62 ilyen 
tartályhajót építettek meg, melyek 
7219 t nyersolaj vagy benzin szállítá
sára voltak képesek.

4. ábra. A hajó orra maketten

A tartályhajókkal ellentétben az 
EC2-S-AW1 jelű szénszállító hajók 
külső megjelenésüket és belső beosz
tásukat tekintve egyaránt igen nagy
mértékben különböztek a standard te- 
herhajó-változattól. A szénszállítók 
hajtóművei ugyanolyanok voltak, mint

a többi LIBERTY-nél, de itt ezeket a ta
ton építették be. A kisméretű parancs
noki híd a szokásosnál előbbre került, 
a második és harmadik rakodótér kö
zé. A hajók hossza és merülése kis 
mértékben növekedett, ami mintegy 
500 t-val megnövelte a vízkiszorítást.

Az öt rakodótér magasságát egé
szen a főfedélzetig megnövelték, a 
második fedélzet helyett csak egy, a 
rakodóterekben kétoldalt végigfutó 
függőfolyosót építettek. Ezek alatt két
oldalt, a másodiktól az ötödik raktárig 
a hajó oldala mellett ballaszttartályo
kat építettek be. A fedélzeti tisztek 
szállását a parancsnoki híd alatt he
lyezték el, míg a matrózok és a géphá
zi személyzet a hátsó felépítményben 
kapott helyet. A szénszállító hajókat 
eredetileg 46 fős személyzetre tervez
ték, de a szálláshelyeket később bőví
teni kellett, hogy el tudják helyezni a 
fedélzeti ágyúk tüzéreit is.

A 6643 t rakomány szállítására ké
pes szénszállító LIBERTY hajókból 
összesen 24 darabot készítettek.

HÁBORÚS VESZTESÉGEK

A táblázatban foglaltakon kívül a hábo
rú alatt lerakott aknák miatt további hat 
hajó süllyedt el, ezek azonban már a 
háború hivatalos befejezése után, te
hát a fenti veszteségadatokba nincse
nek beleszámítva.

J egyzetek

’ Ütközés, műszaki hiba, vihar, tűz, illetve 
egyéb, nem háborús okok miatt.
2 A szokásosnál jóval aprólékosabb rekesze
lés miatt ezek a hajók sokkal ellenállóbbak 
voltak a sérülésekkel szemben, mint a ha
gyományos fehérhajók. Túlélőképességüket 
még tovább növelte speciális rakományuk is. 
Ha egy tankhajó léket kapott, azon át a sé
rült rekeszbe beomlott ugyan a viz, ugyan
akkor azonban a szállítmány, a víznél nehe
zebb fajsúlyú nyersolaj kiömlött belőle. Meg
esett, hogy a sérült hajó nemhogy merülni 
nem kezdett, hanem éppen ellenkezőleg, ki
emelkedett a vízből. Volt rá példa, hogy egy 
tankhajó elsüllyesztéséhez hét torpedóra 
volt szükség. Ugyanakkor persze ezekre a 
hajókra a tűz igen nagy veszélyt jelentett.
3 A tartályok fűthetőségére a magas viszkozi
tású nyersolaj miatt volt szükség, melyet ki
szivattyúzás előtt elő kellett melegíteni, hogy 
folyékonyságát növeljék, és így a szivattyúk 
fel tudják venni a sűrű olajat.
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A Szlovén Hadtörténeti 
Múzeum

A szlovének őrzik az első világ
háború emlékét, mely nem
csak a hősi katonatemetőkben 

lévő idegen katonák sírjainak gon
dozásából áll, hanem múzeumok, 
gyűjtemények létrehozásából is. Az 
önálló állam hadvezetése azonban 
nemcsak a majd évszázaddal ez
előtti történelmi emlékek őrzésére 
gondolt, hanem a közelmúlt nemzeti 
önállóságukat biztosító harci cselek
ményeinek megőrzésére is. Ennek 
érdekében tették le alapjait a 
Pivkában létre hozott Hadtörténelmi 
Múzeumnak.

Az ország domborzatából adódóan 
érthetően a múzeum is hegyek rejte- 
kén húzódik meg, a hajdanán az ola

szok által épített laktanyát jelölték ki 
erre a célra. Céltudatos, előrelátó 
munkával kezdték meg az objektum 
átépítését, a gyűjtést. Az országúton 
haladva a múzeum épületét aligha 
vennénk észre, ha egy kanyar után 
nem tűnne elénk egy amerikai 
Sherman harckocsi. A talapzaton álló 
jármű mintha most hagyta volna el va
lamelyik amerikai gyár futószalagját, 
csillog-villog. A múzeum megalkotói 
elsőnek az országban fellelhető nehéz 
harceszközök összegyűjtését tűzték ki 
célul. Jelenleg két hatalmas teremben 
elkülönítve látható a második világhá
ború és a szlovén függetlenséget biz
tosító harcok idején alkalmazott harc
eszközök gyűjteménye.

2. ábra. Helyszínrajz

Több, már a második világháború 
idején is bevetett harckocsit találunk a 
teremben. Ott a szovjet T-34-es (85- 
ös), ez még nálunk is megtalálható. 71-

1. ábra. Kiállított M-84 harckocsi
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ható a németek zsákmányolt francia 
löveganyagából a magyarok részére 
átadott 75 mm-es páncéltörő löveg. 
Ezt a különleges, egyedi csőszájfékkel 
ellátott eszközt mi, magyarok is hasz
náltuk. Igazán érdekes lenne ennek a 
lövegnek a története, miként alakult a 
sora, míg mai helyéig, a múzeumba el
jutott. Itt találjuk a német 20 mm-es 
légvédelmi gépágyú egyik példányát, 
érdemes hangsúlyozni, hogy egyiket, 
mivel a különböző katonai objektu
mokban is előforduló múltat idéző 
harceszköz.

A következő terem a Jugoszláv 
Néphadsereg rendszerében lévő, a 
második világháborút követően gyár
tott eszközök különböző típusainak 
sora, így a licencben gyártott T-72-es 
az M84. Érdekesnek számít a cseh
szlovákok által gyártott Tátra alvázra 
épített légvédelmi gépágyú. A jugo
szláv hadvezetés saját tervezésű, 
gyártású páncélozott járművet is rend
szeresített csapatainál, a múzeum a 
csapatlégvédelem részére kialakított 
eszközt mutatja be.

A rendkívüli módon nagy figyelem
mel karbantartott eszközökön az al
kalmazásuk időszakában használt 
felségjel látható, így a vörös csillag is. 
A legutóbb múzeumba került eszkö
zökön már a szlovén felségjel tanúsít
ja annak hajdani hovatartozását, ere
detét.

Az intézmény épületében termé
szetesen találunk szuveníreket, ka

в. ábra. Az M4 Sherman harckocsi

3. ábra. Az М2 Stuart harckocsi 9. ábra. A BTR-40PB felderítő jármű

10. ábra. Az M8 felderítő páncélautó

11. ábra. A 76 mm-es M-48B-1 
hegyiágyú

tonai felszerelési tárgyakat, eszkö
zöket árusító kis üzletet is. A vezetés 
évente rendez militarytalálkozókat, 
ahol nemcsak a környék, hanem a 
távoli vidékek gyűjtői is megjelen
nek, magukkal hozva -  vagy éppen 
azokon érkezve -  harci járműveiket. 
A bemutatóknak nemcsak az erköl
csi, hanem az anyagi sikere is nagy. 
Örömmel cserélnének a magyarok
kal harceszközt, jelenleg még több 
Shermanjuk, Jacksonjuk is várja új 
tulajdonosát, nem adják el, de cse
rélnek.

A múzeumot érdemes megtekinte
ni az átlagembernek is, de célszerű 
a haditechnikai gyűjtésben döntés
ben lévőknek is, hadd lássák bizony
ságát, mit lehet, pontosabban mit 
kell cselekedni a múlt őrzésének ér
dekében. ■

4. ábra. Amerikai M-47 harckocsi

5. ábra. Az M4 Sherman (76,2) 
harckocsi

to annak idején már a háború után, ha 
nem is tömegével, de sok amerikai 
harceszközt kapott. Az Egyesült Álla
mokból származó Stuart, Shermann 
és Jackson jól megfér a szovjet esz
köz mellett. A harckocsik mellett talál-

6. ábra. Az M-47 oldalról

| Haditechnika-történet
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A gamma-kitörések 
felfedezésének története

Fe l f e d e z é s ü k  ó t a  tanulmányoz
za az ember a különböző sugár
zásokat, igyekszik egyre többet 

megtudni róluk, hisz az élet számos 
területén felbukkannak. Elég, ha az 
orvosi diagnosztikára vagy egyes te
rápiákra gondolunk, melyek az elekt
romágneses sugárzások alaposabb 
ismerete révén válhattak a minden
napok részévé a gyógyításban, ám 
emellett korunk egyik fő energiaforrá
sa, az atomenergia kérdésében is 
nélkülözhetetlen a sugárzások isme
rete és további tanulmányozása. 
A polgári élet ezen területein kívül 
katonai célokra is használják az em
lített sugárzások bizonyos hatásait, 
amelyek azonban különös módon 
kapcsolódnak össze a fizikával, s to
vábbi, még érdekesebb kérdéseket 
vetnek fel.

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁSOK 
KATONAI ALKALMAZÁSAI

Az elsőként említendő alkalmazás a 
rádiózavarás, melynek célja világos: 
az ellenség kommunikációjának 
megzavarása, taktikai előnyhöz jutva 
ezáltal. Az erre a célra létrehozott 
készülék elnyomja minden, a kör
nyezetében lévő azonos frekvencia- 
tartományban dolgozó adókészülék 
jelét, azok átviteli frekvenciáit hasz
nálva csökkenti a jel/zaj viszonyt. 
A módszer tehát a vezeték nélküli 
kommunikáció megbénítására alkal
mas, a vezetékes adatközlés ellen 
mit sem ér.[ 1 ]

A következő fontos felhasználási 
terület, az úgynevezett nem halálos 
fegyverek közé tartozó nagy ener
giájú elektromágneses impulzus
fegyverek, avagy irányított energiájú 
fegyverek viszont épp erre alkalma
sak: a direkt elektromágneses impul
zust keltő berendezések képesek 
tönkretenni a közelükben lévő elekt
romos eszközöket, vezetékeket, mi
vel az impulzus okozta sugárzás 
szempontjából az árnyékolatlan ve
zetők antennaként viselkednek, túl
feszültség jön létre rajtuk, így műkö
désképtelenné válhatnak. A problé
mát nehezíti, hogy ezek a fegyverek

legálisan kapható összetevőkből, 
akár internetes leírások alapján is 
összeszerelhetőek, s rossz kezekbe 
kerülve is bevethetőek. Az ilyen ha
tások elleni védekezés komoly kihí
vás elé állítja a mérnököket és a 
kutatókat.[2]

A harmadik alkalmazás az atom
fegyverekkel kapcsolatos: a fegyver 
megalkotása idején Enrico Fermi 
Nobel-díjas fizikus, az amerikai 
atombombaprogram egyik vezetője 
felvetette a gondolatot, hogy a nuk
leáris robbanást nagy energiájú 
elektromágneses sugárzás kísérheti, 
a keletkező erőteljes lökéshullám, 
hősugárzás, radioaktív kiszóródás 
és visszamaradó radioaktív sugárzá
sok mellett. Egy Hirosimában ledo
bott húsz kilotonnás bomba esetén 
ez azt jelenti, hogy a felszabaduló 
energia a következő arányokban je
lentkezik: hozzávetőlegesen 50 szá
zalék lökéshullámként, 35 százalék 
hősugárzásként, 10 százalék radio
aktív kiszóródásként és 5 százalék 
kezdeti sugárzásként. A lökéshullám 
nagyjából 30 másodpercig hat, s kö
rülbelül három kilométer sugarú öve
zetben okoz pusztítást, míg a hősu
gárzás elsősorban optikai jelenség
ből keletkezik, ám időtartama csu
pán tíz másodperc. Ezalatt azonban 
közel 1000 méter sugarú körben az 
ott lévő anyagok többségét megol
vasztja, 2500 méteres övezetben pe
dig elpusztít mindent, ami éghető. Az 
atombomba felrobbantása utáni su
gárzások két fajtára oszlanak: az 
azonnal felszabadult sugárzásra és 
a radioaktívan szennyezett anyagok 
másodlagos sugárzására. Hasonló
ság köztük, hogy mindkét típus alfa-, 
béta-, gamma- és neutronsugárzás
ból tevődik össze, ám időtartamuk 
közt jelentős különbség mutatkozik, 
hisz míg az előbbi néhány percig tart 
csupán, utóbbi alfa-, béta-, gamma
összetevője évtizedeken át veszély- 
forrás maradhat.[3] Fermi tézise az 
elektromágneses effektusokról akkor 
látszott igazolódni, mikor 1962-ben a 
csendes-óceáni térségben, a 
Johnston-szigetek fölött 400 kilomé
ter magasságban az USA kísérleti 
atomrobbantást hajtott végre, ami-

1. ábra. Nukleáris robbanás[5]

nek a körülbelül 1300 kilométerre lé
vő Hawaii-szigeteken is érezhető 
volt a hatása.[4] (A világűrben vég
zett nukleáris robbantások az EMP -  
Nuclear Electromagnetic Pulse -  je 
lenséggel kapcsolatosak, bár szá
mos egyéb romboló hatásuk is volt. 
Nem egy, hanem hat amerikai és 16 
szovjet robbantásról volt szó 1962. 
július 1. és november 1. között. 
A Starfish Prime kísérletben július 
8-án Thor rakétával a csendes-óceá
ni Johnston-szigetek felett 400 kilo
méter magasságban egy W.49 típu
sú, 1,44 MT-s termonukleáris töltetet 
robbantottak fel. Ez öt amerikai és 
egy szovjet műholdat tett tönkre. 
A Bluegill kísérletben október 26-án 
410 kT-s töltetet 50 kilométer, no
vember 1-jén 410 kT-s töltetet 400 
kilométer magasságban robbantot
tak. A Szovjetunió Kazahsztán felett 
1962. október 22-én, 28-án és no
vember 1-jén R-12-es rakétával 300 
kT-s töltetet robbantott 290 kilométer 
magasságban. Ezek is hatalmas 
rombolásokat okoztak a földi műtár
gyakban sugárzásuk révén. A káro
kat valójában soha nem közölték. 
Lásd: www.futurescience.com/emp.html. 
Szerk.)

Az 1963-ban aláírt atomcsend- 
egyezmény értelmében nagy magas
ságú robbantásokat a továbbiakban 
nem végeztek, így az elektromágne
ses impulzus természetét kutató új 
kísérleti eredmények nem születtek, 
viszont a jelenséget modellezték és 
számításokat végeztek. A folyamat 
lényege a következő: a robbanás pil-
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Tanulmányok

lanatában hatalmas energiájú gam
ma- és neutronsugárzás keletkezik, 
utóbbinak egy része elnyelődik a 
bomba anyagában, s szintén gam
ma-sugárzáshoz vezet. Mivel ez ioni
záló sugárzás, ráadásul nagy ener
giájú, a levegő atomjairól elektrono
kat szakít le, melyeket Compton- 
elektronoknak neveznek, s azzal a 
tulajdonsággal bírnak, hogy nagy se
bességgel száguldanak el a robba
nás helyétől. A lemaradó pozitív töl
tések és az elektronok közt nagy tér
erősség alakul ki. Ha nem térne el az 
eloszlás a gömbszimmetriától, nem 
lenne jelentős a sugárzás, ám leg
többször nem szimmetrikus az elren
dezés, tehát dipólantennaként visel
kedik, azaz sugároz. Maga a folya
mat nagyon gyorsan, akár 10'7 s alatt 
is lejátszódhat, így hirtelen válik ha
talmassá a térerősség is. Egyetlen 
ilyen robbantás kontinensnyi terület 
elektromos hálózatára lehet hatás
sal, s a Föld mágneses terét is 
befolyásolhatja.[4]

A GAMMA-KITÖRÉSEK FELFEDEZÉSE

Nem egyedi eset a tudomány történe
tében, hogy valamilyen új jelenség fel
fedezésében katonai célú tevékeny
ség játszik szerepet, a szóban forgó 
gamma-kitöréseket (angolul Gamma- 
Ray Burst, röviden csak GRB) is ily 
módon fedezték fel. Az említett,
1960-as évek elején született atom- 
csendegyezmény értelmében azt kö
vetően kizárólag a földfelszín alatt volt 
mód kísérleti nukleáris robbantások el
végzésére, ám a kor hangulatát jól 
visszaadja az a tény, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok a meglévő egyez
mény ellenére nem bízott a Szovjet
unióban, ezért felbocsátotta a világűr
be a Vela műholdcsalád tagjait. A mű
holdak 12 külső röntgendetektorral 
(melyek az 2. ábrán a műholdak csú
csain láthatóak) és 18 belső neutron- 
és gamma-detektorral voltak felszerel
ve. Az Advanced Vela műholdakra fel
szereltek még két nem leképző szilíci
um fotodióda érzékelőt, melyek milli- 
szekundumnál is finomabb időskálán 
mértek fényszinteket. Ha tehát a szov
jetek valahol a légkörben, vagy eset
leg a Hold túlsó, nem látható oldalán 
mégis végeznének atomrobbantáso
kat, azt a műhold észlelni, és jelezni 
volt képes a földi állomásnak.[6] A mű
holdak ilyen tesztelések nyomait nem 
mutatták, a távoli világűrből érkező rö
vid villanásokat viszont észleltek. Ki 
kellett tehát deríteni, honnan jönnek 
ezek a gamma-felvillanások, s milyen 
objektumok a forrásai. Az alaposabb

2. ábra. A Vela-5A és -5B  műholdak 
összeszerelésükkor[8]

vizsgálatok arra vezettek, hogy okuk 
nem naptevékenység, nem a naprend
szerből származnak és nem is szuper
nóvarobbanások okozzák őket. [7]

(A légköri és világűrbeli nukleáris 
robbantások felderítésére hozta létre 
az USAF a Vela-Hotel programot
1962-ben. Ennek során 1963-65-ig 
hat darab 240 kg tömegű Vela-1A/3B 
műholdat indítottak párban 110 000 ki
lométeres körpályára. A Vela másik 
kódneve NDS volt (National Defense 
System). Majd 1967-70 között az erő
sebb Titan—INC hordozórakétával hat 
darab 330 kg tömegű Vela-4A/6B mű
hold került 110 000 kilométeres körpá
lyára. Ezek hat-hat darab gamma-su
gárzást mérő detektorral voltak ellátva, 
és napelemes kialakításuk révén több

mint tíz éven át működtek. Később az 
ellenőrzés egyszerűbb módon folyta
tódott. A NavStar katonai navigációs 
műholdrendszer kiépítését követően a 
Pentagon ezekre telepítette a mérő
műszereket. A 19 000 kilométeres kör
pályán, három síkban működő össze
sen 27 műholdból álló rendszert ma 
GPS-ként ismerik. Ezek közül már a 
Block-1, a -2  és a -2A  sorozat is a vi
lágűrbe került, az összes példány eléri 
a 40 darabot, mert egy részük már 
nem működik. Ezek közül mindig van 
hat darabon ellenőrző műszercsomag, 
de a Pentagon erről részleteket nem 
közölt. Szerk.)

Az első felvillanás észlelése 1967. 
július 2-án történt, ám az akció katonai 
jellegéből fakadó titoktartás miatt és 
az elhúzódó vizsgálatok folytán a pub
likáció egészen 1973-ig váratott 
magára.[9] A cikk hatására megindult 
a gamma-kitörések tudományos kuta
tása: a meglévő eredmények mellé to
vábbiakra is szükség volt a komolyabb 
vizsgálatokhoz, ezért a Vela műholdak 
után az Apollo űrhajó és Venyera 
űrszondaküldetések is a kitörések tu
lajdonságainak meghatározására irá
nyultak. Ezek nemcsak megerősítették 
a korábbi eredményeket, hanem több 
új értékelhető adattal is szolgáltak.

A GAMMA-KITÖRÉSEK TULAJDONSÁGAI

A gamma-kitörések a legnagyobb 
energiafelszabadulással járó jelensé
gek az ősrobbanás óta, ezért is ke
rültek az évtizedek során az asztrofi
zikai kutatások élvonalába. Ha defi
níciót szeretnénk adni a kitörésekre,
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4. ábra. A kitörések eloszlása az égen[22]

azt mondhatjuk: a GRB-k az elektro
mágneses spektrum gamma-hullám
hossz tartományában észlelt, néhány 
milliszekundumtól néhány percig tar
tó rövid impulzusok, melyek az ég
bolton véletlenszerű helyeken tűnnek 
fel. Észlelésük száma függ a detekto
rok érzékenységétől is. Ez a Comp
ton űrtávcső esetén azt jelentette, 
hogy átlagosan naponta egy kitörést 
észlelt.[10]

A kitörések időtartamaik alapján tör
ténő csoportosításáról még folynak a 
kutatások.[11] Ezek alapján még nem 
egyértelmű, hogy két vagy három cso
portra lehet őket osztani,[12] de a mű
holdakról származó egyre több adat 
segítségével remélhetőleg sikerül vá
laszt találni a kérdésre. A csoportosítá
sok alapjai a gamma-felvillanások idő
tartamairól készített hisztogramok, 
melyekről nem dönthető el egyértel
műen, hogy két, avagy három csúcs
csal rendelkeznek. Ha a két csoportba 
sorolást vesszük alapul, akkor azt 
mondjuk, hogy vannak a két másod
percnél rövidebb kitörések, melyeket 
nagyobb energiájú fotonok alkotnak, s 
vannak a két másodpercnél hosszabb 
kitörések, kisebb energiájú fotonok
kal.[13] Ezen csoportok elemei kiala
kulásuk tekintetében is különbségeket 
mutatnak: a rövidebb kitörések forrá
sai az elméletek szerint kompakt 
kettősökül 4] azaz egymás körül kerin
gő neutroncsillagok és fekete lyukak, 
míg a hosszabbak minden valószínű
ség szerint akkor jönnek létre, amikor 
nagy tömegű csillagok elérik végálla
potukat, s kollapszárok lesznek vagy 
hipernóvaként felrobbannak.[15] Egy 
ilyen robbanás, amely egy nagy mére

tű és energiájú szupernóvarobbanás
nak tekinthető, különleges energetiká
val bír, melynek elméleti kutatása so
rán kiderült, hogy a kisugárzás nem 
gömbszimmetrikus, hanem csupán 
egy kicsi térszögben történik, úgyne
vezett jet struktúra alapján, azaz 
anyagsugarak formájában, ahol a ré
szecskék a fénysebesség 99,99995 
százalékával száguldanak el a forrás- 
tól;[16] ennek az elképzelt lezajlása 
látható a 3. ábrán. Az összehasonlítás 
kedvéért: egy GRB által akár millisze- 
kundumok alatt kisugárzott összes 
energia összemérhető azzal az ener
giamennyiséggel, amit egy a mi na
punkhoz hasonló csillag nagyjából tíz- 
milliárd év alatt sugároz ki.[17]

A KITÖRÉSEK UTÁN KUTATÓ MŰHOLDAK

Fontos megjegyezni, hogy főként 
azért van szükség műholdakra a kitö
rések tanulmányozásához, mert a 
gamma-sugárzás kapcsolatba lép 
bolygónk légkörével, a jelenség erede-

5. ábra. Rajz a Compton űrtávcsőről[21]

ti formájában megfigyelhetetlen a föld
felszínről, csak légköri Cserenkov- 
sugárzásként észlelhető.[19] A felfe
dezés és a korai kutatások kapcsán 
említett Vela, Apollo és Venyera űrob
jektumok bár úttörő szerepüket tekint
ve jelentősek voltak, ám nem szolgál
tattak kellő adatot, amiből a kutatók 
megfejthették volna a kitörések tulaj
donságait. Ez idő tájt a kitörések ere
detét magyarázni kívánó elméletek 
száma közel azonos volt magával a ki
törések számával, tehát nagy káosz 
uralkodott ezen a területen. Az előrelé
pés érdekében egyre több műholdat 
bocsátottak a világűrbe gamma-kitöré
sek utáni kutatás céljából, ezek közül 
a legjelentősebbeket emelném ki, 
amelyek meghatározták és ma is meg
határozzák a téma felderítését.

Az első a sorban a Compton űr
távcső (Compton Gamma-Ray Ob
servatory), s annak BATSE-műszere 
(Burst And Transient Source Experi
ment), amely egy nagy érzékenysé
gű gamma-detektor. A berendezés 
összesen nyolc darabból állt, s hogy 
az egész eget képes legyen pász
tázni, ezeket a részeket a sarkokra 
rakták, azaz egy oktaéder lapjaival 
párhuzamosan. A 5. ábrán látható 
többi berendezés az űrtávcső fedél
zetén szintén a gamma-kitörések, 
illetve egyéb asztrofizikai jelensé
gek kutatását szolgálta, ám szere
pük nem mérhető a BATSE-éhoz, s 
nem is tartozik e cikk tárgyához. 
A Compton űrtávcső 1991 és 2001 
között szolgáltatta az adatokat, míg
nem tönkrement giroszkópjai miatt a 
Csendes-óceánba irányították.[20]

A CGRO adatai nyomán jött a felté
telezés: a kitörések eloszlása az égen 
izotróp, azaz nem tömörülnek kitünte
tett irányokba, ahogy az 4. ábrán is ra
gyogóan látható, amely az észlelt kitö
rések helyeit mutatja az éggömbön, 
azt két dimenzióba vetítve.[22] Ez az 
eredmény, mivel kizárja a galaktikus 
jelleget, rögtön elvezet a GRB-k koz
mológiai értelmezéséhez, azaz ezek 
nagyon távoli objektumokból származ
nak. A jelentős siker ellenére fennállt 
viszont a probléma, hogy a kitörések 
nem voltak társíthatóak ismert objektu
mokhoz.

A BeppoSAX elnevezésű olasz-hol
land műhold 1997-ben újabb fontos 
felfedezést tett: a már korábban el
méletileg megjósolt optikai és/vagy 
röntgen utófények létezésére talált bi
zonyítékot. Röntgenkameráját egy 
gamma-kitörés irányába állítva folya
matosan halványuló sugárzást észlelt, 
ezután arra fordították a földi teleszkó
pokat is, s azok optikai fénylésre 
bukkantak.[23] Ez nagyon fontos felfe-
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dezés volt, mivel ezután az optikai és 
röntgentávcsöveket nem sokkal a kitö
rések után azok iránya felé fordítva 
meghatározható lett az objektum, ami 
kibocsátotta őket, ám a módszer töké
letesítésre várt.

A napjainkban is gamma-kitörések 
után kutató, NASA-tervezésű Swift 
műhold már rendelkezik az említett 
optikai és röntgenteleszkópokkal is a 
fedélzetén, s nem egész egy perc alatt 
képes ezeket az észlelt GRB irányába 
fordítani. Az űrtávcső egyik fontos 
eredménye, hogy segítségével sikerült 
kimutatni a rövid kitörések utófényeit, 
valamint a gamma-kitörést követő 
röntgenkitörések létezésére utaló ada
tokat is szó lg áltatott. [25], [26]

Az olasz AGILE nevű műhold, amit 
2008. április 23-án bocsátottak fel a vi
lágűrbe Indiából, szintén hasonló be
rendezésekkel rendelkezik: található a 
fedélzetén gamma-tartománybeli kép
alkotó rendszer, röntgenkamera a ke
mény kitörések vizsgálatához és 
mikrokaloriméter is. Előnynek számít 
ezen műhold esetén is a gyors hely
meghatározási képesség.[27]

A mai kor gamma-kitörésekre va
dászó legfejlettebb űreszközét 2008. 
június 11-én állították pályára, s a fel
adata azonos a CGRO-éval, ám ér
zékenysége, pontossága jóval na
gyobb. A neve korábban Gamma- 
Ray Large Area Space Telescope 
(GLAST) volt, ám napjainkban csak 
Ferminek nevezik. Berendezéseinek 
paraméterei alapján lehetséges, 
hogy a korábbi expedíciók eredmé
nyeit is jócskán felül fogja múlni. 
Olyan jelenségek is megérthetővé

válhatnak a műhold segítségével, 
amik hatalmas energiájuk miatt földi 
körülmények közt nem tanulmányoz- 
hatóak, esetleg közelebb kerülhet a 
tudomány a titokzatos sötét anyag 
rejtélyének feltárásához, vagy a korai 
univerzum törvényeinek megértésé
hez is.[29]

Közeli kitörés hatásai bolygónkra

Nemrégiben a gamma-kitörésekkel 
foglalkozó kutatók egy csoportja új 
vonatkozások iránt kezdett el érdek
lődni: az alapvető tulajdonságokat 
már tisztázták, viszont nem sokat tud
tak egy esetleges Földhöz közeli kitö
rés hatásairól. A távoli múltban ilyen 
esemény bekövetkezhetett, hisz mé
résekből ismert a gamma-kitörések 
egyenletes eloszlása az égen (4. áb
ra), valamint tudjuk, hogy százmillió 
éves időskálán mérhető a Föld törté
nete, s ez elég hosszú idő ahhoz, 
hogy valószínűsíthető legyen egy 
ilyen kitörés bekövetkezése. Ez a lo
gikai-valószínűségi alapon feltétele
zett gamma-kitörés lehetett akár 
olyan közel is a Földhöz, hogy az ab
ból kiáramló sugárzás jelentősen be
folyásolta a földi életet. A Föld törté
netében több nagy kihalás is bekövet
kezett, ezek okairól a folyamatosan 
folyó vizsgálatokból egyelőre annyit 
tudunk, hogy többségüket meteorok 
becsapódása okozhatta, ám nem ki
zárt más kiváltó ok sem, így ezek az 
eredmények sem zárják ki a gamma- 
kitöréssel való társítást. A kutatás 
szempontjából problémát jelent, hogy

6. ábra. Illusztráció a Swift műholdról[24]

Tanulmányok

7. ábra. Illusztráció a Fermi 
űrtávcsőről[28]

eddigi ismereteink szerint nincsen 
élet a Földön kívül, ezért az életkörül
mények változását sem tudjuk vizs
gálni ismert helyű kitörések közelé
ben, ezért annak érdekében, hogy 
mégis megtudhassunk valamint egy 
szóban forgó esemény bekövetkezé
se utáni állapotokról, szimulációkat 
érdemes végezni.[30]

Olyan tipikus értékekkel számolva, 
melyek egy átlagos kitörés sajátjai, s 
a távolsága a 6000 fényévet megad
ja, az eredmények megdöbbentőek: a 
légköri ionizáció miatt a felső rétegek
ben lejátszódó reakciók számának 
növekedése miatt csökkenni fog az 
ózon koncentrációja, ami a Nap káros 
UV-sugárzásától védi a Föld la
kóit.[32] Az ózon pusztulása mellett 
egy barna színű gáz, a nitrogén-dio- 
xid aránya viszont emelkedni fog. Ez 
azért jelent problémát, mert a légkör 
korábbi funkciójának pont az ellenke
zője fog lezajlani, ahogy a 8. ábrán is 
látható: míg alapesetben a sárga nyíl
lal jelölt látható fény bejut, a lila színű 
nyilakkal szimbolizált UV pedig elnye
lődik a légkör felső rétegeiben a kék
kel jelölt ózonréteg jótékony hatásá
nak köszönhetően. A szimuláció 
eredményeképp létrejött helyzetben 
pont ennek a fordítottja játszódik le, 
hisz nem lesz, ami megszűrje az UV- 
sugárzást, a nitrogén-dioxidnak pedig 
megvan az a tulajdonsága, hogy a 
látható tartományba eső fény jó ré
szét elnyeli. A hatása tehát radikális 
lenne a földi életre nézve: sötét, ho
mályos lenne a légkör, ami nem ked
vez az élőlényeknek, és ebben az 
esetben a napsütés hiánya lehűlés
hez, illetve a bolygó jegesedéséhez is
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8. ábra. Az esetleges légköri változásokul]

vezethet. Emellett savas esők is 
pusztíthatnának világszerte, ami a 
plusz nitrogént igénylő néhány nö
vényfajon kívül mindennek kárára 
lenne a bolygón.[33]

A légkör mellett az élővilág is je 
lentős pusztuláson eshetne át egy 
ilyen katasztrófa bekövetkezése 
nyomán: ismert, hogy az UV-su- 
gárzás a DNS-re pusztító hatással 
van. A tengerek, óceánok vizében 
körülbelül tíz méter után a sugárzás 
elnyelődik, így csak a felső rétegek
ben élők lennének közvetlen ve
szélyben, ám mivel a tengeri táplá
léklánc alapját képező planktonok je 
lentős része ilyen helyen él, az 
egész élővilágra nézve drámai lenne 
a hatás.[34]

A közeli gamma-kitörések kutatá
sa a jövőben több tudományág 
szempontjából is fontos lehet, hisz 
ezek a nagy energiájú események 
jelentős hatásokkal járhatnak mind 
bolygónk légkörére, mind pedig az 
élővilágára, további vizsgálatuk so
rán közelebb kerülhetünk Földünk 
múltjának, jelenének, sőt jövőjének 
megértéséhez is, valamint idegen 
égitestek vizsgálatakor sem lehet 
haszontalan a tudás, amit a kitöré
sek életet befolyásoló szerepéről 
szerzünk. Földünk történetében na
gyon sok kozmikus eredetű változás 
mehetett végbe az évmilliók során, 
melyek lehettek kártékonyak, de te
remthettek új lehetőségeket is. Any- 
nyi biztos csupán, hogy a GRB-k hi
hetetlen energiájukkal képesek be
folyásolni az élet kialakulását vagy 
épp megszűnését az univerzum tá
voli szegleteiben, ezért tanulmányo
zásuk a jövőben mindenképp alap
vető célja kell, hogy maradjon az 
asztrofizikának.

ÖSSZEFOGLALÁS

A gamma-kitörések a haditechnika 
nyomán kerülhettek tehát az emberi
ség látókörébe, példájuk jól mutatja,

hogy a különböző tudo
mányágak közti kapcsolat 
képes előrelendíteni a ku
tatásokat. Jóllehet, ez 
esetben a technikai fejlő
dés és katonai intézkedé
sek voltak a fizika segítsé
gére, elképzelhető, hogy 
a jövőben épp a kitörések 
energetikájának tanulmá
nyozása kapcsán juthat
nak közelebb az alkalma
zott kutatásokat végző 
szakemberek például a 
nagy energiájú impulzus

fegyverek elleni védekezés problé
májának megoldásához. Annyi biz
tosra vehető, hogy bármit hozzon is 
a jövő, a tudomány és a technika 
kapcsolata feltétlenül szoros kell, 
hogy maradjon, hisz ki tudja, hány 
felfedezésük segítheti majd a másik 
munkáját, s ezáltal az egész emberi
ség fejlődését.
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Santiago Rivas 
Juan Carlos Cicalesi Pa argentin légierő 

és a dél-atlanti háború I. rész

Az argentin hadirepülés részvétele az 1982-es 
Nagy-Britannia elleni háborúban érdeklődésre tarthat 

számot. Bár nem volt semmilyen háborús 
tapasztalata, és szinte kizárólag elavult 

repülőgépeket üzemeltetett, szembeszállt a világ 
harmadik legnagyobb katonai erejével, amelynek 

komoly veszteségeket okozott.

A KONFLIKTUS KEZDETE

1982. április 2-án az argentin haderők partra szálltak a Falk
land (Malvinas)-szigeteken, ezzel -  egy 149 éves brit meg
szállást követően -  visszanyerték a szigetek feletti uralmat. 
A katonai művelet egy kétéltűtámadáson alapult, amelyet a 
Comando de Aviación Naval Argentina (COAN -  argentin 
haditengerészeti légiparancsnokság) helikopterei támogat
tak. Ehhez az ARA SANTÍSIMA TRINIDAD („Szenthárom
ság”) és HERCULES Sheffield osztályú rombolók Westland 
Lynx helikoptereit vetették be. Három Alouette III és két 
Sikorsky Sea King helikopter az ARA 25 DE MAYO („Május 
25-e”) repülőgép-hordozóról szállt fel, ahol még három 
A-4Q Skyhawk és Grumman S-2E Tracker repülőgép is ké
szenlétben állt, hogy szükség esetén bevessék őket.

A haditengerészet a szárazföldi bázisokról is működtetett 
néhány repülőgépet, mint például az Escuadrilla Naval de 
Exploración (haditengerészeti felderítőszázad) két Lock
heed SP-2H Neptune-ját, amelyek felderítő repüléseket 
végeztek a partraszállás előtt.

A Comando de Aviación de Ejército (CAE, hadsereg 
légiparancsnoksága) szintén használt egy Puma helikop
tert, míg a Fuerza Aérea Argentina (FAA, argentin légierő) 
a III. Légidandár („Brigada Aérea”) négy FMA IA-58A 
Pucará gépét vetette be közvetlen légi támogatáshoz 
(CAS, Close Air Support), azonban 
mire ezek leszálltak a Stanley repülő
terén, az ellenállás már megszűnt.
Ezen túlmenően, a Rio Gallegos-i Ka
tonai Légi Támaszponton („Base 
Aérea Militär”, ВАМ) a Vili. Légi
dandár öt Mirage IIIEA típusú gépe 
állt készültségben. Az első repülő
gép, amely leszállt Port Stanley repü
lőterén (amit később Puerto Argen- 
tino-ra neveztek át) az I. Légidandár 
TC-68 jelzésű C-130H típusú gépe 
volt, amelyet négy további Hercules 
és egy azonos egységből származó 
F-28-as, valamint a COAN egy gépe 
követett.

Másnap az argentin haderők partra 
szálltak a Georgia-szigeteken is, ahol 
a Királyi Tengerészgyalogság (Royal 
Marines) erős ellenállásába ütköztek.
Délelőtt 11-kor az ARA BAHÍA 
PARAÍSO sarkköri kutatóhajója fedél

zetéről felszállt az 1. Tengerészeti Helikopter Repülőszá
zad („Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros”) 3-H-110 
azonosítójú Alouette III típusú helikoptere, valamint a CAE 
Támadó Helikopter Zászlóaljának SA-330 Puma típusú he
likoptere. Az előbbi egy MAG 7,62 mm-es géppuskával volt 
felszerelve, míg a második gép húsz tengerészgyalogost 
szállított a fedélzetén. Miután ezek a tengerészgyalogosok 
támadásba lendültek Grytviken közelében, a Puma további 
húsz emberért visszatért a hajóra. 12 óra 5 perckor -  mi
közben leszállt, hogy a csapatot kitegye -  a brit erők tüzet 
nyitottak a Pumára, eltalálva a helikoptert, amely azonnal 
felemelkedett. A kapott sérülés ellenére a Puma egy halot
tal és egy sebesülttel a fedélzetén átrepülte a Grytviken 
előtt fekvő öblöt, és kényszerleszállást hajtott végre a túl
parton. Az Alouette III helikoptert is érték találatok, de el tu
dott menekülni a britek tüze elől, és a Puma mellett szállt le, 
hogy evakuálja a sérülteket. Az a határozat született, hogy 
ezután az Alouette III szállítsa a csapatokat -  repülésen
ként két személyt míg a visszaút során a halottakat és a 
sebesülteket evakuálja. Eközben az ARAGUERRICO nevű 
korvettje elkezdte támadni a brit pozíciókat, aminek követ
keztében a britek hamarosan megadták magukat.

Az ezt követő napokban bejelentették a brit alkalmi harci 
kötelék (Task Force) létrehozását, melynek célja a szigetek 
visszaszerzése volt, míg az argentin hatóságok bejelentet
ték az elfoglalt szigetek megerősítését, miközben megkez
dődött az összes déli haderő részvétele azokban a hadmű
veletekben, amelyek célja a brit támadással szembeni el
lenállás kiépítése volt.

Az FAA al l .  Légidandár kilenc ВАС Canberra repülőgé
pét átirányította a trelew-i légi támaszpontra, és nyolc to
vábbi Pucarát a Puerto Argentino közelében nemrég létre
hozott Malvinas légi támaszpontra, azonban ezeket később 
áthelyezték egy Goose Green közelében lévő 500 méteres

1. ábra. Gépek a Comodoro Rivadavia légi támaszponton (AL)
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2. ábra. Az egyik légi utántöltő repülőgépről készült fénykép 
az HMS INVINCIBLE elleni bevetés során. A Super Etendard 
gépen látható Exocet rakéta az utolsó, amit a háborü során 
indítottak. A háttérben három A-4C Skyhawk és a másik 
Hercules látható (AL)

füves pályára, ahol létrehozták a Condor légi támaszpontot. 
Ezen túlmenően az V. Légidandár 24 darab Douglas A-4B 
Skyhawk gépe Rio Gallegosba települt át, a IV. Légidandár 
14 darab A-4C gépe pedig San Juliánra, a IV. Légidandár 
egyik IÁI M5 Dagger-százada szintén San Juliánra, egy 
másik század pedig a Rio Grande haditengerészeti légi tá
maszpontra. A négy Mirage—IllEA-ból álló Vili. Légidandár 
Rio Gallegosra települt át, és a Vili. Légidandár hasonló 
gépe átkerült a Comodoro Rivadaviában lévő IX. Légi
dandárhoz. Ez az egység Pucará repülőgépeket is üzemel
tetett.

Egyebek közt az I. Légidandár Hercules, Fokker F-27 és 
F-28 gépei, a II. Légidandár fotófelderítői közül a Gates 
Learjét 35A, valamint a IX. Légidandár Twin Ottere is átte
lepült. A szigetekre küldött gépek között találunk két Boeing 
Vértől 308 Chinook és két Bell-212-es helikoptert, továbbá 
a helyi önkormányzat két Cessna-172-esét és Britten Nor
man Islanderét, amelyek a műszaki századot (Service

Escadrille) alkották a Malvinas légi támaszponton. Délen 
bevetették még az egyetlen Sikorsky S-61R helikoptert, 
valamint néhány Bell UH-1H, Bell—212 és Hughes-500 tí
pusú helikoptert, miközben néhány polgári helikoptert is al
kalmaztak, mint például egy Sikorsky S-61N típusú heli
koptert, amely korábban az FAA tulajdona volt, valamint két 
Sikorsky S-58T és egy Bell—212 típust is.

A CAE nagyszámú helikoptert küldött délre, továbbá né
hány összekötő és szállító repülőgépet, de a szigeteken 
csak helikopterek teljesítettek szolgálatot (a brit támadás 
előtt csak egy Fiat G-222-es szállítógép repült a szigetek
re), a többiek Patagóniából kerültek bevetésre. Két Boeing 
Vértől CH-47C Chinook, három Agusta A-109A, öt Puma 
és kilenc Bell UH-1H helikopter került a szigetre, amelyek 
különböző bázisokról működtek.

A COAN a Nyugat-Falklandnál lévő Pebble szigeten lét
rehozta a Calderón tengerészeti légierő-állomást (Estación 
Aeronaval, EAN), ahonnan a Haditengerészeti Repülőisko
la két Beech T-34C Turbo Mentorát, valamint a parti őrség 
egy Shorts Skyvan gépét működtették, amelyek együttmű
ködtek a COAN-nal. Egy másik Skyvant, ugyanazon egy
ség egy Pumájával együtt, Puerto Argentinóra helyezték át 
SAR-műveletek (Search and Recue -  kereső- és megmen
tőmissziók) végrehajtására. Két további Puma és két 
Skyvan gépet hasonló feladattal a kontinensen tartottak. 
Ezenkívül a COAN különböző időkben az 1. Escuadrilla 
Aeronaval de Ataque (1. haditengerészeti támadószázad) 
összesen hét, a Malvinas légi támaszpontról működő 
Aermacchi MB-339 típusú gépet küldte a területre.

Szintén délre küldtek F-28-as és Electra szállítógépeket, 
Beech B-80 és B-200 típusú összekötő és felderítő repü
lőgépeket, miközben két Embraer EMB-111 Bandeirulha 
gépet a brazil légierőtől (Forga Aérea Brasileira) béreltek, 
hogy támogassák a tengeralattjáró-elhárító 1. haditengeré
szeti repülőszázadot (1. Escuadrilla Aeronaval Antisub
marine) annak felderítő hadműveletei során.

A második haditengerészeti vadász- és támadószázad 
(Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza у Ataque) a

3. ábra. A HERCULES tartályhajó a háború előtt. Ez a legnagyobb méretű hajó, amelyet egy háborúban valaha is 
elsüllyesztettek (Szerzők archívuma)
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4. ábra. A HERCULES tartályhajó elsüllyed Rio de Janeiro 
előtt, Brazília partjainál, 1982. július 22-én (BN)

COAN leghatékonyabb egysége volt, amely éppen ekkor 
kapta meg az első öt Dassault Super Etendard vadászgé
pét öt Aerospatiale AM39 Exocet rakétával együtt. A hábo
rú elején a pilótáknak csak ötven repült órájuk volt ezen a 
típuson, és a Super Etendard-Exocet kombináció még 
nem volt kipróbálva. Ezekben a napokban várták a francia 
technikusok megérkezését, akik a rakétákat a COAN-nál 
szolgálatba helyezték volna, amihez várhatóan harminc 
napra volt szükségük. Azonban Franciaország, Nagy-Bri- 
tannia kérésére, felfüggesztette az Argentínának szóló tá
mogatást, és nem küldte el sem a technikusokat, sem pe
dig a még leszállításra váró repülőgépeket és rakétákat. 
Ennek következtében az argentin technikusoknak kellett a 
komplikált feladattal megbirkózniuk. Éjjel-nappal folyama
tosan dolgozva képesek voltak a rendszert mindössze 15 
nap alatt üzemképessé tenni, így a gyakorlórepülések és a 
gépek felkészítése április második felében megkezdődhe
tett. Négy Super Etendardot küldtek Rio Grandéba, míg a 
többi tartalék alkatrészként a Comandante Espora haditen
gerészeti légi támaszponton (BACE) maradt.

Nagy távolságú felderítő repülések

Április 20-án reggel 4 óra 58 perckor szállt fel az FAA El 
Palomaron állomásozó I. Légidandárjának TC-91-es azo
nosítóval ellátott Boeing-707-ese, hogy nagy távolságú 
felderítést végezzen, és megpróbálja megtalálni a brit ha
jók dél felé tartó három csoportját. A harmadik előre betáp
lált útpont felé haladva radarkontaktusba kerültek a hajó
alakulattal, és 12 óra 38 perckor meg
pillantották a brit flottát, amely a FIMS 
HERMES és INVINCIBLE hordozók
ból és további hat-nyolc hadihajóból 
állt. A Boeing-707-es 6100 méter ma
gasságból fényképeket is készített.
12 óra 47 perckor a gép emelkedni 
kezdett, azonban három perccel ké
sőbb elfogta az egyik Sea Harrier, 
amely tizenkét percen keresztül kö
vette a 707-est, mielőtt visszatért vol
na hordozójára. így sikerült megsze
rezni az első információkat a közele
dő flottáról. Ezek a repülések folyta
tódtak a következő napokon is, mi
közben a csapásmérő egység (Task 
Force) déli irányban továbbhajózott.
Bár a flotta vezetői engedélyt kértek a 
707-es lelövésére, a brit kormány ezt 
nem hagyta jóvá.

6. ábra. Egy Pucará repül Port Stanley/Puerto Argentino felett 
(E. Rotondo)

Az ARA 25 DE MAYO
REPÜLŐGÉP-HORDOZÓ

Április 9-én az Argentin Flotta megalakította 79. Csapás
mérő Egységet (Task Force -  FT 79), miközben a hordozó 
és a behajózott haditengerészeti légicsoport (Grupo 
Aeronaval Embarcado) a 79.1. Csapásmérő Csoportot 
(Task Group) hozta létre. Április 18-án a 3. Haditengerésze
ti Légierő Támadó Repülőszázada (Escuadrilla Aeronaval 
de Ataque), valamint a Tengeralattjáró-elhárító Haditenge
részeti Légiszázad (Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina)
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7. ábra. A 3-A-204 Super Etendard 1982. május 25-én. Útban, hogy megtámadja az 
SS ATLANTIC CONVEYOR konténerhajót (AL)

behajózott a 25 DE MAYO repülőgép-hordozóra. Az előbbi 
alakulat nyolc géppel, az utóbbi négy Tracker felderítőgép
pel. Április 29-én az FT 79 parancsnoka azt a parancsot ad
ta a csapásmérő csoportoknak, hogy közelítsék meg a bri
tek által kijelölt teljes tiltott zónát (Total Exclusion Zone). 
A következő napon információ érkezett arról, hogy a brit 
csapásmérő egység a közelben tartózkodik, ezért a hordo
zó a sziget észak-északnyugati részéhez hajózott.

Május 1-jén reggel a Tengeralattjáró-elhárító Haditenge
részeti Légiszázad parancsnoka, Héctor Skare korvettkapi- 
tány egy felderítő hadműveletre szállt fel a 25 DE MAYO re
pülőgép-hordozóról, hogy megtalálja a brit flottát. Észlelte 
is a brit radarsugarak kibocsátását a fedélzetén lévő ESM- 
érzékelővel („Electronic [Warfare] Support Measures” -  
elektronikus [hadviselést] támogató eszközök), azonban a 
radaron nem. Délben felszállt a 2-AS-23 azonosítóval meg
jelölt Tracker gép, és szintén észlelete a brit flotta radarki
bocsátását. A Tracker felemelkedett, hogy radarjeleket bo
csásson ki, és az ESM-érzékelők azonnal észleltek három 
légelhárító radart és egyéb navigációs radarokat. Három

percük maradt, mielőtt a Sea 
Harrierek felszállnak, hogy elfogják 
őket. Leeresztették radarjukat, és né
hány 55 mérföldre lévő célpontot ész
leltek. A radarkibocsátást követően le
ereszkedtek, és különböző repülőuta- 
kat használva elmenekültek, nehogy 
lehetővé tegyék a hordozó helyzeté
nek beazonosítását.

Délután kilenckor a 2-AS-26 jelzésű 
gép szállt fel, majd a brit flotta észlelé
sét követően visszafordult. Amikor 70 
mérföldnyire volt a hordozótól, az 
ARA HERCULES romboló informálta, 
hogy két repülőgép követi. A Tracker 
gép megváltoztatta útirányát, és 60 
méter alatti alacsonyrepülésbe ment 

át. A HERCULES romboló fel volt hatalmazva arra, hogy lő
jön a Sea Harrierekre, és a hajó legénysége elfoglalta had
állásait. Addigra a brit flotta tisztában volt azzal, hogy az ar
gentin flotta a közelben tartózkodik. Reggel 5 óra 28 perc
kor egy másik Tracked indítottak, hogy megtalálják a flottát, 
mielőtt Skyhawk repülőgépekkel légicsapást mérnének rá, 
azonban problémák akadtak a radarkészülékkel. Miután a 
gép legénysége megfigyelte, hogy a zónában tadózkodó 
orosz trawlerek (halászhajók) elhagyják a zónát, nagyon 
erős elektromágneses sugárzást érzékeltek ott, ahol azok 
voltak. Bár átrepültek az alakzaton, nem sikerült azonosíta
ni azt a hajót, amely a sugárzást kibocsátotta, azonban vi
lágos volt, hogy egy korai figyelmeztetést (early warning) 
adó hajó tadózkodott a helyszínen. Ezt követően keleti 
irányba repültek, de nem tudták észlelni a brit hajókat. Az 
argentin hordozó jelenlététéről figyelmeztetve, a brit hordo
zók elhagyták a zónát.

Továbbra is fenntariották az A-4Q (Skyhawk) gépekkel 
tödénő támadás tervét, azonban a május 2-án, napfelkelte
kor csupán tízcsomós szél uralkodott, míg az üzemanyag-

в. ábra. Az S-2E Trackerek egyike az ARA 25 DE MAYO fedélzetén (AHR)
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9. ábra. A Neptune 2-P-112 volt az a gép, amely megtalálta 
az HMS SHEFFIELD-et, ezzel lehetővé tette a támadást, amely 
elsüllyesztette azt (AHR)

gal és bombákkal terhelt gépek felszállásához legalább 
negyvencsomós szélre lett volna szükség. Ez egy nagyon 
ritka esemény a dél-atlanti vizeken, azonban ténylegesen 
megakadályozta az első repülőgép-hordozókkal vívott csa
tát a második világháború óta, illetve az elsőt, az Atlanti
óceán történetében.

Az ARA GENERAL BELGRANO cirkáló elsüllyesztését 
követően a 79.1-es csapásmérő csoport a part közelében 
maradt, és a kedvező lehetőségre várt, hogy csapást mér
jen az ellenfélre. Miközben a csoport Puerto Deseado ar
gentin várostól 70 mérföldre délre hajózott -  részben a 
május 3-án, az ARA ALFÉREZ SOBRAL („Sobral zász
lós”) őrhajó ellen bekövetkezett támadás, részben az 
ARA SANTISIMA TRINIDAD romboló által május 5-én 
reggel észlelt lehetséges tengeralattjáró-kontaktus 
m ia tt-, a hordozó fedélzetéről elindították a 2-AS-23 
azonosítójú gépet, hogy keresse meg az őrhajót, illetve 
vizsgálja ki ezt az esetleges kontaktust. A bevetési jelen
tés szerint a gép reggel 7 óra 43 perckor radarkontaktus

ba lépett egy céllal, és amikor a helyszínre ért, megpillan
totta egy tengeralattjáró farvizét, amely csak nemrég me
rülhetett le. A Tracker gép a zóna fölött elindított egy 
Mk.44SW típusú torpedót, anélkül azonban, hogy a táma
dás eredményességét a zónában maradva ellenőrizte vol
na. A tengeralattjáró-elhárító bevetés folytatásaként reg
gel 8 óra 5 perckor felszállt egy 2-H-231 azonosítóval 
megjelölt Sea King helikopter, hogy megtalálja a tenger
alattjárót, és délelőtt 9 óra 10 perckor szonárja segítségé
vel sikeresen azonosította is. Ezt a helikoptert támogatan
dó 42 perccel később felszállt egy másik, 2-H-232 
azonosítójú Sea King helikopter is, amelyet azonnal köve
tet a 2-AS-24 jelölésű Tracker, miközben a 2-AS-23 
azonosítójú gép visszatért. A levegőben lévő gépek to
vább keresték az ALFÉREZ SOBRAL őrhajót, amit aztán 
meg is találtak. A hajónak komoly sérülései voltak, de 
ezek az előre haladásban nem hátráltatták.

A Trackerek hangbójákkal és MAD-detektorokkal (mág
neses anomália) érintkezésbe kerültek az ellenféllel, miköz
ben a 2-H-231 azonosítóval jelölt helikopter folyamatosan 
érzékelte a tengeralattjárót, amely hat-hét csomós sebes
séggel délkeleti irányban hajózott. Délelőtt 10 óra 6 perckor 
a Tracker egy további torpedót indított húsz mérföldnyire az 
előző támadás helyszínéről, ezúttal ellenőrizve annak mű
ködését, a szonársugárzás (hanglokátor) kibocsátását és 
annak visszaverődését, majd ezt követően hamarosan 
megszüntetett minden kontaktust. A gépek továbbra is a 
zóna felett repültek, de mivel további érintkezés nem jött 
létre, nem sikerült a tengeralattjáró elsüllyedését igazolni, 
és 11 órakor visszatértek a hordozóra. Voltak ugyan jelen
tések egy megsérült tengeralattjáróról, azonban a britek ezt 
nem erősítették meg. Kis idővel később az FAA- 
repülőgépek rátaláltak egy tengeralattjáróra a felszínen, 
amely feltehetően a sérüléseit javította.

F o rd íto tta : dr. Á k o s  G y ö rg y

(Folytatjuk)
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A Fokker D.VII-es vadászgép 
magyarországi alkalmazása II. rész

Vörös csillagos Fokkerek

A Tanácsköztársaság megalakulása, a 
szövetségkötés a forradalmi Oroszor
szággal és a Vix jegyzék elutasítása 
gyakorlatilag a nyílt háborút jelentette. 
A már vörös repülőcsapatokhoz min
den rendelkezésre álló pilótát és sze
relőt behívtak, valamint felkészültek az 
összecsapásokra és a légitámadások
ra. Budapest körül két lépcsőben fi
gyelőőrsök vonalát építették ki, mivel 
főleg déli irányból vártak légitámadást, 
ezért a külsőt a Vác-Hatvan-Kiskőrös 
-Siófok-Veszprém-Esztergom, a bel
sőt az Aszód-Kecskemét-Székesfe- 
hérvár-Bicske vonal alkotta. Az őrsök
nek az észlelt repülőket telefonon je
lenteni kellett a HM 37. osztályára. 
A saját gépekre felfestettek egy rövid 
ideig használt felségjelet, amely V ala
kú piros-fehér-zöld sáv volt a szárnya
kon és a törzsön. Mátyásföldön reggel 
hét órától alkonyatig egy D.VII-est he
lyeztek fokozott készültségbe, egy 
másik pedig nyolctól ötig volt enyhébb 
készültségi fokozatban, hogy riasztás
ra felszállhassanak.

Közben az év elejétől már -  igaz las
sú ütemben -  folyt a repülőgépgyárak
ban a rendelkezésre álló készletekből 
új repülőgépek gyártása. A MÁG a 
Berg típusok kifutása után elkezdte az 
újdonságnak számító vegyes építésű 
D.VII-ek összeszerelését a súlyos 
nyersanyaghiány ellenére is. Szeren
csére a gyár munkásai a német erede
tű D.VII-esek üzemben tartása során 
már komoly tapasztalatokat szereztek. 
A Fokker még 1918 őszén, a licenciák 
átadásakor szállított hat hegesztett 
acélcső vázat (gyári azonosítószá
maik: 3861, 3863, 3864, 3865, 3866, 
3867), és volt elég faanyag a szárnyak 
és falapok elkészítéséhez. Viszont 
magyar gyártású, erősebb, 225 LE-s 
MÁG-Daimler motorral (az első 93.01 
számú gép 200 LE-s Austro-Daimler 
motort kapott), ezeket módosított mo
torburkoló lemezekkel és az eredeti 
D.VII-esektől eltérő szögletes hűtőle- 
vegőbeömlő-nyílással látták el. Két 
darab szinkronizált, 8 mm űrméretű 
M.16A Schwarzlose géppuskát (a né
met MG.08/15-nek másfélszer na

gyobb volt a tűzgyorsasága) építettek 
be. A géppuskákhoz rendelkezésre 
állt az acélköpenyes M.93 MF szab
vány repülőlőszer és speciális lősze
rek (minden ötödik volt a hevederben) 
is: a nyomjelzős FZ, a benzintartály 
felgyújtására alkalmas nyomjelzős- 
gyújtó P és SP17, a léghajók leküzdé
sére használt LR, В, BP robbantó lő
szerek. A hiányzó anyagok egy részét 
Ausztriából titokban csempészték be, 
úgymint repülőgéppuskákat, vásznat, 
lakkot, gumiköpenyt és műszereket. 
A repülőket sárgásfehér színűre má
zolták, de a motorburkoló lemezek 
testetlenek, ezüstszínűek maradtak, a 
93. széria- (3) és a sorozatszámukat 
jól láthatóan felfestették a törzs oldalá
ra. Kilenc darab készült el, köztük két
üléses gépek is, a 93.02 (H.02) és a 
93.08 (H.08) jelűek. Ezek különböztek 
az eredeti C.l-estől (V.38-as), mert 
nem volt átalakítva -  a géppuska- 
körsín miatt -  henger alakúra a hátsó 
ülésnél a gép törzse, viszont a V.35-OS 
kiképző prototípussal se egyeztek 
meg, mert a benzintartályukat a törzs
ben helyezték el. Mivel a tél megvisel
te a német eredetű gépeket -  a folya
matos javításpk ellenére is ezért hat 
példányba MÁG-gyártású Daimler mo
tort szereltek be. Ezzel ugyan csök
kent a repülőgépek csúcsmagassága, 
de a felderítők által leggyakrabban 
„használt” 1000-1500 m-es magassá
gon 215 km/h csúcssebességre is ké
pesek voltak.

Ezenkívül hét darab 160 LE-s Steyr 
csillagmotoros, szintén vegyes építésű 
D.VI-os vadászgépet (04.101-04.107 
szériaszámúakat) gyártottak le és ad
tak át a vadászrepülő-századnak. 
A félkész repülőket a Fokker még 
1918. augusztus végén leszállította, 
ebben a szállítmányban érkezett meg 
az első osztrák-magyar D.VI-osnak 
tartott V.12 jelű (90.04-es lajstromszá
mú) mintapéldány is, amely hamaro
san összetört.

Közben a csehszlovák és román 
csapatok tovább nyomultak, de a ma
gyarok egyre keményebb ellenállása 
lefékezte őket, sőt a kommunista moz
gósítások eredményeképpen munkás- 
és nemzetközi zászlóaljak is alakultak.

6. ábra. A V.22-es pilótafülkéje, de a 
legyártott MÁG-gépeknél már több 
repülőműszer is hiányzott. Az alábbi 
műszereket tervezték beépíteni a 
Monarchiában gyártott D.VII-esekbe: 
fordulatszámmérő, üzemanyagnyomás
mérő, üzemanyag- és olajszintmérő, 
iránytű, magasságmérő. Felül a két 16M 
Schwarzlose géppuska

Április 23-án, az Andrássy úton rende
zett nagy munkászászlóalj-szemlén 
felettük már az új felségjelű, fehér 
négyzetbe festett vörös csillagos 
Fokkerekből szórtak röpcédulákat. A 
május elsejét ünneplő budapestiek fe
lett is demonstratív díszszemlét tartot
tak a repülők. A Háry század részéről 
hétgépes ékalakzatban repült Keisz, 
Udvardy, Risztics, Újváry, Fejes, Ka
sza, Takács, szólót mutatott be Ka- 
szala, Lányi és Horváth (Phönixszel) 
pilóta.

Májusban a románokat a Tiszánál 
megállították, a csehszlovákokat pedig 
Salgótarjánnál, Miskolcnál szorították 
vissza heves harcokban. Megtörténtek 
az első ellenséges bombázások: a 
csehszlovákok monarchiabeli repülők
ről 10 kg-os bombákat dobtak Győrre, 
a románok pedig a Tiszánál támadták 
a vörös csapatokat. Az 5027. számú 
román Nieuport 17 C1 vadászrepülő
gép (összehasonlításképpen a 9781 
gyári sz. Le Rhone motorja 120 LE-s
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8. ábra. D.VII-eseket szerelik össze Mátyásföldön. Jól látható a Fokker hegesztett 
acélcső szerkezete a törzsnél és a vezérsíkoknál. A nagy szilárdságú 
könnyűszerkezet alkalmazásával a repülő teljesítménye jelentősen növekedett

volt) május 16-án egészen Pestszent- 
lőrincig repült, de ott kényszerleszál
lást hajtott végre, pilótáját, Matache 
Alexandru őrmestert elfogták, és a gé
pet hamarosan Háry pilótái repülték 
(felül még román színekben, alul már 
átfestve, vörös csillagokkal).

A Fokkerek zöme aznap áttelepült a 
mezőtárkányi legelőre, a felvidéki elő
renyomulás támogatására, amihez a 
felderítőszázadok többsége is csatla
kozott. Itt a D.VII-ek fő feladata a 
szomszédos füzesabonyi vasúti cso
mópont és a 2., 6. és 7. felderítőszá
zadból álló csoport védelme volt, de 
légi célpontok híján a Miskolc környé
ki szárazföldi célpontokat is támadtak, 
vagy a felvidéki vasútvonalak felett 
portyáztak. A Mátyásföldön maradt 
Fokkerek is végeztek néhány beve
tést, közülük a harcból visszatérő 
93.07-es számú gép leszálláskor átvá
gódott és összetört. Velük szemben 
két cseh légiós repülős egység har
colt, amelyek kezdetben Zsolnáról és 
Érsekújvárról szálltak fel, és átlag hat 
üzemképes repülőt tudtak az előretörő 
magyarok ellen bevetni.

Az intervenciós erők parancsnokai 
tartottak a magyar vadászokról, ezért 
repülőik a harcoló csapatokat felderí
téssel és bombázással támogatták, ál
talában 15-20 km-nél mélyebben nem 
repültek be az országba. Hírszerzői je
lentésekből tudták, hogy Budapest- 
Mátyásföldön Fokkerek állomásoznak. 
Május 28-án a 8. vörös repülőszázad 
létszáma 27 pilótából, 95 műszakiból 
és egy politikai biztosból állt.

Május 30-án közel 250 km széles 
arcvonalon megindult a Vörös Hadse
reg északi hadjárata, aminek a támo
gatására további repülőkülönítmé
nyek is csatlakoztak. Ennek megaka
dályozására a csehszlovák 3. hadosz
tály és néhány román zászlóalj kelet
ről megpróbálta Miskolcot visszafog
lalni, emiatt a 8. vörös repülőszázad 
mezőtárkányi raja is számos ala
csonytámadást végzett a Sajó és a 
Hernád átkelési pontjainál. Június el-

7. ábra. MÁG-építésű, 93.02 számú 
repülő, amely a D.VII-es kétüléses 
változata, a Fokker C.l-es volt. Hiányzik 
a hátsó géppuska és az ezt tartó 
körgyűrű, ezért kiképző- és 
futárfeladatokra használták

sején hajnalban Tiszalucnál géppus
kaállásokat és négy cseh üteget gép
puskázott végig 10-20 méterre le
ereszkedve Újvári László, Keisz Géza 
és Hefty Frigyes. A tüzéreket szét
szórták, így az ágyúk sorban elhall
gattak, ezt kihasználva a magyar ro
hamcsapatok áttörték a frontszakaszt 
(a románok ki is ürítették a hídfőjüket, 
és visszavonultak a Tisza bal partjá
ra). A lőszekészlet (FZ és foszforos) 
feltöltése után ismét visszatértek, és a 
rácsapások közben Hefty Frigyes lá
bát géppuskával átlőtték, aki kelet fe
lé menekült. Hajdúnánásnál leszállt, 
de mivel román katonák közeledtek, 
ezért gyorsan felemelkedett és nyu
gatnak tartott, ám a kifogyó benzin mi
att a Tisza jobb partján kényszerle
szállást hajtott végre. Aki még kiesett 
a csatasorból, az Fejes István volt, 
ugyanis a harcok másik gócpontjánál, 
Losoncnál egy páncélvonatot lőtt vé
gig (a német eredetű repülők géppus
kájához páncéltörő lőszer is rendelke
zésre állt), de a géppuskája helyéről 
kimozdulva szétlőtte a légcsavarját, 
így le kellett szállnia és fogságba 
esett. Itt egy magyar páncélvonat és 
vasúton szállított, válogatott katonák
ból álló különítmény előrenyomulását 
támogatta a levegőből. A csehek egy 
Brandenburg C.l (27.19 számú) felde
rítőjüknek tulajdonítják a lelövését, de 
az adatok ellentmondásosak, például 
május 27-ére teszik az eseményt. Van 
olyan teória is, hogy egy másik 
Fokkerrel volt a légi harc, csak az 
visszatért a magyar oldalra.

Velük párhuzamosan a kétüléses re
pülőgépek felderítésen és gyorsfelde
rítésen kívül sikeresen bombáztak 
csapatösszevonásokat, hidakat, vas
útállomásokat, vonatokat, sőt egy pán
célvonatot is. A Fokkerek egy hét múl

va tovább települtek a Miskolc melletti 
Onga mezejére, itt két repülőgép volt 
nappali riadókészültségben.

Harcok a levegőben

Június 12-én délelőtt Onga felett ész
leltek egy román kézre került UFAG C.l 
kétüléses gyorsfelderítőt (ex.161.156 
számút), ezt a típust a magyarok is 
nagy számban használták. Két D.V li
esen Újvári László és Keisz Géza vet
te üldözőbe a már Tisza felé menekü
lő piros-sárga-kék felségjelű gépet. 
Többszöri felszólításra sem szállt le, 
pedig 100 méterre leszorították és fi
gyelmeztető lövéseket adtak eléje. 
Mikor előre nyomott orral és sebessé
gét növelve a román front felé meg
próbált kitörni, Sajószöged felett 
Újváry alákerült és egy sorozattal le
lőtte. Az „UCI” hármat pörögve hátá
val zuhant a falu házaira. Pilótája, 
Bucur Stan tiszthelyettes és megfi
gyelője, Hurmuzescu Mihail főhad
nagy a roncsok között lelte halálát.

Három nap múlva a győriek szerez
ték meg a második légi győzelmet. 
Egy csehszlovák kétüléses gép 
bombázta az ágyúgyár környékét. 
A készültséget adó, aszódi gyártású 
„erős” Berg (348.46 számú) ülésében 
Mátyásffy (Kretz) József szállt fel az 
elfogására. Azonnal északnak fordult, 
a Duna felett meg is pillantotta, és né
hány perc múlva be is érte ellenfelét. 
Rövid fordulózás után kedvező hely
zetbe kerülve egy sorozattal felgyújtot
ta a Lebed Xll-est (német Albatros 
alapján épült csillagmotoros orosz ere
detű gép), amely rövidesen földnek 
csapódott.

Másnap egy Fokker-különítmény 
érkezett Győrbe Újvári százados ve-
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zetésével az Érsekújvár térségében 
zajló harcok támogatására, a 2. és a 
4. felderítőszázadból álló csoport vé
delmére és a további cseh bombázá
sok elhárítására. Június 21-én a 
nemes-ócsai cseh légiós tartalék re
pülőtér ellen intézett támadást az Új
vári-csoport tíz pilótája egy nagy 
Brandenburg felderítőgéppel és hat 
Berg és Fokker vadászgéppel. Mia
latt a vadászok gépfegyvertűzzel 
árasztották el a repülőteret és kör
nyékét, a „Brandi” leszállt, a belőle ki
szálló megfigyelő a leszállást jelző 
„T” vászonponyvát a repülőgépbe 
rakta, cserébe egy nyugtát hagyott 
hátra, majd sikeresen felszálltak. A 
néhány napja felderített két cseh re
pülőgépet már nem találták itt. Vi
szont a csehszlovák bombatámadá
sok megszűntek, pedig addig a győri 
Bergek már tucatszor szálltak fel és 
zavarták meg a többnyire észrevétle
nül berepülő és felségjel nélküli légi
ós gépeket.

A szórványosan előforduló légi har
cokról sajnos kevés forrás maradt fent. 
Kutatás alatt van egy állítólagos ro
mán légi győzelem, amit Sava loan fő
hadnagy aratott 1919. május 19-én a 
8761 számú Sopwith 11/2 Strutterével 
egy ismeretlen típusú magyar repülő
gép felett Zagyvarékas térségében, 
valamint a június 5-én lezajlott döntet
len kimenetelű légi összecsapás, 
amely Flajdúhadház felett egy felderí
tésről visszatérő román Strutter és egy 
ismeretlen vörös csillagos repülőgép 
között volt.

Közben az ország tovább sodródott 
az anarchia felé: a katasztrofális gaz
dasági helyzet, a vörös terroroszta
gok rémtettei, az egyre kiterjedtebb 
ellenforradalmi felkelések, a szövet
séges szovjet-orosz csapatok ukraj
nai veresége, Szegeden a Nemzeti 
Hadsereg megalakulása (franciáktól 
átvett fegyverekkel), a Clemenceau 
-Kun-jegyzékváltásra történő vissza
vonulás az elfoglalt felvidéki terüle
tekről aláásta a Vörös Hadsereg mo
rálját, elkezdődött a fronton lévő csa
patok felbomlása. Július 20-án a vö
rös csapatok offenzívát kezdtek, több 
helyen átkeltek a Tiszán és vissza
szorították a román csapatokat. 
A magyar repülők felderítéssel és 
bombázással támogatták a földi csa
patok harcait. Bár a légi fölény vitat
hatatlanul a vörös repülőcsapatoké 
volt a három román harci és egy rak
társzázaddal szemben (a 17 repülő
gépüknek a fele volt bevethető), mo
ráljukat befolyásolta az a tény is, 
hogy a szegedi fehérek -  akik egy 
századnyi kétüléses repülőgéppel 
rendelkeztek -  dezertálásra buzdító

9. Leszerelt motorburkoló lemezű 93.03- 
as (vagy 93.06-os). A rendelkezésre álló 
fotók szerint több D.VII-esről leszerelték 
a burkolólemezeket, amivel a motor 
hűtésén próbáltak javítani. A források 
a benzintartály szivárgását és a felső 
szárny hajszálrepedéseit említik még 
típushibaként

röplapokat szórtak le a hátországban, 
például Balassagyarmat felett július 
31-én. A tiszai offenzíva idején a Fok
kereket ismét Onga mezején találjuk. 
Július 29-én a Miskolc felett repülő 
francia eredetű hárommotoros Far- 
man nehéz bombázógép üldözésére 
szállt fel Újvári László, Risztics János 
és Kasza Sándor alkotta D.VII-es raj, 
amelyhez csatlakozott Stohrer Viktor 
egy D.VI-ossal. A repülőt meglátták, 
de az a zárt felhőtakaróba emelkedve 
egérutat nyert.

Ekkor már tartott a széteső vörös 
csapatok visszavonulása a Tiszántúl
ról, így a románok gyakorlatilag ellen
állás nélkül nyomultak előre (új 
Breguet 14 B-2-eseket is kaptak). Pár 
nap múlva az új Peild-kormány felosz
latta a Vörös Hadsereget, a még egy
ben maradt alakulatok igyekeztek a 
Dunántúlra átjutni. A 8. vörös repülő
századból a működőképes Fokkereket 
Szombathelyre repülték át, a legény
ség és a műszakiak egy része gyalo
gosan igyekezett utánuk, másik ré
szük egyszerűen hazament.

Mátyásföldön, a MÁG szerelőhan
gárjában román kézre kerültek a 
93.10-től a 93.26-ig lajstromszámo
zott, építés alatt lévő D.VII-esek és a 
sérült, vagy elromlott gépek egy része 
is. Román források szerint még Debre
cenben zsákmányoltak két darab Fok
kert, az egyiket, a 76.06 számút üzem
képes állapotba hozták, és román fel
ségjel alatt repült a Nieuport egysé
güknél. A repülőgépek zömét kiszállí
tották az országból (román források 
alapján a zsákmányolt Fokkerek lajst
romszámai: 93.10, 93.11,93.12, 93.13 
sérült, 93.14, 93.15 sérült, 93.16, 
93.17, 93.18, 93.19, 93.20, 93.21, 
93.22, 93.23, 93.24, 93.25, 93.26, H.1- 
196.30, H.4-197.42, H.5-197.44, H.6- 
197.45, H.7-197.46, H.8-197.47, H.9 
kétkormányos, H.10 kétüléses.), pedig 
erőteljesen használtak, vagy alkat
részhiányosak voltak. A hadjárat után 
próbáltak alkatrészeket vásárolni hoz
zájuk (Austro-Daimler motort, gumiab
roncsot) részleges sikerrel. 1920 nya
rán olcsón SPAD XIII gépeket vásárol
tak, így a néhány működőképes D.V il
est a vadászrepülő-iskolának adták át 
(csak a 93.16-os és a ?3.18-as szá
mokat lehet beazonosítani a rossz mi
nőségű fotókról). A rohamosan hasz
nálódó motorok miatt csak pár évig 
tudták üzemeltetni, és a további sor
sukról semmilyen megbízható adat 
nincsen a már sötétzöld színűre má
zolt, kokárdás felségjelű Fokkerekről.

Meg kell említeni Fejes István kény
szerleszállt gépét is, amit a csehek 
üzemképes állapotba hoztak. A foltos 
kamuflázsa miatt német gyártásúnak 
tartott, de MÁG-motoros Fokkert 
1922-ig műrepülőgépként használták, 
és 1925-ben selejtezték le. Cseh lajst
romszáma 38.67-es volt, ami meg
egyezik a MÁG-nak átadott egyik acél
csőváz azonosítószámával, ezért né-

10. ábra. Bár a MÁG-gyártású gépeket a kései Fokker-gyártású D.VII-es 
alkatrészekből szerelték össze, különböztek is tőlük. A Daimler motor részére 
kialakított felső motorburkoló lemez és a szögletes alakú hűtőlevegő-beömlő 
nyílás volt a MÁG-repülők egyik ismérve
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hány cseh író feltételezése szerint a 
gép eredetileg a magyar építésű 
93.06-os lehetet.

A N emzeti Hadsereg fehér vadászai

A Dunántúlra benyomuló Nemzeti 
Hadsereg szétverte a még ellenálló 
vörös alakulatokat, de a katonák több
sége átállt hozzájuk, köztük a megma
radt repülős csapatok. Szombathelyen 
a repülőgépek csillagait fehérre má
zolták, arra pedig fekete H betűt fes
tettek. A vegyes összetételű század 
parancsnoka Háry László százados 
lett, ami az áttelepülő győri repülőkkel 
is megerősödött. Néhány röpcédula
szóráson kívül főleg futárszolgálatot 
végeztek a különböző repülőterek kö
zött. Az újraszervezett (angoloktól, 
amerikaiaktól, olaszoktól is kaptak 
fegyvereket) és mozgósítással felduz
zasztott fehér csapatok már a Győrig 
átcsapó románokat is megállították. 
Az antant nyomására októberben el
kezdődött a román hadsereg kivonulá
sa, a kiürített területekre Horthy kato
nái nyomultak be, ahová már koráb
ban beszivárogtak a megtorlásaikról 
ismert különítményesek. November 
15-én a Nemzeti Hadsereg bevonult 
Budapestre. Siófokról és Szombat
helyről nyolc repülőgépet Bicskére te
lepítettek át, ebből három D.VII-est. 
Feladatuk az volt, hogy a munkáske
rületekben és a fő közlekedési utak 
mentén gyülekező csoportokat felde
rítsék, a karhatalmat a levegőből tá
mogassák, és a kapcsolatot fenntart
sák (üzenetledobással) Bicske, Albert
falva, Vár parancsnokságok között. 
Mivel nem volt rendbontás az ünnepé
lyes bevonuláson, így a repülők a 
díszmenetet egészen a Parlamentig 
kísérték, miközben röpcédulákat szór
tak.

A Nemzeti Hadsereg következő be
vonulásait a kiürített területekre -  
amennyiben az időjárás engedte -  to
vább támogatták a repülők.

1920 januárjában a Németországot 
sújtó rendelkezések híre eljutott hoz
zánk, ezért a repüléssel kapcsolatos 
ügyeket sürgősen a Kereskedelmi Mi
nisztérium hatáskörébe utalták. Kato
nai repülőgépeket polgáriasították, 
fegyvereiket leszerelték, néhányba 
például sportülést is szereltek, a repü
lőkre pedig civil betűlajstromozást fes
tettek (fehér sávra feltűnően nagy be
tűket). A D.VII-ek H-MFOA-tól H- 
MFOD-ig kerültek nyilvántartásba 
(más iratok egy ötödik H-MFOE gépet 
is említenek). Ausztriától titokban 
nyolc Phönix C.l felderítőt vásároltak, 
és a magyar repülőgyárak is építettek

11. ábra. A Mátyásföldön átvágódott 
93.07-es számú MÁG-gyártású Fokker. 
A feltűnő fehér négyzetre festett vörös 
csillagos felségjelet részben azért is 
vezették be, hogy saját szárazföldi 
csapatok ne lőjék a repülőgépeket

12. ábra. A másik kétüléses a 93.08-as 
számü, amely négyágü légcsavart (is) 
használt, ez ritkaságnak számított.
A Tanácsköztársaság pilótái már a 
szárnyas légcsavar jelvényes 
tányérsapkát viselik

13. ábra. A 93.09-es számú D.VII-es 
szintén átvágódott. Jól látható a 
legtöbb Fokker gépet jellemző, 
keréktengelyt áramvonalazó 
szárnyfelület, amely plusz felhajtóerőt 
biztosított

kétüléses repülőket, a MÁG pedig 
gyorspostagépnek álcázott Berg va
dászgépeket készített. A civil utasszál
lító MAEFORT égisze alatt egy 10 gé
pes vadászszázadot, egy 15 gépes 
felderítő századot és egy kiképzőszá
zadot állítottak fel. Ebben az időszak
ban néhány pilótát a Tanácsköztársa
ság alatti tevékenysége miatt leszerel
tek a hadseregből, viszont a többi piló
tát tovább gyakoroltatták (havi másfél 
órányi repülés), sőt az alkalmas légi 
megfigyelőket is kiképezték repülőgép 
vezetésére. Az oktatók a már ismert 
repülőászok voltak. Ugyanis a szovjet
orosz csapatok lengyelországi előretö
rése és a csehszlovák politikai esemé

nyek nyomán a Nemzeti Hadsereg ki
jelölt alakulatai 1920 áprilisában me
netkészek is voltak, hogy a Felvidékre 
és Kárpátaljára benyomuljanak. 1921 
májusában napvilágot láttak a Trianoni 
békeszerződés repüléssel kapcsola
tos pontjai, ezért az E-akció részeként 
Matzenauer Hugó százados csapata a 
korszerűbb repülőgépeket szétszerel
te és vidéki tanyák padlásain elrejtette.

A REJTETT LÉGIERŐBEN

Az 1921. július 26-án ratifikált béke- 
szerződés szerint hat hónapos perió
dus alatt az országban található 
összes repülőanyagot megsemmisí
tették, mialatt tiltva volt bármilyen re
pülőgyártás, a külföldről beszerezett 
példányok származását pedig szigorú
an igazolni kellett. Közben a pilóták 
közül néhányan titkos gyakorló repülé
seken vettek részt Németországban, 
egy páran pedig Törökországba sze
gődtek kiképzőnek, de volt, aki a felke
lők közé állt a nyugat-magyarországi 
(Lajtabánság) harcokban.

Csak 1922 végén oldották fel a re
pülési és repülőgép-gyártási tilalmat, 
de Magyarországon továbbra sem volt 
engedélyezve a katonai repülés, ezért 
a Fokkerek álcázva, műrepülőgépek
ként kerültek nyilvántartásba, és a pi
lóták civil ruhában repültek rajtuk. 
1924-ben a megmaradt négy D.VII-es 
egy titkos korszerűsítésen esett át a 
légierő székesfehérvár-sóstói javító
üzemében. Lócy Sándor és Fabinyi 
Elek vezetésével először a fafelülete
ket és a vászonburkolatokat újították 
fel. Erősebb, 240 LE-s Hiero motoro
kat kaptak, amit hivatalosan utasszállí
tó repülőgépek részére hozattak be az 
országba. Betűlajstromozás mellett tit
kos katonai azonosítószámot is kaptak 
03.01-tői, ahol a „0” külföldi szárma
zást, a „3” Sóstót jelölte.

Először a D.VII-eseket szerelték fel 
a magyar légierő ultramodern fegyve
rével, a Gebauer Ferenc által titokban 
kifejlesztett GMP-vel, a motorhajtású 
géppuskával. Ezzel a 7,92 mm-es 
ikergéppuskával -  a motor tengelyfor
gásától függően -  akár 1600 lövést is 
le lehetett adni percenként, ezzel 
szemben a hasonló kategóriájú 
M.16A Schwarzlose 750 lövésre, a 
MG.08/15 Spandau 1200 lövésre volt 
képes. 1924 decemberében az egyik 
Fokkerbe szerelt 22M GMP-vel a föl
dön, majd a levegőben végeztek sike
res lőpróbákat. Az eredmények alap
ján döntött a HM arról, hogy GMP-vel 
szereli fel a titkos légierő repülőgépeit. 
A vadászgépekbe viszont már a to
vábbfejlesztett 26M GMP-k kerültek

2009/5 HADITECHNIKA «- 17



(Tanulm ányok

Típus: egymotoros, kétfedeles, együléses vadászrepülőgép._______________
Törzs: térbeli rácsos hegesztett acélcső váz, falemez burkolattal, felső részén 
kiképezve egy ülés a pilótának, hátsó részével szervesen összeépített víz-
szintes és függőleges iránysík, rúddal merevítve._________________________
Szárny: „N” dúccal merevített kétfedelű, két fa főtartós faépítésű szárnyak fel
fűzött fabordákkal és impregnált vászonborítással. Kormányfelületek a felső
szárnyon vászonborítással.___________________________________________
Vezérsíkok: Acélcsőváz szerkezet vászonborítással, törzsvéggel szervesen
kapcsolódva._______________________________________________________
Futómű: Merev, normál, áramvonalazó lemezzel burkolva. Farokcsúszó túl-
nyúló a magassági kormány védelmére.________________________________
Motor: Törzs elején acélcső motorágyra épített Austro-Daimler 210 LE-s so
ros léghűtéses hathengeres motor, kétágú préselt fa húzólégcsavarral. Üzem
anyagtartályok a törzs előrészében, 60 literes fő és 30 literes tartalék fém
benzintartályok, valamint egy 12 literes olajtartály.________________________
Fegyverzet: két darab légcsavarkörön szinkronizálva tüzelő
M.16A Schwarzlose géppuska, csövenként 500 töltény javadalmazással.
Műszaki adatok:____________________________________________________
Fesztáv felső szárny: 8,90 m__________________________________________
Fesztáv alsó szárny: 7,00 m__________________________________________
Szárnyfelület (felső, alsó, keréktengely): 13,50/ 6,95/ 1,20 m2______________
Hosszúság: 6,945 m_________________________________________________
Magasság: 2,81 m__________________________________________________
Üres súly: 689 kg___________________________________________________
Repülősúly: 908 kg__________________________________________________
Felületi terhelés: 45 kg/rrf____________________________________________
Emelkedés 3000 méter magasságra: 9 perc_____________________________
Maximális sebesség*: 215 km/h (1000 méteren)_________________________
Csúcsmagasság*: 5700 m____________________________________________
Repülési idő: 1 óra 30 perc___________________________________________

* Ellentmondásos források miatt itt a szériagyártású 225 LE-s MAG-Daimler 
motoros Fokker D.VII-es adatai szerepelnek.

1. táblázat. V.22-es jelű Fokker D.VII vadászrepülőgép műszaki leírása

14. ábra. Ötszínű, rombusz mintájú 
(alsó részeken világosabb árnyalatú), 
német eredetű D.VII-esek Mátyásföldön. 
Daimer motort építettek beléjük és a 
MÁG jellegzetes motorburkoló 
lemezével látták el azokat

beépítésre. Megjegyezendő, hogy 
1928 novemberében Székesfehérvá
ron egy 26M átlőtte az egyik D.VII lég
csavarját, ezért Gebauer javított válto
zatot tervezett 26/31M néven, amely 
egyik alapfegyvere lett a második vi
lágháborús magyar harci repülőknek.

Közben külföldön már gyártottak 
9-12 hengeres, jóval nagyobb teljesít
ményű egymotoros vadászrepülőket

is. Például a D.VII-es alapján kifejlesz
tett Boeing FB-1-es 12 hengeres 
Curtiss motorja 435 LE-s volt. Csak ér
dekességként: az USA haditengeré
szete az FB-1-esek mellett használt 
hat darab átépített (300 LE-s), 
Packard motoros D.VII-est is. A hú
szas évek végén Svájcban már fegy
ver nélkül, kifejezetten gyakorlás céljá
ra építettek nyolc D.VII-est.

A katonai repülés fedésére létreho
zott Légügyi Hivatalnak (LüH) ekkori
ban a legfontosabb „diszkrét” beszál
lítója Anthony Fokker volt, egy- és 
kétüléses repülőgépeit különböző 
polgári címen használták. 1929-re hét 
század alkotta a titkos légierőt, ebből 
csak egy volt vadászgépekkel felsze
relve. Háry László „légügyi főfelügye
lő” parancsnoksága alatt a székesfe
hérvári 1. Turul vadászcsoport négy 
„sóstói” D.VII-esén kívül még négy 
D.XVI-os Fokker „versenygépből” állt. 
A pilótákat már ellátták a LüH angol

15. ábra. Fejes István elfogott gépe már 
csehszlovák felségjellel. A gépet a 
Fokker üzemében gyártották, de eredeti 
motorját a MÁG-ban Daimler típusúra 
cserélték. 1922-től tereptarka festéssel, 
csehszlovák zászlót mintázó felségjellel 
és 38.67 lajstromszám alatt repült 
különböző parádékon

16. ábra. Hiero motoros „sóstói” 
D.VII-es a rejtett légierő állományában. 
Technikai újdonságnak számító, nagy 
tűzgyorsaságú Gebauer géppuskával 
először ezt a típust látták el

stílusú khaki egyenruhájával, amihez 
dísztőrt viseltek. A repülők rejtés cél
jából Szegeden és Szombathelyen is 
állomásoztak, időjelző csoport fedő
név alatt. Az idővel már csak vadász
kiképzőnek használt gépek festése 
továbbra is civil volt, a függőleges ve
zérsíkra „H” betű került, de a fehér 
hátteret a betűlajstromnál már nem 
használták. Új civil betűjelzést (HA- 
FOA-tól) és új titkos azonosítási szá
mot (30.01-tői) kaptak, ahol a 3-as 
szám a vadászgép kategóriáját jelöl
te. Felségjeleket viszont csak a har
mincas évek elején tartott nagy had
gyakorlatokon festettek rájuk, például 
1931-ben Csabán piros-fehér-zöld 
sávokba berajzolt kettős keresztet. 
Ezen a gyakorlaton két-két D.VII és 
D.XVI vadász „harcolt” tizenhét C.VD 
közelfelderítővel. A következő évtől 
azonban a katonai repülőgépek fa
rokfelületeit piros-fehér-zöld sávokra 
osztották, így különböztetve meg a ci
vil gépektől.

1935-ben a magyar D.VII-esek se
lejtezésre kerültek (olasz FIAT típusok 
váltották fel), egyik ép példányát a 
Közlekedési Múzeumnak adományoz
ták. A Tanácsköztársaság alatt épült 
példány 1944-ben bombázás során 
megsérült. Az 1946-os állományjelen
tésben még szerepeltették, de az 
1950-es években ismeretlen okokból 
megsemmisítették. ■
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Banka Zoltán A Tu-160 nehézbombázó II. rész
A szerkesztőség által átdolgozott kézirat nyomán

15. ábra. A törzsközéprész (centroplán) makettje

A Tu-160 ÉLETRE KEL

A gép (cégen belül csak „70-es” gyárt
mánynak nevezték) részletes tervezé
se elkezdődött, egyúttal azonnal el
kezdték kijelölni a gép leendő alrend
szereit és azok fejlesztőit. Az egyik ko
moly problémát az jelentette, hogy a 
kiválasztott Kuznyecov NK-32 hajtó
művekről hamar kiderült, hogy nem 
lesznek készen időben. így azt a 
kompromisszumos megoldást válasz
tották, hogy a Tu-22M3-asok NK-25 
típusú, jóval kisebb teljesítményű haj
tóműveivel fogják a kipróbálási felada
tokat elkezdeni.

A program irányítását 1975-ben át
vette Valentyin Bliznyuk (ő volt egyéb
ként a Tu-144 főkonstruktőre is), aki
re a Tu-160 atyjaként tekintettek. 
1977-re végeztek, és megépítettek 
egy teljes méretű makettet is. A szov
jetek nem titkolták a készülő típust, 
sőt a stratégiai fegyvereket korlátozó 
SALT II tárgyalásokon már mint létező 
típust emlegették. Ezt valószínűleg 
azért tették, hogy a nyugati elemzőket 
félrevezessék, hiszen 1977-ben

Carter elnök törölte a rivális B-1A-L 
Viszont az is hozzátartozik, hogy a 
szovjetek is figyelemmel kísérték a 
konkurenciát, megismerték az 
AGM-86 (ALCM) robotrepülőgépet, 
aminek hatására törölték a Tu-160

tervezett fegyverzetéből az elavuló 
H-45-ös rakétákat, és sürgősen az 
amerikai fegyverhez hasonló H-55 
nukleáris töltettel ellátott SzM változa
tának fejlesztésébe fogtak. Meg kell 
jegyezni, hogy a fejlesztés során nem

14. ábra. Hajtóműelrendezés-variációk: a mérnököknek extrém ötleteik is voltak
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16. ábra. 1:3 méretarányú makett épül

csak a támadó, hanem az önvédelmi 
rendszerek is nagymértékű evolúción 
mentek keresztül. Kezdetben ugyanis 
a klasszikus farokgépágyút tervezték 
alkalmazni, de ezt felváltotta a Bajkál 
aktív-passzív önvédelmi rendszer. 
Nagyon érdekes (és egyedülálló lett 
volna a repüléstörténetben), hogy a 
gép önvédelmi képességének fokozá
sa érdekében tervezték az R-77-es 
aktív lokátoros légiharc-rakéták integ
rálását is a fegyverrendszerbe, de er
ről végül letettek.

1977-ben kezdődött meg az első 
három prototípus építése, eközben 
1980-ban elkezdődtek az NK-32-es 
hajtóművek próbarepülései egy spe
ciális Tu-124LL repülőgépen. Ehhez 
hasonlóan a repülőgép orrában talál
ható rádiólokártort (Obozor-K) is egy 
különleges SzL-18V jelű repülőgépen 
tesztelték.

A 70-01 jelű első prototípus 1981 ja
nuárjában készült el. A szovjet ipar 
számára hihetetlenül nagy feladatot 
jelentett a korábbiakhoz képest példát

lanul bonyolult szerkezet előállítása. 
A tervezőiroda önmagában képtelen 
volt az összes alkatrészt legyártani, 
így rendkívül sok külső beszállítótól 
kellett ezeket beszerezniük. 1981 no
vemberében (tíz hónapnyi kísérletek 
után) jutottak el az első gurulópróbá
kig, de -  rendkívül szerencsétlen mó
don -  a gépet november 25-én máris 
lencsevégre kapta egy amerikai mű
hold a ramenszkojei repülőkísérleti 
központban. Ráadásként a képeken 
az új gép két Tu-144-es mellett volt 
látható, és mivel annak méretarányai 
nyilvánosak voltak, az új nehézbom
bázó méreteit pofonegyszerű volt 
meghatározni. A képek nem sokkal ké
sőbb nyilvánosságra is kerültek. Az 
amerikaiak először RAM-P-nek nevez
ték el. Érdekes része a történetnek, 
hogy állítólag, mikor a KGB megsze
rezte a képeket, az elemzőik arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy azok 
olyan jó minőségűek, hogy nem is mű
holdképek, hanem valószínűleg a bá
zis valamelyik magas épületének tete

jéről fényképezte le a gépeket egy 
„nyugati” kém. Ezt követően nagysza
bású belső vizsgálat kezdődött, de 
persze gyorsan kiderült, hogy nincs a 
bázison olyan épület, amelynek a tete
jéről a képeken látható szögből lehe
tett volna fotózni. Mindenesetre, ha a 
történet igaz, akkor nagyon érzéklete
sen mutatja, mekkora különbség lehe
tett az amerikai műholdképek és azok 
között, amelyekhez a KGB elemzői 
hozzá voltak szokva.

A 70-01 első felszállására decem
berben került sor. A gép parancsnoka 
Borisz Veremej volt. Eközben elké
szült a 70-02 prototípus is, amit kizáró
lag a statikus próbákhoz használtak. 
1982 márciusában teljesítették az első 
szuperszonikus repülést, és nem sok
kal később elérték a 2200 km/h-s ma
ximális sebességet is.

Az új anyagok, a tervezési és gyártá
si eljárások sok problémát okoztak, így 
a 70-03 számú harmadik prototípus 
(melynek költségcsökkentési okok 
miatt a szériagépekkel azonosnak kel
lett lennie) első felszállása egészen 
1984. október 6-ig elhúzódott. A soro
zatgyártás Uljanovszkban kezdődött, 
de szinte azonnal áttették Kazanyba, 
ahol az An-124-eseket váltotta a gyár
tósoron. Az első széria Tu-160-as 
1984. október 10-én szállt fel, a típus 
hadrendbe állítása hivatalosan 1986 
augusztusára datálható. A gépek a mai 
Ukrajnában található Priluki légibázisra 
kerültek, a 184. nehézbombázó-ezred- 
be. Az ezred korábban a Tu-16-ost re
pülte, és néhány Tu-22M3-ast is kap
tak, hogy a szuperszonikus repülést és 
a változtatható szárnynyilazású gépek 
vezetését gyakorolják. Később kaptak 
Tu-134 UBL-eket, amelyek a hosszú 
távú repülés gyakorlására szolgáltak a 
Tu-160 és Tu-22M3 személyzete szá
mára.

Az ezred 1991-ben érte el a teljes 
feltöltöttséget, ekkor 19 gépük volt. 
A szovjet vezetők a „birodalom” legna
gyobb harcértékű típusával kifejezet
ten kérkedtek. így történhetett, hogy 
1988-ban az USA honvédelmi minisz
tere (elsőként nem szovjet állampol
gárként) beleülhetett. A legenda sze
rint beszálláskor jól beverte a fejét egy 
műszeregységbe, amit azóta Carlucci- 
panelnek neveznek. 1991 májusában 
repültek először a Szovjetunió hatá
rain kívül, ekkor Észak-Norvégiától 
egészen Tromsö vonaláig repültek a 
norvég partok mentén. Eközben a nor
vég F-16-osok többször elfogták és 
kísérték a hatalmas gépet. Szerencse, 
hogy az északiak számára az ilyen de
monstratív, erőfitogtató berepülések 
szinte napi rutinnak számítottak, így 
nem is reagálták túl a helyzetet.

17. ábra: SzL-18V az Obzor-K-val felszerelve
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18. ábra. Tu-142LL próbagép az NK-32 kipróbálására

1992-ben bekövetkezett a Szov
jetunió összeomlása, több tagállam a 
teljes függetlenséget választotta, míg 
mások a „Független Államok Közös
sége” nevű laza államszövetség tagjai 
maradtak. Történetük szempontjából 
kulcsfontosságú, hogy a 160-asokkal 
felfegyverzett alakulat a független Uk
rajna területén maradt, és tudni kell, 
hogy az ország újdonsült kormánya 
rendkívüli szigorral tette rá a kezét az 
ottmaradt katonai eszközökre. így a 
Szovjetunió tulajdonképpeni jogutód

jának tekinthető Oroszország egy pil
lanat alatt vesztette el légierejének 
legfőbb csapásmérő részét. Komoly 
problémát okozott az is, hogy a le
génység körülbelül 25 százaléka az 
ukrán állampolgárságot választotta. 
Mivel az oroszok nem tudhatták, hogy 
valaha viszont látják-e a Blackjack- 
eket, a vezetés teljes erővel a Ka- 
zanyban épülő példányok befejezését 
sürgette. Bár az első már '92 február
jában megérkezett a Tu-160-asok új 
támaszpontján kijelölt Engels légi tá

maszpontra, az új alakulat megszer
vezése rendkívül lassan haladt. 
A 121. ezred Engelsen 1992-ben há
rom darab Tu-160-nal rendelkezett. 
Ennek fő oka az országban uralkodó 
általános káosz és pénztelenség mel
lett a komoly pilótahiány volt. Ugyanis 
nem volt elég az, hogy a személyze
tek jelentős része Ukrajnában maradt, 
tetézte a bajt az is, hogy a hazatértek 
közül nagyon sokan leszereltek, mivel 
nem vagy csak ritkán kaptak fizetést. 
Ennek következménye volt az, hogy 
az első gép csak több hónappal meg
érkezése után, 1992. július 29-én tel
jesítette az első felszállást. A gyártást 
egy darabig vitte még a lendület, 1994 
júniusáig összesen hat gépet szállítot
tak le, de ekkor a légierő teljes csődje 
miatt a gyártást leállították Kazany- 
ban, a gyárban négy darab befejezet
len repülőgép maradt.

Ha lehet, a helyzet Ukrajnában még 
rosszabb volt. A 19 darab Tu-160-as 
alig néhány gyakorlórepülést végzett, 
és az egész gépállomány igen gyorsan 
hadra foghatatlan állapotban került. 
Ennek több oka is volt, egyrészt (tulaj
donképpen érthető módon) semmiféle 
technikai támogatást nem kaptak sem 
a Tupoljevtől, sem Kazanyból, más
részt az ukrán állam is koldusszegény 
volt, így nemhogy alkatrészvásárlásra, 
de még üzemanyagra sem volt pénz. 
Különben is, elég gyorsan rájöttek, 
hogy valójában semmi szükségük 
sincs stratégiai csapásmérő erőre (21 
darab Tu-95 MSz-ük is volt), pénzre vi-

19. ábra. A 70-01 prototípus készül a szerelőcsarnokban
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20. ábra. Egy tesztelésre használt példány elhanyagolt állapotban Zsukovszkijban 
„csillaghangárban”

szont annál inkább. Ezért tárgyaláso
kat kezdtek az oroszokkal a gépek 
visszavásárlásáról. Nyilvánvaló volt, 
hogy az oroszoknak viszont égető 
szüksége volt rájuk, hisz új gépek gyár
tására nem volt pénzük, de korábbi 
geopolitikai jelentőségük visszaszerzé
séhez egy lépést jelentett volna a ne
hézbombázók megszerzése. A tárgya
lásokon azonban 1998-ig semmiféle 
megegyezés nem született, mivel az 
oroszok nem tudtak (nem akartak) any- 
nyit fizetni, amennyit az ukránok kér
tek. Ekkor azonban nagyot fordult a 
kocka, mivel beléptek a képbe az ame
rikaiak. Természetesen nekik érdekük 
fűződött ahhoz, hogy az oroszok ne 
kaphassák vissza a gépeket, és ko
moly összeget ajánlottak az ukránok
nak, ha azok hajlandóak a gépek meg
semmisítésére. így 1998 novemberé
ben az ukránok szétdarabolták az első 
bombázót.

Ezzel a lépéssel sikerült megfelelő 
nyomást gyakorolniuk az oroszokra, 
akik 1999 áprilisában aláírták a szerző
dést a legjobb állapotban lévő nyolc da
rab Tu-160-as és három darab 
Tu-95MSz (és a hozzájuk tartozó 575 
darab -  más források szerint 600 -  
H-55 és H-55SzM) visszavásárlásáról. 
De azt mindenképp meg kell jegyezni, 
hogy az üzlet nagyon „méltányos” volt 
az oroszok számára, hisz mindössze 
285 millió dollár értékű földgázzal fizet
tek a 11 darab felfegyverzett nehéz
bombáért, míg például Magyarország a 
28 darab MiG-29-esért 800 milliónyi ál
lamadósságot számolt el.

A visszakapott gépek 1999 novem
bere és 2000 februárja között érkeztek 
Oroszországba, és feszített tempóban, 
2001 végéig a gyártó mindet 
nagyjavította is. Ezenkívül 2000 máju
sában a négy félbehagyott gép közül az 
egyiket befejezték. így 2001 végére a 
182. nehézbombázó-ezred Engelsben

21: ábra. Szponzorált megsemmisítés 
Ukrajnában

hivatalosan 15 géppel rendelkezett (hét 
új gyártású és nyolc ex-ukrán). 2003. 
szeptember 18-án egy Tu-160-as 
Szovjetszkoje település mellett hajtó
műtűz következtében lezuhant, a sze
mélyzet életét vesztette. A gépet 1992- 
ben gyártották. A típus üzembiztonsági 
szempontból nem számít rossznak, 
hisz a szériagépek közül mindössze ezt 
az egyet vesztették el. Az esemény 
után egy újabb félkész példány befeje
zését rendelték meg, amit 2004-ben 
vagy 2005-ben adtak át (ebben a kér
désben nem egyeznek meg a forrá
sok), továbbá egy gép befejezése a ter
vek szerint 2006-ban történt meg.

Leltár

A Tu-160-asból az eredeti tervek sze
rint körülbelül száz darabot akart rend
szeresíteni a Szovjetunió, de a részle
tezett okok miatt a gyártás csak sokkal 
kisebb volumenben valósulhatott meg. 
A rendelkezésre álló adatok alapján 
összesen 33-36 darab készült, az itt 
olvasható megoszlásban:

3 darab prototípus,
3-6 darab teszt-, és kísérleti gép, 

ezek közül egy lezuhant,
19 darab sorozatpéldány Tu-160 

Blackjack A 1987-1991 között, a gyár
tást ekkor leállították,

8 darab ugyanilyen (lásd a Típusválto
zatok c. bekezdést) 1991-2004/5 között.

Ma hivatalosan 16 darab gép áll szol
gálatban Oroszországban, ezek közül 
azonban egyes hírek szerint csak körül
belül 8-10 van repülőképes állapotban. 
A második szériába tartozó gépek egy
séges fehér alapú festést és egyéni elne
vezést kaptak (a szovjet-orosz repülés
történet nagy alakjairól), ami az orrfutó 
fölött a törzs oldalára van felfestve. A sor
számuk a függőleges vezérsík tetején és 
az orrfutóakna ajtaján látható. A sor
számok és a hozzájuk tartozó nevek:

01 Mihail Gromov
02 Vaszilij Resetnyikov
03 Pavel Tárán
04 Iván Jarigin
05 Hja Muromec, majd később 

Alekszandr Golovanov
06 Hja Muromec
07 Alekszandr Molodcsij
08 nem ismert
09 nem ismert
10 Vlagyimir Szugyec
11 Vaszilij Szenyko
12 Alekszandr Novikov
13 nem ismert
14 nem ismert
15 még épül
16 Alekszej Plohov
17 Valerij Cskalov
18 épül, 2009-as átadás

22. ábra. Tu-134 UBL gyakorló célokra
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23. ábra. A 70-01-es prototípus festés nélkül repül

(A gépek által viselt azonossági szám
nak és a gyári szám utolsó két szám
jegyének semmi köze egymáshoz.)

Az Ukrajnában maradt gépekről (11 
darab) azt lehet tudni, hogy amerikai 
támogatással hatot szétbontottak, egy

példányt a poltavai repülőmú- 
zeumban egy Tu-95MSz-szel 
együtt kiállítottak. A maradék 
négy darabról nincs sok hozzá
férhető információ, de valószí
nű, hogy a konzerválás ellené
re a 15 évnyi tárolás eléggé 
megviselhette őket. Az is tény, 
hogy ezek már '99-ben sem 
tartoztak a legjobb állapotú 
nyolc közé. Ennek ellenére állí
tólag 2000-ben három darabot 
megvételre ajánlottak az oro
szoknak további gázszállításért 
cserébe, de ez az üzlet nem 
valósult meg. (Nyugati adatok 
alapján egy gépet fegyverzet 
nélkül amerikai magáncég vett 
meg műholdak kísérleti indítá

sára, három példány ócskavas lett.)

(Folytatjuk)

PÁNCÉLOSOK
Lengyel füzetsorozat -  12. sz Cromwell Mk.IV. 1944 cirkáló harckocsi; 13. sz. LVT(A)-1 
Alligator kétéltű jármű; 14. sz. Type 61 közepes harckocsi; 15. sz. Cruiser Tank brit könnyű 
harckocsi; 16. sz. M1A1HA Abrams amerikai harckocsi
12. -  A füzet tulajdonképpen a Cromwell harckocsicsalád leírása kíván lenni, de ehhez ter
jedelme nem elegendő. A Cavalier, az MK.VIII, a Centaur, Cromwell járművek rövid leírása 
mellett pár fotó és rajz van mellékelve. Ezek a harckocsik 1945 után nem játszottak szere
pet, pár száz átalakított példány még harcolt Koreában. Igazi exportsikerei nem voltak.
13. -  Az LTV kétéltű járművek tulajdonképpen Donald Roebling feltalálónak köszönhetik pá
lyafutásukat. 1932-ben tervezte az Alligator első példányát, hat darab épült 1937-ig. Ekkor a 
haditengerészet és a tengerészgyalogság tisztjei elfogadták fejlesztésre. 1941-ben, már a 
háború alatt megrendelték az LVT-1 változatot, mert a flotta nagy partraszálló műveletekre 
készült fel. Az ismert öt fő változatából 1945 végéig a prototípussal együtt több mint 13 500 
darab épült meg, zöme páncélozatlan, nyitott kivitelben. A szigetcsatákban hatalmas volt a 
veszteségük, de ez nem számított. A maradékot a koreai háborúban használták fel, majd ki
vonták a rendszerből. A maketten látható piros csillag téves, a valóságban ez fehér volt.
14. -  A címe ellenére a füzet nagyon röviden az egész japán páncélos fegyvernem történe
tét tárgyalja 1918-tól 1945-ig. Ezért sem részletes, sem szakszerű nem lehet. A Type 61 
1962-1979-ig volt gyártásban, 560 darab készült belőle. Ez az első hazai gyártású harckocsi 
volt 1945 után, így a páncéloserők ezen kapták kiképzésüket. Az elavult típus az amerikai 
M47 könnyebb és japán méretekhez igazított változata volt. Alvázait műszaki járművekhez 
használták el. Röviden tárgyalja a Type 74 közepes és a Type 90 nehéz harckocsit is, ame
lyek napjaink japán páncéloserőit alkotják. Ez a terjedelem részletes bemutatásra elégtelen.
15. -  A brit gyors harckocsik, az üldözésre szánt Cruiser Tanks-sorozat az amerikai Christie 
Model 1930 típusból indult ki. A szovjet gyakorlatok a BT-sorozattal csak fokozták az igényt,

és 1939-re elkészítették az A13, 14, 15, 16 prototípusokat. A Covenanter-sorozat harcban soha nem volt, kiképző jár
mű maradt. A Crusadre család az I., II., III. (Mk. IV variációk) egy gyenge, 18-19 t tömegű gyors, de kis tűzerejű típus 
volt, amely az észak-afrikai harcokban vett részt. Itt igen nagy veszteség mellett megmutatkozott, hogy első vonalba 
nem való, így főleg lengyel erők kapták meg, de nagyobb szerepük nem volt.

16. -  A füzet az amerikai szárazföldi hadsereg nehézharckocsi-fejlesztését írja le vázlatosan, amely az XM-1 elké
szüléséhez vezetett. 1952-1972 között megépítettek számos prototípust, új ágyúkat, motorokat próbáltak ki. Végül a 
Pentagon a hadiipari okokból a gázturbinás változat mellett döntött, amely előbb 105 mm-es, majd 120 mm-es löveget 
kapott. Az M1 és változatainak összefoglalása, majd alkalmazása zárja a 16 oldalas füzetet.
Mindegyik füzet lengyel típusfüzetek tömörített változata. Kialakításuk egyformán A4-es méret, 16 oldal, 
fotókkal, középen rajzzal. A leírás a fejlesztést, gyártást, adatokat, eredményeket, exportot és a harci 
alkalmazást tárgyalja. A 16 oldalas füzetekhez műanyag dobozban mellékeltek egy-egy 1:72-es léptékű fémből 
és műanyagból készült, összeépített harckocsimakettet.

A füzetek 995 Ft-os áron megvásárolhatók: Kékesi könyvesbolt, Budapest, Kossuth tér, metróállomás. 
Telefon: (1)460-3722, (30)575-0709. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 19 óráig.
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"-ss /\z F /A -18 E/F
Super Hornet vadászbombázó I. rész

A Super Hornet születése

Az 1980-as években az amerikai kor
mányzat belekezdett az amerikai vé
delmi erő átfegyverzésébe, amely el
tolta a bipoláris egyensúlyt, és nagy
ban hozzájárult a Szovjetunió gazda
sági tönkretételéhez. A Reagan- 
adminisztráció sokféle fegyverrend
szert rendelt meg. Ekkor az amerikai 
haditengerészet többféle, repülőgép
hordozó fedélzetről működtethető re
pülőgéptípussal rendelkezett. Szolgá
latban állt az F-4 Phantom II, amely 
vadász és vadászbombázó feladatkört 
is teljesített, a hangsebesség alatt re
pülő A-7 Corsair II. csapásmérő va
dászbombázó és a nagy bombaterhet 
szállítani képes A-6 Intruder bombázó 
repülőgép. Ez utóbbi az F-4-gyel 
együtt Wild Weasel elektronikai hadvi
selési és tartályrepülőgép feladatokat 
is ellátott. A flottánál már rendszeresí
tésre került a Phantom II. utódja, az

F-14A Tomcat, amely Phoenix rakéta- 
rendszerével szembetámadásnál akár 
120 km-ről is megsemmisíthette a hor
dozócsoportra veszélyt jelentő bombá
zókat és nagyobb méretű robotrepülő
gépeket, de közelharcra is megfelelő, 
változtatható szárnynyilazású vadász- 
repülőgép volt.

Ugyancsak szolgálatba állt a másik 
két régebbi típus felváltására készült 
F/A-18 Hornet többfunkciós harci re
pülőgép. A Hornet megállja a helyét lá
tóhatáron túli és azon belüli célpontok 
elleni vadász-, valamint bombákkal és 
levegő-föld rakétafegyverzettel bom
bázó repülőgépként egyaránt. A hadi- 
tengerészet azonban újabb géptípuso
kat szeretett volna a repülőgép-hordo
zóin szolgálatba álltani. Az erősebb 
hajtóműves javított műszerezettségű 
F-14D Tomcat (Super Tomcat) va
dászrepülőgépet, a korszerűsített 
A -6F Intruded és a szupertitkos A-12 
csupaszárny lopakodó bombázót.

A Phantom II, az A-7 és a régebbi A-6 
gépek lassan kikoptak az állományból, 
és a fennálló szovjet fenyegetés miatt 
megnőtt az érdeklődés az F/A-18 
Hornet felnagyított és javított verziója 
iránt.

Az amerikai kormányzat közben hal
mozta a deficitet. A pénzügyi és a védel
mi kormánytisztviselőknek, admirálisok
nak rá kellett jönni, hogy ennyiféle repü
lőgép megrendelését, fenntartását a 
költségvetés nem biztosíthatja. Eljött a 
költségcsökkentés ideje. Első lépésben 
az A -6F fejlesztési munkái maradtak fél
be, pedig az új kompozit anyagból ké
szült szárnyak, a korlátozott légiharc-ké- 
pesség megvalósulása és az elektronika 
korszerűsítése hosszú távon előnyös 
kompromisszumnak tűnt. Az egyre jobb 
szovjet légvédelmi ernyő, az új típusú 
SZ-300-as légvédelmi rakéták, a 
MiG-29, MiG-31 és Szu-27 új vadász
repülőgép-típusok kétségessé tették, 
hogy a korszerűsített Intruderek elláthat-
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ják-e feladatkörüket. A tudományos 
eredmények, a matematika, a fizika, a 
mikroelektronikai eszközök, elsősorban 
a számítástechnikai eszközök viharos 
fejlődése és a repülőgép-építési techno
lógia a lokátorral kevésbé észlelhető 
(stealth) repülőgépek kifejlesztését tette 
lehetővé. Amit a lokátor nem érzékel, azt 
látótávolságon kívülről nem lehet meg
semmisíteni. A lopakodási technológia 
első sikeres repülőgépe az amerikai lé
gierő F-117A Nighthawk lopakodó bom
bázó repülőgépe volt. Ez a gép azonban 
a lopakodóképesség kivételével csapni
való repülési paraméterekkel, hangse
besség alatti maximális sebességgel és 
korlátozott fegyverzeti terheléssel (két 
darab lézerirányítású bomba) rendelke
zett, ezért csak éjszaka lehetett bevetni. 
A haditengerészet titkos terve az A-12 
repülőgép-hordozón üzemeltethető, na
gyobb fegyverzeti terhelésű, korszerű 
műszerezettségű, korlátozott légiharc- 
kapacitással is rendelkező típus volt, 
amelynek fejlesztése azonban egyre 
csak nyelte a pénzt, de megfelelő ered
ményt nem hozott. 1991-re nyilvánvaló 
volt, hogy a fejlesztés időben és pénz
ügyileg is teljesen elcsúszott. A kor
mányzat még ekkor is finanszírozta vol
na a programot, de a hidegháborút las
san a szuperhatalmak közeledése vál
totta fel, valamint Szaddám Húszéin ira
ki diktátor csapataival lerohanta Kuvai- 
tot. A Sivatagi Vihar hadművelet nem

csak Szaddám kuvaiti 
kalandjának végét je
lentette, hanem költsé
geivel az A-12-prog- 
ramnak is.

Az amerikai haditen
gerészetnek kevésbé 
ambiciózus programot 
kellett kitalálnia, miköz
ben a haderőnemek a 
lopakodóképesség ku
tatására még nagyobb 
erőforrásokat fordítot
tak. Az ATF vadász
program a légierő kez
deményezése volt, és 
az YF-22/YF-23 repü
lőgépeknél még csak a 
tervezés kezdeti sza
kaszánál tartottak, a 
B-2 nehézbombázó 
pedig eleve nem repü
lőgép-hordozóra való 
eszköznek készült.

Az US Navy elkép
zelése egy új, fejlett 
támadó repülőgép 
volt, az AX, aminek 
2020 környékén kel
lett volna szolgálatba 
állni. A közbülső idő
ben fent kellett tartani 
a flotta repülőerejét, és erre a meglévő 
F-14 és F/A-18 gépek száma kevés
nek bizonyult. A F-4, az A-7 már

nyugdíjazásra került, az A-6 már csak 
légi tartálygépként és EA-6  Prowler 
elektronikai ellentevékenységre spe-

2. ábra. Az F/A-18F Super Hornet tengeri próbáit a ÜSS HARRY S. TRUMAN 
hordozó fedélzetén végezték. A kép 1999. március 17-én készült (Boeing Media)
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cializált repülőgépként szolgált a hadi- 
tengerészet kötelékében. Az 1990-es 
években a korai gyártású F/A-18A/B 
repülőgépeket is lassan kivonták a 
hadrendből. A szovjet vadászrepülő
gépek fejlesztése sem állt meg, meg
jelentek a korszerűsített Szu-27/30/35 
és MÍG-29C/K/SMT vadászrepülőgé
pek, valamint a Szu-32 bombázó re
pülőgép prototípusai. A meglévő repü
lőgépek korszerűsítésére két alternatí
va kínálkozott.

Az egyik az F-14DT, ami egy több- 
funkciós repülőgép lett volna. 
A Tomcatre már előtte is felszereltek 
bombazárakat, amelyek kicsit rontot
ták ugyan a manőverezőképességet, 
de a „Bombcat” így már földi célok el
len is hatásos fegyverhordozónak bi
zonyult. Érdekesség, hogy a flotta lég
védelmét hajdan ellátó típus, az 
AIM-54 Phoenix a nagy hatótávolságú 
BVR-rakéták kivonása után az utolsó 
típus volt, amely még az AIM-7M 
Sparrow (Veréb) félaktív, közepes ha
tótávolságú rakétát is hordozta. Fla- 
sonló paraméterekkel rendelkezik az 
orosz R-27R (AA-10 Alamo C), amely 
a MiG-29 és a Szu-27 vadászrepülő
gépek általános közepes hatótávolsá
gú rakétafegyverzete. A félaktív irányí
tású rakétafegyvereknél a célt végig a 
rakétát hordozó repülőgép lokátorának 
meg kell világítani (célon kell tartani), 
ezért amerikai részről a kilencvenes

rrn-1+%-4»A»nria.cIcq rggüiöj épének landolása a ÜSS ABRA 
LINCOLN rep ü lő o eD -h o rd o zo i* ' 'I l ii1 il'llnn ill M iilllnejga Media)

évek közepétől korszerűtlen fegyver
nek tekintették. A flotta az új AIM-120 
AMRAAM aktív irányítású légiharc-ra- 
kétával felszerelt F/A-18 Hornetektől 
várta a légi fölény kivívását. Éles be
vetéseken az F/A-18C Hornetek ad
tak légi fedezetet az F-14 Bombcat- 
kötelékek számára. Az F-14 azonban 
az 1970-es évek technikai színvona
lán állt karbantartási, logisztikai kiala
kítás területén. Fenntartása óriási költ

ségekbe került, meghibásodási száza
léka rendkívül magas volt, sok eset
ben a hordozókon a bevetésre alkal
mas gépek aránya az 50 százalék kö
rül mozgott. Ráadásul a hatalmas súly 
miatt a pulykának becézett repülőgé
pen anyagfáradásra utaló hibák jelent
keztek, elsősorban a futóművek kör
nyékén. Az F-14-es lobbi az átterve
zett, többfeladatú típust F-21 Tomcat 
(II) néven is emlegette.

4. ábra. A VFA-41 század 
F/A-18F Super Hornet 

repülőgépe próbarepülés 
során (Boeing Media)
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A másik megoldás egy javított, fejlet
tebb F/A-18 kifejlesztése volt, ame
lyek a tengerészet és a DoD (amerikai 
védelmi minisztérium) több néven -  
Hornet II, Hornet 2000 -  próbált eladni 
a kormányzatnak.

A kormányzati szervek megértették, 
hogy költséghatékonysági szempont
ból az új változatú, kissé nagyobb mé
retű Hornet lenne a legkedvezőbb vá
lasztás, hiszen aránylag olcsón, az 
igényeket kielégítő mennyiségben ké
szülhetnének új, többfeladatos repülő
gépek a haditengerészet és a tenge
részgyalogság számára, amíg az AX- 
et megtervezik, majd gyártásába kerül. 
Kitalálták, hogy egy új, nagy hatósuga
rú légiharc-rakéta, az AIM-155 kifej
lesztésével a Hornet II a flotta légvé
delmi feladatainál a Tomcat-Phoenix 
párost is tökéletesen pótolná.

A két javaslat támogatói között történt 
némi perpatvar, de 1991. szeptember
ben a Tailhook-botrány (farokhorog) ki
robbanása -  amiről mi, európaiak keve
set tudunk -  beavatkozásra késztette a 
politikát a kérdésbe. A Farokhorog Szö
vetség -  melybe minden hordozón fel- 
és leszállt pilóta automatikusan tagságot 
nyer -  éves közgyűlését Las Vegasban 
rendezte. Az aktív amerikai tengerészpi
lóták buliján nem elsősorban szakmai 
előadások, hanem alkohollal segített la
zítás és profi könnyűvérű és amatőr leá
nyok vettek részt. Ez utóbbiak szexuális

zaklatásért feljelentést tettek a megfele
lő bíróságokon, és a prűd amerikai tár
sadalomban ezért politikai indíttatású 
rendcsinálás következett. Lemondások 
sora követte egymást, többek között 
Lawrence Garett tengerészeti államtitkár 
is eltűnt a süllyesztőben, és utódja, a 
Dick Cheneyhez közel álló Sean 
O’Keefe a Hornet ll-ért lobbizott. Az 
eredmény, hogy az új Hornet-konstruk- 
ció diadalmaskodott.

Az F/A-18 E/F/G jellemzése,
GYÁRTÁSA, HARCI ESEMÉNYEK

A kinevezés után egy héttel, 1992 júni
usában a McDonell Douglasnak szer
ződést ígért. A jogászok gyorsan meg
alkottak egy olyan szerződést, amely
ből később már nem lehetett kihátrálni. 
Az új Clinton-adminisztrációt kész té
nyek elé állították. A hidegháború vé
gével Clinton mindenképpen csökken-
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teni akarta a védelmi kiadásokat, és a 
Hornet II. helyett a tisztán tengerészeti 
AX-koncepciót alakították át egy új 
összhaderőnemi többfunkciós repülő
gépre, a Joint Strike Fighter (JSF) 
programra, amely később az F-35 lo
pakodó vadászbombázó repülőgéppel 
végződött. A tengerészek persze nem 
tudták, hogy ez fog történni, ők ebben 
az időben azt akarták, hogy legyen egy 
új harci repülőgépük, a Hornet II.

A repülőgépből azonnal két válto
zatot terveztek, az együléses 
F/A-18E-t és a kétüléses F/A-18F- 
et. A kétüléses gépet is teljes harcér
tékűnek tervezték. A F/A-18E/F-t 
igazi többfunkciós repülőgépnek ál
modták meg. A flotta légvédelmében 
felváltja az F-14 Tomcat vadászre
pülőgépet, csapásmérésben, felderí
tésben és légi fölény megszerzésé
ben az F/A-18A/C-t, tartálygépként 
a Lockheed KS-3B Vikinget és az 
EA-6B Prowlert az elektronikus had
viselésben. Az első együléses repü
lőgépet 1995. szeptember 9-én mu
tatták be Saint Louisban. Az új harci 
repülőgép neve Super Hornet lett.

Az előd F/A-18A/B/C/D Hornetet 
több paramétere miatt csak kompro
misszumokkal lehet repülőgép-hor
dozón üzemeltetni. Az egyik legfőbb 
probléma, hogy fegyverzettel és pót
tartállyal megrakva túlsúlyos volt, és 
teljes fegyverterheléssel nem száll
hatott le a hordozó fedélzetére.

Amennyiben a bombákat nem hasz
nálta fel a pilóta a bevetés során, ak
kor a landolás előtt le kellett dobnia. 
Ez a múltban nem volt probléma, mi
vel az 1980-as években a fegyverzet 
nagyrészt olcsó, buta bombákra kor
látozódott, de a mai „aszimmetrikus 
hadviselés” korában sok esetben a 
célok nem támadhatóak, és a drága 
intelligens fegyverzetet vissza kell 
hozni a hajóra. Ez a pazarlás már 
nem engedhető meg. A Hornét 2,1 
tonna fegyverzetet hozhatott vissza, 
tehát a rakomány többi része adott 
esetben veszteség volt.

Az új F/A-18E/F-nek nagyobb te
herbírásúnak kellett lennie, ami na
gyobb szárnyakat és szárnyvastagsá
got eredményezett. A nagyobb szárny 
nagyobb felhajtóerőt is eredménye
zett. A tervezőknek az új szárnyprofil 
kialakításához vissza kellett nyúlni az 
YF-17 Northrop Cobra szárnyaihoz.

A nagyobb szárnyak a belső üzem
anyag-kapacitás bővítése érdekében 
hosszabb géptörzset követeltek meg. 
Ezzel az üzemanyag-kapacitás 33 
százalékkal lett több, amit tovább le
hetett növelni akár öt darab 1800 lite
res póttartállyal. A típus 42 százalék
kal kevesebb fém alkatrészt tartal
maz, tehát ahol lehetett, kompozit 
anyagok kerültek felhasználásra. 19 
százalék titán is beépítésre került. 
A gyártás egyszerűsítése végett a 
törzs 42, a szárny közel 60 százalék

kal kevesebb alkatrészt tartalmaz az 
elődtípusénál. Szintén egyszerűsíti a 
gyártást és a karbantartást, hogy az 
F/A-18E/F-nek nincs törzsféklapja. 
A repülőgép fékezését négycsatornás 
fly-by wire számítógépes rendszer al
kalmazásával a csűrőlapok, a fékszár
nyak és az oldalkormányok kitérítésé
vel végzik. A régebbi Lódarazsakba 
még mechanikus tartalék kormány- 
rendszert is beépítettek, ezt az új tí
pus már nem igényelte.

A belső tér növekedése az új repülő
elektronikai berendezéseknek is helyet 
biztosított, és maradt még üres tér a jö
vőbeni fejlesztéseknek is. A Super 
Hornet üres súlya végül 25 százalékkal 
nagyobb lett, mint a régebbi Horneté. Ér
dekesség, hogy az őselőd YF-17 Cobra 
még könnyű vadászrepülőgépnek ké
szült, a Super Hornet viszont közel azo
nos tömegű, mint az F-15 Eagle.

A nagyobb tömeg erősebb hajtómű
veket követelt. A General Electric az 
A-12-höz fejlesztette ki az F-414-est, 
ami 35 százalékkal nagyobb tolóerőt 
adott, mint a régi F-404 hajtómű. 
A Super Hornet levegőbeömlő nyílá
sait meg kellett változtatni, hogy több 
légáramlást biztosítson. A beömlő
nyílások megváltoztatása egy másik 
fontos szempontnak, a csökkentett ész- 
lelhetőségnek is köszönhető. Az 
F-117A tervezése óta tovább folytatott 
kutatások jelentős új eredményeket 
értek el ebben az irányban. A régi
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Hornet „D” alakú beömlőnyílásait dön
tött falú, szögletes kialakítású levegő
szívó torkok váltották fel, amelyekről a 
radarhullámok nem a kibocsátó loká
tor irányába verődnek vissza.

A levegőbeömlő nyílásokra farkasfo
gakat terveztek, és egy terelőlapot is 
szereltek a hajtóműlapátok elé, hogy a 
radarhullámok visszatükröződését 
csökkentse. Ez természetesen teljesít
ménycsökkenést is eredményez, de 
nehezíti a gép felderítését. A gépvá
zon is olyan változtatásokat terveztek, 
amelyek a radarhullámok eltérítését, 
elnyelését kedvezően befolyásolták. 
A radarhullámok a kiálló szerkezeti 
elemekről, a burkolat egyenetlensé
geiről és egyéb szögletes helyekről 
verődnek vissza. Az F/A-18E/F gyár
tásánál ezek a részek kompozit, radar- 
abszorbens (rádióhullámokat elnyelő) 
anyagokból készülnek, és több helyen 
farkasfog jellegű kialakítással is csök
kentik a radarok felé a visszaverődést. 
A Hornet még régi, ferritet tartalmazó, 
radarhullámot elnyelő anyagot tartal
mazott, a Super Hornet alacsonyabb 
sűrűségű új vegyületet, amiből körül
belül 70 kg kerül egy gép felületére.

Az F/A-18E/F nem lopakodó va
dász, de olyan repülőgép, amelyet ki
sebb távolságról érzékelnek lokátor
ral, mint a többi hagyományos harcá
szati vadászrepülőgépet. A gép ra
darkeresztmetszete 0,5 négyzetmé
ter, ami az elődtípusénak a fele. Az 
összes régebbi amerikai, orosz és 
európai harci repülőgéptípus na
gyobb radarkeresztmetszettel ren
delkezik. Észlelhetőségi jellemzőit a 
harcászati vadászbombázók kategó

riájában csak az eleve lopakodónak 
tervezett amerikai F-22 Raptor, F-35 
JSF és a francia Rafale múlja felül. 
A lopakodási képesség és a szárny
forma változtatásai ellenére a Super 
Hornet külső szemlélő számára egy 
felnagyított Hornet. A valóságban 
egy alapvetően új repülőgép. A ré
gebbi változatnál 40 százalékkal 
több fegyverzetet vihet magával, és 
újabb fegyverrendszerek integráció
jára is sor került. A karbantartási költ
sége kisebb a többi, hordozón szol
gáló repülőgépénél.

A Tengerészeti Minisztérium repülő
elektronikai osztálya szerint az 
F/A-18C/D repülőgép AN/APG-73 lo
kátorral felszerelt változatának elavul
tak az avionikai, elektronikai rendsze
rei. Ez túlzás, mivel a régebbi Hornet- 
változatok elekronikáját is folyamato
san korszerűsítik. A „közönséges” 
Hornet fejlesztési kapacitása, a gép 
méretei és hűtőképességének korlátái 
miatt lassan kimerül, a Super Hornet 
belső tereiben viszont körülbelül még 
fél köbméter hely és megfelelő hűtés 
áll rendelkezésre. A Super Hornet 
harci gépeket ALR-67(V)3 besugár
zásjelző berendezéssel, valamint 
AN/ALQ-165, illetve ALQ-214 aktív 
zavarórendszerrel építik. A szívócsa
tornák alsó részére ALE-47 dipól- és 
infracsapdaszórókat telepítettek. 
A négy darab berendezésben össze
sen 120 töltet alkalmazható. Afutómű- 
gondolaajtók közé három AN/ALE-50 
vontatott infracsapdát is felszereltek. 
Az új gépre kezdetben az IDECM ne
vű integrált elektronikai védelmi rend
szer felszerelését tervezték, de an

nak fejlesztése kudarcot vallott, így 
nem került rendszeresítésre. A pasz- 
szív védelmet a lövésálló öntömítő 
bevonattal ellátott üzemanyagtartá
lyok, valamint önműködő tűzoltó ké
szülékek erősítik.

A Super Hornet által hordozható 
nagy hatótávolságú AIM-155 légi- 
harc-rakétát nem fejlesztették ki. Be
érték az AIM-120 közepes hatótávol
ságú légiharc-rakétával, amely a gya
korlatban bizonyította kivételes talála
ti pontosságát. Hatótávolsága viszont 
elmaradt az F-14 Tomcat AIM-154 
Phoenixéhez képest. Az AMRAAM- 
ból viszont 12 darabot hordozhat, két 
Sidewinder AIM-X mellett, ez igen je
lentős légiharc-kapacitás. A földi cé
lok elleni csapásmérésre nyolc tonna 
fegyverzetet vihet magával. A belső 
pilonokra másfél tonnás bombákat le
het függeszteni, a harmadik feifüg- 
gesztőkre 520 kg-ot, amelyek első
sorban hőkövető légiharc-rakéták. 
A Super Hornet Batch-2 változata 
már az összes korszerű, precíziós ve
zérlésű fegyver célba juttatására al
kalmas. Négy légiharc-rakéta mellett 
egyszerre hét AGM-154 siklóbombát 
vagy 460 kg GBU-32 JDAM műhol
das vezérlésű bombát hordozhat. 
A 454 kg-os GBU-16 lézerbombákból 
egy bevetésen szintén hét darab al
kalmazható, a nagyobb, 931 kg-os 
GBU-31 változatból csak öt darab, 
Wild Wiesel bevetésre felszerelhető 
hat darab HARM-rakéta. Beépített 
csöves tűzfegyvere a M61 Vulcan 
hatcsövű gépágyú 450 darab lőszer
rel. A Szuperbogárnak is becézett 
F/A-18E/F 4,5 tonna fegyverzetet 
hozhat vissza a hordozóra történő le
szállás során, ami meggátolja a mé
regdrága fel nem használt fegyverzet 
pazarlását.

Az új típus felderítőképessége nem 
nyújtotta a kezdetben elvárt túlzott 
követelményt. A Shared Reconnais
sance Pod (SHARP), vagyis a felde
rítőkonténer csak többéves csúszás
sal készült el. A konténer teljesen di
gitális eszközökkel körülbelül 80-90 
km-es területet képes infra- és optikai 
érzékelőivel felderíteni és valós 
időben az adatokat továbbítani. Ez a 
hálózatalapú hadviselés elengedhe
tetlen kelléke. A SHARP-konténert a 
törzsközép vonalában lévő felfüg
gesztési ponton hordozza a gép, 
ilyenkor le kell mondani az 1250 lite
res, törzsközépre szerelhető üzem
anyagtartályról. Az F/A-18E/F a 
SHARP használatával kiváltotta az 
F-14 TAR PS fotófelderítő tartályos 
hordozási képességét.

(Folytatjuk)
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AZ EGYKOR LEZAJLOTT RÁDIÓBESZÉLGETÉSEK n e m rég
nyilvánosságra hozott átirata új szempontokat tár fel 
a Vosztok-6 repülése kapcsán. Sok dolgot leírtak 

már Valentyina Vlagyimirova Tyereskova kiválasztásáról, 
kiképzéséről és repüléséről, aki első nőként jutott fel a vi
lágűrbe több mint 45 évvel ezelőtt, 1963 júniusában, három 
napot töltve a Vosztok-6 nevű űrhajó fedélzetén. A hideg
háború idején a szovjet média hatalmas mennyiségű infor
mációt adott közre róla, miközben repüléséről alig tudhat
tunk meg bármi konkrétumot.

Habár a szovjet források Tyereskova küldetése kap
csán a női űrhajós példátlanul szakszerű tevékenységé
ről számoltak be, már azokban a napokban szóbeszé
dek terjedtek el repülés közben tanúsított, állapotában 
jelentkező súlyos problémákról, ezek a hírek pedig 
igencsak beárnyékolták érdemeit, elsősorban Nyuga
ton. A szovjet hivatalos szervek részéről történt részle
tes beismerés tulajdonképpen csak tovább táplálta eze
ket a szóbeszédeket. Példának hozhatjuk fel, hogy 
Alekszandr Babijcsuk vezérőrnagy, a szovjet légierő or
vosi szolgálatának egykori vezetője 1979-ben megjelent 
visszaemlékezéseiben összehasonlítja Tyereskova vi
lágűrbeli tevékenységét Valerij Bikovszkijéval, a 
Vosztok-5 űrhajón Tyereskovával páros repülést végre
hajtó másik kozmonautáéval, ez az összevetés pedig 
igen kedvezőtlen a világ első női űrhajósára nézve. 
„Bikovszkij repülésének valamennyi szakaszát jól telje
sítette, semmiféle rendellenességet nem tapasztalt. 
Ugyanezt nem mondhatjuk el Tyereskováról. Az egész

1. ábra. A világ első női űrhajósa kiképzés közben

ségügyi szolgálat az űrhajósnő egyensúlyi rendszeré
nek fokozott működéséről számolt be.”

A glasznoszty idején az addig csak szivárgó információk 
hirtelen hatalmas áradatokká terebélyesedtek. 1987-ben a 
szovjet hatóságok lehetővé tették a hivatalos sajtó számá
ra, hogy nyilvánosságra hozza a Tyereskova mellett 1962- 
ben ugyancsak kiválasztott további négy női űrhajós nevét, 
akiknek azután soha nem volt elég szerencséjük ahhoz, 
hogy kijussanak az űrbe. Azóta számos könyv és újságcikk 
jelent meg a Vosztok-6 küldetésének korábban ismeretlen 
vonatkozásairól, valamint magának a repülésnek az elő
készületeiről is, különös tekintettel a női kozmonautacso
port történetére. Ezen munkák tekintélyes része Nyikolaj 
Kamanyin vezérőrnagy, a szovjet légierő harci kiképzé
sért felelős -  a kozmonautacsoportok felkészítésére 
1960-1971 között teljes rálátással bíró -  egykori pa
rancsnokhelyettesnek a naplófeljegyzéseiből tartalmaz ki
vonatokat. Kamanyin naplóját forrásként felhasználva a 
legrészletesebb és legterjedelmesebb beszámoló Tye
reskova kiválasztásáról és kiképzéséről a NASA Történelmi 
Hivatal által támogatva angol nyelven jelent meg 2000-ben 
„Az Apolló-kihívás: a Szovjetunió és az űrverseny -
1945-1974” címen.

A mostanában megjelent írásokban további részleteket 
olvashatunk a női kozmonauták kiválasztásáról és kiképzé
séről, azonban továbbra is jelentős hiányossággal talál
kozhatunk: magának a repülésnek a részleteivel. Egészen 
mostanáig -  Tyereskova repülése során lezajlott beszélge
tései átiratainak nyilvánosságra hozataláig -  nem nyílt 

lehetőség küldetésének tanulmányo
zására. Nemrégiben a moszkvai 
székhelyű Tudományos-Technikai Do
kumentumok Állami Archívuma 
(RGANTD) közzétette ezeket az átira
tokat, azok így elérhetővé váltak a ku
tatók számára.

Ugyancsak mostanában jelent meg 
a szigorúan titkos anyagnak számító, 
a Vosztok-5 és -6 páros repüléséről 
szóló, „Többnapos páros űrrepülés” 
címet viselő dokumentumfilm, ebben 
ugyancsak található néhány kulcsfon
tosságú információ. A film 1963-ban 
készült a Mosznacsfilm, a szovjet tu
dományos filmügynökség közreműkö
désével, s csupán belső használatra 
lehetett elérni az igen magas posztot 
betöltő párt- és kormánytagoknak, il
letve nagy tiszteletnek örvendő terve
zőmérnököknek.

Ebben a beszámolóban felhasz
náljuk az említett átiratokat, számos 
elsődleges fontossággal bíró doku
mentummal ötvözve, Kamanyin nap
lóját, vezető élettani szakemberek 
memoárjait, a többi női kozmonauta
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2. ábra. A Vosztok-5 és Vosztok-6 űrhajó alap- és tartalék
legénysége egy találkozójuk során az állami bizottság tagjai
val, nem sokkal a Vosztok-5 indítása előtt, mely alkalommal 
az egyes legénységeket hivatalosan is elfogadták. Első sor, 
balról: Valentyina Ponomarjova, Irina Szolovjova, Valentyina 
Tyereskova, Borisz Volinov, Valerij Bikovszkij és Nyikolaj 
Kamanyin. A második sorban látható Andrian Nyikolajev 
kozmonauta (vastag szemöldökkel), a Vosztok-3 fedélzetén 
repült, tőle jobbra Jevgenyij Karpov, az Űrhajóskiképző 
Központ igazgatója. A harmadik sorban, egészen jobbról 
és éppen ásítva Vlagyimir Jazdovszkij, a Repülési 
és Úrorvoslási Intézet orvosa, aki a kezdetektől fogva elle
nezte Tyereskova beválogatását. (Christian Lardier)

írásait, e jelenleg elérhető dokumentumfilmeket és más 
forrásokat is, hogy megkíséreljük a lehető legpontosabb 
képet nyújtani a Vosztok-6  repüléséről, különös tekintet
tel Tyereskova állapotára és repülés közbeni tevékeny
ségére.

Páros űrrepülés

Mint az jól ismert, a Vosztok-6 repülésére páros küldetés 
keretében került sor, a Vosztok-5-tel közösen. Számos, kü
lönböző álláspont mérlegelését követően a szovjet kor
mányzat 1963 áprilisában fogadta el a végső terveket a pá
ros repülés kivitelezését illetően, eszerint egy férfi űrhajóst 
küldenek fel nyolc napra, s időközben egy női kozmonautát 
2-3 napra.

A Vosztok-5 űrhajó pilótáinak Valerij Bikovszkijt és Borisz 
Volinovot jelölték ki június elején, mindössze néhány héttel 
az indítás előtt, Bikovszkijt megjelölve első számú pilótá
nak, mivel a kiválasztott kozmonauták csoportjában ő volt a 
legkönnyebb, a Vosztok-5 űrhajó viszont a 8K72K hordo
zórakéta csúcsterhelhetőségét közelítette.

A Vosztok-6  női kozmonautájának kiválasztása közben a 
végsőkig elkeseredett harc folyt, különböző, jelentős hata
lommal bíró frakciók vetettek be minden rendelkezésükre 
álló eszközt Valentyina Tyereskova, illetve Valentyina

A Vosztok-6 esetében használtak közül ezek a következők:

Hívójel Jelentés Személy
Csajka Sirály Valentyina Tyereskova
Jasztreb Héja Valerij Bikovszkij
Kedr Cédrus Jurij Gagarin
Szokol Sólyom Andrian Nyikolajev
Orel Sas German Tyitov
Berkut Aranysas Pavel Popovics
1. Első Nyikita Hruscsov
20. Huszadik Szergej Koroljov

Ponomarjova mellett. Tyereskova első számú kozmonautá
vá választása (május 21.) szűk körben született és hatal
mas érzelmeket váltott ki, mivel a szovjet űrprogram két 
óriását állította szembe, az OKB-1 főkonstruktőrét, Szergej 
Koroljovot (aki Tyereskovát favorizálta) és a Tudományos 
Akadémia elnökét, Msztyiszláv Keldist (aki Ponomarjovát 
kedvelte). Végül Ponomarjova részt sem vett a küldetésben 
mint tartalék kozmonauta, mást állítottak helyére. A valódi 
tartalék Irina Szolovjova volt.

A STARTOT MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK

A kozmonauták elrepültek Moszkvából és megérkeztek a 
Tyuratami starthelyre június 1-jén. A repülőgép fedélzetén a 
35 utas között négy női kozmonauta is helyet kapott az öt
ből. A „Többnapos páros űrrepülés” című dokumentumfil
men láthatjuk Tyereskovát, Zsanna Jorkinát, Valentyina 
Ponomarjovát és Irina Szolovjovát, amint lefelé lépdelnek 
az AN-10-es repülőgép lépcsőjén. Georgij Tyulin, az állami 
bizottság elnöke fogadja őket, és a főkonstruktőr Szergej 
Koroljov.

Június 4-én reggel a teljes állami bizottság (ideiglenes 
szervezet, minden egyes űrrepülés alkalmával felállították, 
általában egy magas beosztású kormánytisztviselő vagy 
katonatiszt vezette) összegyűlt, hogy megadja a végső in
dítási engedélyt. Több mint 60 ember vett részt a találko
zón. Később, a nap folyamán, este hatkor, a bizottság új
ból összegyűlt, de csak azért, hogy a történelemkönyvek 
számára lefilmezzék őket. A nyilvánosságra hozott film
részleteken láthatjuk a kozmonautákat, Bikovszkijt, 
Volinovot, Tyereskovát, Szolovjovát és Ponomarjovát köz
vetlenül Kamanyin mellett. Később megnevezték a pa
rancsnokokat, illetve a tartalékokat. Ami a Vosztok-6 ese
tét illeti, Kamanyin Tyereskovát nevezte meg parancsnok
nak, s Szolovjovát és Ponomarjovát pedig egyaránt tarta
léknak. A kamerák részére mind Bikovszkij, mind 
Tyereskova rövid, ám annál lelkesebb beszédet tartott, 
őket Tyulin, Koroljov és mások követték (köztük az első 
kozmonauta, Jurij Gagarin). A szovjet médiaforrásokból 
hat hivatalosan delegált újságíró vehetett részt ezen a ta
lálkozón.

A KOMMUNIKÁCIÓ

Az éppen esedékes űrrepülések során a rádiókapcsolat 
mind rövidhullámon, mind VHF-sávon zajlott. A VHF- 
állomások mindegyikét Zarja (hajnal) néven ismerték. Min
den egyes Zarja állomás helyét beazonosították a Szovjet
unió területén mint a szárazföldi hálózat részelemeit (pa
rancsnoki hálózat, azaz KIK néven hivatkoztak rá). 
A Zarja-1 Tyuratamban volt, a Zarja-2 Kolpasevóban, a 
Zarja-3 Jeliszovóban és így tovább. A szóbeli kommuniká
ció mellett a Vosztok-6 űrhajón ugyancsak helyet kapott 
egy rövidhullámú távíró rendszer Veszna (tavasz) hívójellel. 
Különleges személyek, akik szorosan kapcsolódtak a kom
munikációs rendszerhez, ugyancsak rendelkeztek saját hí
vójellel, ezek segítségével lehetett őket beazonosítani a 
kommunikációs szakaszok során.

Indítás

A Vosztok-5 indítását többször is elhalasztották június 7. és 
június 11. között, végül 14-ét jelölték meg. A küldetést ere
detileg nyolcnaposra tervezték, a pontatlan orbitális manő-

2009/5 HADITECHNIKA <- 31



Űrtechnika

verezhetőség, s a szokásosnál alacsonyabb pályamagas
ság miatt lecsökkentették öt napra.

A Vosztok-6 felbocsátását június 16-ra időzítették, arra 
az időszakra, amikorra Bikovszkij befejezi első világűrben 
töltött napját. Azon a reggelen Tyereskova és Szolovjova 
hét órakor keltek, félórányi csuklógyakorlatot végeztek mi
előtt elkezdődött a beöltözési procedúra.

A startig hátralévő időszakban Kamanyin eltöltött némi 
időt az indítási parancsnokságon, mielőtt elindult volna meg
tekinteni a kozmonauták beöltözését. Mind Tyereskova, 
mind Szolovjova simán haladtak a tervek szerint, semmifé
le késés nem jelentkezett. Kamanyin mellett a beöltözési el
járásnál jelen voltak az alábbi kozmonauták: Jurij Gagarin, 
Tyitov és Nyikolajev, valamint Koroljov, a főkonstruktőr, az 
állami bizottság elnöke, Georgij Tyulin és a szovjet légierő 
főparancsnoka, Szergej Rudenko marsall. Mindannyian 
sok sikert kívántak Tyereskovának.

Moszkvai idő szerint pontosan 9 óra 15 perckor a 
Tyereskovát szállító busz megérkezett az indítópadhoz. 
A dokumentumfilmben részletet láthatunk arról, amint 
Tyereskova és Szolovjova, mindketten beöltözve, vidáman 
mosolyognak. Nyikolajev mikrofont tart Tyereskova elé, 
hogy rögzítse utolsó benyomásait.

A buszt elhagyva Tyereskova Tyulin felé indult, majd 
határozottan kijelentette: „Elnök elvtárs (az állami bi
zottság részéről), Tyereskova kozmonauta kész a repü
lésre.” Néhány szál virágot is kapott, Koroljov nyújtotta 
át neki.

A film számos operatőrt mutat, akik filmfelvételeket ké
szítenek (mások hangfelvételeket), miközben Tyereskova 
elbúcsúzik Koroljovtól, Nyikolaj Krilov marsalltól, a straté
giai rakétacsoportok főparancsnokától és más rangos ka
tonatiszttől. Rendkívül izgatott volt (és talán ideges): köz
ben segítettek neki elhelyezkedni a Vosztok űrhajó kata- 
pultülésében, szívverése (nyugalmi állapotban) megha
ladta a 140-et percenként. Nagyjából 10-15 perc múlva 
beszélgetést kezdeményezett a közeli parancsnoki állás
sal, és beszámolt a fedélzeti berendezések ellenőrzésé
ről. Az átirat ezen része különlegesen érdekes bepillan
tást enged az űrhajózás korai időszakának start-előkészü
leti szakaszába.

Tyereskovával a kapcsolatot főleg négy ember tartotta -  
Gagarin, Nyikolajev, Koroljov és Kamanyin. Miként az átirat 
és egyéb források is beszámolnak róla, az indításig vezető 
eljárás során semmiféle hiba nem lépett fel.

3. ábra. Női kozmonautajelöltek, Valentyina Ponomarjova és 
Tatjana Kuznyecova. Utóbbi volt az egyetlen, aki nem volt je
len az öt kiképzett női űrhajósjelölt társaságában 
Tyuratamban (Bajkonur), a Vosztok-6 indításánál

Zaría-1 fGagarinl: E llenőrizze a KV-kom m uniká- 
c ió t (rö v id h u llá m ú ) és a tá v író  kapcsológombjá
n ak  á llapotát.
Csajka ÍTvereskova l: E lfog la ltam  a helyem  a ka 
binban. E llenőrzőm  a berendezéseket... Az ű r ru 
ha jó l m űködik. A  beáram ló levegő rendben. Az 
ű rru h a  szellőzése autom atá ra  á llítva .
Z a rla -1  fG a g arin l: E lle n ő rizze  a K V -kom - 
m u n ik á c ió t és a tá v író  kapcso lógom bjának á l
la p o tá t.
Csajka fT ve re sko va l: M á r e lle n ő riz te m  a KV- 
ko m m u n ik á c ió t és a tá v író  kapcso lógom bjá
n a k  á lla p o tá t. A  m egerősítést m egkap tam . 
Veszna, m ily e n  a vé te l?  Kész va gyo k  az in d í
tá s ra .
Zarja-1  [Gagarin N yiko la jevhez beszél]: Szokol, 
üdvözle t B e rku tbó l [Popovics].
Zaria-1  fG agarin l: Csajka, hogy é rz i magát? 
Esetleg ad junk zenét? V a lam ennyi rendsze rt el
le n ő riz tü n k  és m inden t rendben ta lá ltu n k .
Csajka fTvereskoval: K itűnően  érzem  magam. 
Igen, ad janak zenét. Jó lenne.
Zarla-1  fG agarin l: M egkérem  őket, ad janak va 
lam i zenét, a legjobbat Csajkának; kívánságára, 
a legjobb zenét adjuk.
Csajka fTvereskoval: Köszönet.

Jelentős idő telik el, miközben semmiféle hangkapcsolat 
nincs.

Csajka fTvereskoval: Z a rja -1 , még m ind ig  sem
m i, se m m ije i.
Zarja-1  fGagarinl: A z t m ondják, a legjobbat 
a ka rjá k  adni, nekünk  pedig dolgunk van, pedig 
m á r egy fé ló ra  e lte lt. A d ják  m á r gyorsabban 
azt a zenét!
Zaria: Egy perc és adjuk, ezen dolgozunk.
Z a ria -1  fG a g a rin l: Az „eg y  p e rc ” m á r fé l
ó rá ra  n y ú lt .  Szokol a z t m ond ja , „ in k o m p e 
te n s e k ” .

Végül a zene megszólal, az orosz nemzeti kórus énekel.

H uszadik ÍK oro liov l: Tökéletesen haszná lják a 
kom m un ikác ió t, úgy, m in t a k ikn ek  húszéves 
gyako rla ta  van. Nagyon jó l dolgoznak. K itű 
nően. Pontosan ez az, am ire  a v ilágűrben  szük
ségünk van. Kérem , adják á t nagy-nagy köszön
tésemet B ikovszk ijnak.

Ezek után lágy zene hangjai folytatódnak a háttérben.

Csajka fTvereskoval: V á rn i [kellene] a d icséret
te l. A  megfelelő időben továbbítan i fogom 
B ikovszk ijnak  az üzenetet.
Szokol fN viko la iev l: Hogy é rz i magát, m ilye n  a 
légzése, m ilye n  a szívverése?
Csajka fTvereskoval: M inden norm á lis . Em lék
szem a m egállapodásunkra -  jobban, m in t b á r
m i m ásra, nem  vagyok e lpuhu lt nőszemély. 
M inden no rm á lis  a fedélzeten. A  m űszerek k ije l
zői vá ltoza tlanok: a hőm érsékle t 25 fok, a pára- 
ta rta lo m  30 százalék. A  zene nagyon jó . Kész 
vagyok a k ilövésre .

A parancsnokságról az „50 perc a startig” és a „30 perc a 
startig” bejelentés hallható.

32 HADITECHNIKA 2009/5



Űrtechnika

4. ábra. Eredetileg Valentyina Ponomarjova volt az első számú 
kedvezményezett a Vosztok-6 repülésére, végül is csak 
„második tartalékként” vették számításba, Irina Szolovjova 
mögött. Jelenleg a Szovjet Tudományos Akadémián 
tudomány- és technológiatörténelemmel foglalkozik

Csajka ÍTvereskoval: Zarja-1  [Gagarin], i t t  Csaj
ka, a hőm érsékle t 25 fok, a p á ra ta rta lo m  25 
százalék. Felveszem az ind ítás i pozíciót.
Zaria-1  ÍGagarinl: Beje lentették az egy percet. 
M inden norm ális. A  s ta rtig  [kevesebb] m in t egy 
perc. Az indítást sugározni fogják. I t t  Zarja, kilép. 
Csaika ÍTvereskoval: K itűnően  érzem  magam. 
Zaria-1  [G agarin l: Indítás.
Csaika ÍTvereskoval: É rte ttem  -  indítás.
Zaria-1 fGagarinl: A  kábe ltorony rendben levált.

A Vosztok-6 űrhajó moszkvai idő szerint 1963. június 16- 
án, 12 óra 29 perc 51 másodperckor emelkedett fel az 1-es 
számú indítóhelyről Tyuratamban.

Zaria-1  fG agarin l: Főhajtóm ű -  indítás! Sok sze
rencsét, Va ljuska, jó  u ta t! M indanny ian  önnel 
vagyunk.

Tyereskova első szavai az indítást követően: „Elindul
tunk, drága szülőföldem, elindultunk, később találko
zunk!”

Zaria-1  ÍG agarin l: A  legjobbakat k íván juk . V i
szontlá tásra !
Csaika ÍTvereskoval: Az ű rha jó  egyenletesen ha
lad. Az ű rha jó  egyenletesen halad. Később ta lá l
kozunk!
Zaria-1  fGagarinl: M inden rendben.
Csaika ÍTvereskoval: K itűnően  érzem  magam.
Az ű rha jó  jó l m űködik.
Zaria-1  ÍGagarinl: A  repülés rendben halad, az 
ű rha jó  k itűnően  m űködik. Jő  u ta t!
Csaika ÍTvereskoval: A  terhelés fokozatosan nö
vekszik, jó l  érzem  magam.
Zaria-1  ÍGagarinl: Az ű rha jó  jó l halad, a repülés 
k itűnően  halad. M inden rendben van.
Csaika ÍTvereskoval: A  terhelés növekszik. Jó l 
érzem  magam.
Zaria-1  ÍG agarin l: A  repülés nagyon jó l halad, 
az ű rha jó  k itűnően  m űködik. A  pá lya  tökéletes. 
Érezze jó l magát! Jó u ta t!

Kicsit később a következőket hallhatjuk:

5. ábra. A Vosztok-6 elsőszámú, valamint tartalék legénysége, Tyuratamba érkezésük alkalmával. Balról: Valentyina 
Ponomarjova, Irina Szolovjova és Valentyina Tyereskova. A Ponomarjova és Szolovjova között álló férfi Georgij Tyulin, 
a Vosztok-5, -6  küldetésre felállított állami bizottság vezetője
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6. ábra. Az eredeti, 1960-as csoport 13 tagja és a három női kozmonautajeiölt. Hátsó sor, balról: Georgij Sonyin, Pavel Beljajev, 
German Tyitov, Andrian Nyikolajev, Grigorij Nyeljubov, Jevgenyij Hrunov, Vlagyimir Komarov, Jurij Gagarin, Borisz Volinov, 
Viktor Gorbatko és Alekszej Leonov. Az első sorban, ülnek: Ivan Anyikejev, Zsanna Jerkina, Pavel Popovics, Valentyina 
Tyereskova és Irina Szolovjova. A fotó mindenképpen egyedi, hiszen számos, az űrben nem járt kozmonautát is ábrázol, köztük 
Nyeljubovot és Anyikejevet, akiket elbocsátottak a kozmonauták csoportjából nem sokkal a felvétel elkészültét követően

Csajka ÍTvereskova l: Látom  a Földet a kémlelő- 
nyíláson.
Zaria-1  ÍGagarinl: É rte ttem . Lá tja  a Földet.
A  gyönyörű  Földet? Az ű rha jó  k itűnően  ta r t ja  a 
pályát.
Csajka ÍTvereskoval: Je lentékte len  a terhelés, 
k itűnően  érzem  magam. A  Föld csodálatos. Lá
to k  egy k is  fo lyó t. M ondják meg m indenkinek, 
teljes erőm m el azon leszek, hogy a tudásuknak 
és m egbízatásuknak eleget tegyek.
Zarja-1  [Gagarin]: É rte ttem . Va lam ennyien  b iz 
tosak vagyunk benne, hogy k itűnően  végreha jt
ja  a fe ladato t, e repü lést a legnagyobb rendben 
te ljesíti. M inda n ny ian  v á r ju k  vissza a Földre és 
jó  repü lést k ívánunk.
Csajka ÍTvereskoval: az ű rha jó  egyenletesen ha
lad. Látom  a Földet a kém lelőnyíláson, kissé ta 
k a r já k  a fe lhők.
Zaria-1  ÍGagarinl: Csajka, i t t  Zarja-1_. Vettem , 
érte ttem . Tudom, m ilye n  gyönyörű. És nagyon 
boldog vagyok, hogy önnek is te tsz ik . M inden 
k itűnően  m űködik. A  repülés rendben halad. 
Csajka ÍTvereskoval: Köszönöm a kedves szavakat. 
Z a r ia -1 : Csajka, i t t  Huszadik. M i a helyzet? 
Csajka ÍTvereskoval: Huszadik. Huszadik. K itű 
nően hallom . K itűnően  hallom . A  hajón m inden 
rendszer tökéletesen m űköd ik , nagyszerűen é r
zem magam. Ham arosan ta lá lkozunk... Jasztreb  
[B ikovszkij] szívélyes üdvözle té t k ü ld i m indany- 
n y iu kn a k . I t t  m inden rendben van. K itűnően  é r
zem magam. M inden erőfeszítésem mel azon le
szek, hogy tökéletesen te ljesítsem  a fe ladatot. 
M in de n k it ölelek...

Pályára állás, Gagarint hallhatjuk:

Zaria-1  ÍGagarinl: A  szétválasztás m egtörtént. 
M inden rendben van. Az ű rha jó  h ib á tla nu l m ű
köd ik , tökéletesen ta r t ja  a pá lyá já t. Érezze jó l 
magát. 300 km , rendben van.

A Vosztok-6 (3KA no. 8 jelű űrhajó) elérte az eredetileg ter
vezett pályáját (ellentétben a Vosztok-5-tel, amely nem), a 
180,9x231 km-es magasságot és 65 fokos pályahajlást. Az 
űrhajó tömege 4713 kg volt.

A REPÜLÉS ELSŐ 24 ÓRÁJA

Közvetlen a pályára állást követően a földi irá 
nyítóközpont számos alkalommal hívta Tyereskovát, 
azonban semmiféle válasz nem érkezett. A beszélgeté
sek átirataiból is kiderül, a kommunikáció meglehe
tősen rossz volt és gyakran megszakadt. Például 
Gagarin és Tyitov egyaránt többször is megkérdezte 
Tyereskovát, vajon megfigyelte-e a 8K72K űrhajó utol
só fokozatát. Tyereskova nyilvánvalóan egyszer sem 
hallotta meg ezeket a kérdéseket. Miután jó néhány 
kísérlet történt az irányítóközpont részéről, egyértel
műen hallhatjuk bosszúságukat a válasz elmaradása 
miatt.

Csajka ÍTvereskova T v itovhoz l: Orel, nagyon... 
M ilye n  a véte l... Ne aggódjon. M inden szüksége
set megteszek. I t t  Csajka. Vége.
Orel ÍTv itov I: Csajka, i t t  Orel. Rendben. M in d 
ann y ia n  g ra tu lá lu n k  önnek. I t t  ü lü n k  együtt, az
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összes fiú , és nagyon boldogok vagyunk, hogy 
k itűnően  é rz i magát. K é rjük , tá jékoztasson ben
nünke t a rró l, m iké n t fig ye lte  meg az utolsó fo 
kozatot.
Csajka ÍTvereskoval: Za rja -1 , i t t  Csajka. Na
gyon jó  a vétel. Vége.
Zaria-1  íGagarihl: I t t  Za rja -1 . M ondja el ne
künk , va jon  lá tta-e  az utolsó fokozato t.
Zaria -2 : L á tta  az utolsó fokozatot?
Csajka ÍTvereskoval: M ilye n  a vétel?  Ism ételjék, 
nem értem . I t t  Csajka. Vége.
Zaria -2 : L á tta  az utolsó fokozato t?  Csajka, lá tta  
az utolsó fokozatot?

A Zarja-2 hétszer is megismétli ezt a kérdést, a legutol
só alkalommal minden egyes szót külön-külön is hang
súlyozva, köztük szüneteket tartva, ideges és aggódó 
hangsúllyal kiejtve. Közvetlen ezután megszakító pa
rancs hallható: „Kapcsolat vége.” Hosszú szünet követ
kezik, végül Tyereskova beszámolója jön az utolsó foko
zatról.

Csajka ÍTvereskoval: Nem lá tok  sem m it. I t t  
Csajka. A  levá lasz tás  1 2 .4 7 -ko r tö rté n t. S ú ly 
ta lanság  á lla po ta  van. K itű n ő e n  érzem  m a
gam. 1 2 .4 3 -ko r lá tta m  az u to lsó  [fokoza to t] a 
jobb o ld a li kém le lőny íláson  át. Vége. 12.50- 
k o r  az ű rh a jó  töké le tesen m űködö tt. A  glóbusz 
m űkö d ik , az ó ra  já r .  Látom  a h o riz o n to t a 
m eg figye lőab lakon  á t. Lá tom  a Földet a m eg fi
gye lőab lakon  át.
Zaria-1  ÍG agarih l: [B ikovszkijhoz beszél]
Jasztreb! F orró  üdvözle t m in da n ny iun k tó l, a 
fö ld i szem élyzettő l és az ország m inden lakosá
tó l. M indanny ian  büszkék önre. K itűnően  érzem 
magam. Dolgozzunk együtt, barátom .

Bikovszkij válasza szaggatott. Habár a szöveges átirat 
szerint Tyereskova az első napon többé-kevésbé jól teje- 
sített, más, nem megerősített források azt tükrözik, 
Tyereskova problémái már a repülés kezdetén jelentkez
tek. Például az egyik, 1988-ban az orosz médiában meg
jelent cikk arról tudósít, hogy Tyereskova „nem érezte túl 
jól magát az első néhány keringés során. Az [állami] bi
zottság mérlegelte a Vosztok-6  repülés félbeszakításá
nak lehetőségét, a tervezettnél jóval korábban. [Tyulin] 
rádión beszélt Tyereskovával erről. Az űrhajósnő kérte, 
erre ne kerüljön sor, mert már sokkal jobban érzi magát 
(állítását a telemetrikus adatok elemzésének segítségé
vel ellenőrizték), egyúttal megerősítette az állami bizott
ságot, mindent el fog követni, „amit a program szerint 
végre kell hajtania” és „mindent véghezvisz, amit együtt 
tanultak”.

Az átírások azonban arról tanúskodnak, hogy a repülés 
első napján semmi különösebb baj sem jelentkezett. A kö
vetkező részlet megerősíti, a földi irányítás tévéképeket ka
pott Tyereskováról nem sokkal az orbitális pályára állást kö
vetően.

Zaria -4 : Csajka, Csajka, i t t  Zarja—4, m ilye n  a 
vétel? G ra tu lá lu nk  önnek. Csajka, Csajka, i t t  
H uszadik [K oro ljov]. M ilye n  a vétel?  Vége.
Csajka ÍTvereskoval: Huszadik! Tökéletesen 
ha llom ... Az ű rha jó  fedélzetén m inden rendszer 
tökéletesen m űködik. H am arosan ta lá lkozunk. 
M in d e n k it ölelek.
H uszadik fK oro liovI: Csajka. Rendben. L á tju k  a

te levíziós rendszeren át, lá tju k , hogy mosolyog. 
Tökéletes repü lést k ívá nu nk . M inda n ny ian  üd
vözöljük. I t t  Huszadik. Vége.
Csajka ÍTvereskoval: Huszadik! I t t  Csajka. M in 
den k itűnő . Tökéletesen hallom .
H uszadik IK oro liov l: Tökéletesen végre fogja 
h a jta n i a fe ladatá t. M inda n ny ian  üdvözöljük. 
Vége.
Csajka ÍTvereskoval: Köszönöm a kedves 
szavakat... M inden erőfeszítésemmel azon leszek, 
hogy a k ije lö lt repülési fe ladatokat végrehajtsam. 
Puszilok m indenkit. Hamarosan ta lá lkozunk.

Ekkor hívás érkezik Negyvennyolcadiktól egy másik csator
nán át. A beszélgetés szövege alig hallható.

Zaria-^4: Csajka, Csajka, i t t  Z a ija -4 . M ilye n  a 
vétel? G ra tu lá lu nk  önnek.
H uszadik [K oro ljov]: Csajka, Csajka, i t t  Husza
d ik . M ilye n  a vétel? Vége.

Ezek után Tyereskova válaszolt mind a Veszna-2-nek (táv
iratot küldött), mind a Zárjának (szóban). A kommunikációs 
problémák ellenére látható, hogy Bikovszkij és Tyereskova 
sikerrel vette fel egymással a kapcsolatot már az orbitális 
pályára állás kezdetén.

Csajka ÍTvereskoval: Tökéletesen hallom , k itű 
nően érzem  magam. J ó l a lka lm azkod tam  a 
súlytalansághoz. I t t  Csajka.
Huszonegyedik: M i a helyzet, Jasztreb?
Jasztreb  [B ikovszkij]: H a llo ttam  a beszélgetését 
Csajkával. Tökéletesen hallom . Csajka felé h í
vás t kezdeményeztem. Csajka nem  vá laszol. En
gedélyt ké rek  Csajka h ívására , Z a rja -2  h ív ja  őt. 
Huszonegyedik: H ívja. Az ön ideje -  egy óra. 
N egw enkilenced ik : Jasztreb, h ív ja  fo lyam ato 
san Csajkát.
Jasztreb  íB ikovszkii T vereskovának l: N incs 
esetleg tú l meleg az ű rkab inban?
Csajka TTvereskoval: És hogy a la ku ln ak  a dol
gok önnél?
Jasztreb  íB ikovszk iil: M ennyi, m enny i a hőm ér
séklet?
Csajka ÍTvereskoval: K itűnően  érzem  magam, 
k itűnően. Önnél m ennyi?
Jasztreb  [B iko vszk ij]: Nálam  11 [Celsius-fok]. 
Csajka ÍTvereskoval: Ne engedje alacsonyabbra. 
É rte tte?
Jasztreb  [B ikovszkij]: Rendben, rendben.
Csajka ÍTvereskoval: A  H orn -fok  fe lé  közele
dem. A  kü lső  gyűrűn ... esetleg ön az, V a le rijka?  
A  k is  csillag  e ltűn t, nem ön v o lt az?... Jó u ta t.
Ne m enjen tú l tá v o lra  tő lem , barátom .

Ezt követően kisebb szünet állt be a kommunikációban.

C sajka ÍT ve re skova  B ik o v s z k iin a k l: U ta m  so
rá n  nem  lá to m  a H o lda t. A  cs illa g o k  m aga
san fe le tte m . A  h o r iz o n t -  e lőször egy sö té t
ké k  szalag, a z tá n  sá rga  sza lag, m a jd  v ilá g o s 
k é k re  v á lt ,  s vé g ü l ism é t sö té tké k re . L á to k  
egy nagyon  fényes cs illa g o t. De nem  h a s o n lít 
igazábó l egy cs illaghoz, m e r t va la h o g y  
hosszúkás...

(Folytatjuk)
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Nemzetközi Űrállomás I. rész

ÁR AZ ŰRREPÜLÉSEK HAJNALÁN
felvetődött egy hosszabb idő
tartamú űrbéli tartózkodás igé

nyét kielégítő űrállomás létrehozása. 
A Braun-féle 1954-es „kocsikerék” kon
cepció inkább tartozott a sci-fi világá
ba, mint a ténylegesen megvalósítható 
tervek közé. A bonyolult űrrandevús és 
összekapcsolási technikát, szerelési 
műveleteket igénylő, modulelemekből 
felépített űrállomások egyelőre a jövő 
ködében sejlettek csak fel, de az egy- 
egy elemből álló, egyszerűbb szerke
zetek megvalósítására már az 1960-as 
évek végén lehetőség nyílt. A Hold-uta
zásokig lényegében bebizonyosodott, 
hogy mire az űrhajósok szervezete 
hozzászokott volna a súlytalanság ba
rátságtalan állapotához, már vissza is 
kellett térniük a Földre. A rendkívül 
szolid körülmények közötti, a Hold-uta
záshoz szükséges, nagyjából kéthetes 
űrrepülésekkel egy időben rajzolódott 
ki egy egyszerű szerkezetű -  általában 
hordozórakéta-fokozatból kialakított 
de a korabeli űrhajóknál nagyobb élet
terű, komfortosabb körülmények közöt
ti munkavégzést biztosító, hosszabb 
űrbéli tartózkodást lehetővé tevő űrla
kó- és munkahely, az űrállomás. Ter
mészetesen nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a katonai szempontokat sem, sőt 
a hosszú időtartamú, a szükséges fel
derítő-, megfigyelőberendezésekkel el
látott katonai űrállomás kiemelt jelentő
séggel bírt mindkét űrnagyhatalomnál.

1. ábra. Kétszemélyes Gemini űrhajó a 
leszállás után. Jókora megpróbáltatás 
volt a személyzet részére egy egyhetes 
űrrepülés. (NASA)

Első generációs szovjet űrállomások

A világ első, emberek által is lakott űr
állomása, a Szaljut-1 1971-ben került 
Föld körüli pályára, és fél esztendeig 
volt szolgálatban. A tényleges, azaz 
lakott időtartama azonban jóval rövi- 
debb, mindössze 22 nap volt. Az űrál
lomáshoz elsőként indított Szojuz-10 
ugyan sikeresen összekapcsolódott a 
Szaljúttal, de az átjáróajtót nem tudták 
kinyitni az űrhajósok. A Szojuz-11 há
romfőnyi személyzete már három sike
res hetet töltött el az űrállomáson, de 
a visszatéréskor -  a légnyomás-ki
egyenlítő szelep hibája miatt -  a 
Dobrovolszkij-Volkov-Pacajev űrtroj- 
ka életét vesztette. Az űrhajósok életét 
megmenthette volna a jól bevált szka
fander, de a Szojuz-programban -  az 
űrsétánál használt változatot kivéve -  
nem használták azokat. Lényegében 
ugyanúgy bíztak a Szojuzban, mint az 
amerikaiak az Apollóban.

A tragédia után a Szojuzt áttervezték, 
és a személyzet ismét űrruhában indul
hatott az űrállomásokra. A későbbi 
Szaljutok (a 2, 3, 4, 5 számúak) és az 
ugyanígy nevezett, de az Almaz katonai 
űrállomás sorozatába tartozó űrállomá
sokon hosszabb ideig teljesíthettek szol
gálatot a szovjet űrhajósok. Az 1-2 hó
napra növekedett űrrepülési időt azon
ban korlátozta az egyszer felvitt készlet 
mennyisége, a berendezések élettarta
ma, a szükséges cserék hiánya, és a 
személyzet váltásával sem lehetett a 
Szaljutok állandó lakottságát biztosítani. 
Mindezek egyetlen okra vezethetőek 
vissza: a korai Szaljutok (Almazok) 
csak egyetlen dokkolóegységgel ren
delkeztek, azaz egy időben csak 
egyetlen űrhajó kapcsolódhatott hoz
zájuk. Az 1970-es évekre ért be a kon
cepció: 1977. szeptember 29-én állt 
pályára először második generációs 
űrállomás, a Szaljut-6.

MÁSODIK GENERÁCIÓS SZOVJET 
ŰRÁLLOMÁSOK

A két dokkolóegységgel ellátott űrállo
mások már a Szovjetunió állandó jelen
létét biztosították a világűrben. Az űrál
lomások utánpótlását a Szojuzból kifej
lesztett teherűrhajóval, a Progresszel

2. ábra. A korábbi Szojuz űrhajók leszál
lásuk után „talpon” maradtak. A súlyta
lanságtól elgyötört személyzetet a létrá
kon felmászó kereső-mentő szolgálat 
szakemberei emelték ki az űrkabinból, 
és csúsztatták le őket a földre. (APN)

biztosították, sőt hajtóműveik és hajtó
anyagaik felhasználásával az űrállo
mások szükségessé váló pályamódosí
tásait is elvégezhették. A Szojuzok ga
ranciaideje ekkor 90 nap volt, nagyjából 
szűk háromhavonta lehetett az állandó 
személyzet rendelkezésére álló űrhajót 
„frissíteni”. Megnyílt a lehetőség a még 
hosszabb időtartamú űrrepülésekre, és 
a szovjet űrhajósok egymás után állítot
ták fel az időtartamrekordokat.

A két dokkolóegységgel tehát az alap
vető problémák megoldódtak, de a fejlő
dés nem állhatott le ezen a szinten. 
Több berendezés, több felszerelés, több 
műszer vált szükségessé, de a húszton
nás alaptömegű űrállomás erre már 
szűknek bizonyult. További modulok 
összekapcsolásához, további összekap
csoló egységekre volt szükség. így szü
letett meg a hat dokkolóegységgel ren
delkező űrállomás, a Mir. Nem kellett 
többé az alapegységbe zsúfolni min
dent, hanem az egyes kutatási területek
hez külön-külön modul tartozott.

Az 1986. február 19-én indított Mir 
végül is a legnagyobb és leghosszabb 
ideig működő űrállomás lett. Több mint 
száz űrhajós látogatta meg a hét mo
dulból álló 140 tonnás Mirt, közülük 
62-en tíz különböző országból érkez
tek. Az űrállomás másfél évtizedes pá
lyafutása hullócsillagként ért véget 
2001. március 23-án.

Oroszország egyértelműen szűkös 
pénzügyi helyzete miatt volt kénytelen le
mondani büszkeségéről, de a Mir pusz
tulása az egyetemes űrkutatás vesztesé
gének is tekinthető. Ez még akkor is igaz,
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3. ábra. A Szojuz TMA típusoknál 
a leszállás után eldöntik az űrkabint, 
hogy a személyzetet könynyebben 
kijuttassák (NASA)

ha a Mir pályafutásának végeztével már 
üzemelt a Nemzetközi Űrállomás. (A Mir 
elöregedése és elemeinek hibája miatt 
már alapfeladatára sem volt használha
tó. Egyértelműen presztízs miatt tartották 
fenn, amíg tudták. Szerk.)

AZ AMERIKAI ÉGI LABORATÓRIUMTÓL...

Már a NASA Mercury-programjánál fel
merült egy lakóegységgel bővített űresz
köz terve. Az amerikai légierő, az USAF 
is idejekorán felismerte a világűr katonai 
hasznosításának jelentőségét, és hama
rosan saját programjává tette a katonai 
űrállomás létrehozását. A Mercury- 
programot hamarosan felváltotta a 
Gemini, és ezzel a típussal már elláthat
tak egy korlátozott időtartammal működő 
űrállomást. A MOL-program (Manned 
Orbiting Laboratory -  ember irányította 
keringő laboratórium) végül is csak egy 
sikeres kísérletet élt meg. 1969-ben a 
programot törölték, az űrhajósok egy ré
szét átirányították a NASA-hoz.

A Hold-verseny megnyerése és a 
már nagyban folyó vietnami háború 
pénznyelése alaposan megkurtította a 
NASA programját is. Az utolsó három 
Hold-utazást törölték, az így felszaba
duló eszközöket, rakétákat, űrhajókat 
a Skylab-program szolgálatába állítot
ták, csoportosították át.

Az 1973-74-ben három fázisban le
zajlott, közel tíz hónapos program kere
tében összesen kilenc amerikai űrhajós 
végzett szinte minden tudományágra ki
terjedő munkát. Együttvéve 171 napot-  
csaknem fél évet -  töltöttek az űrben.

A legnagyobb akadálynak számító 
biológiai problémák tehát megoldható- 
aknak látszottak Keleten és Nyugaton 
egyaránt egy esetleges Mars-utazás 
lebonyolítására. A politikai enyhülés 
és a gazdasági kényszer azonban na
gyobb úrnak bizonyult. Az Egyesült Ál
lamokban hozzáláttak egy többször 
felhasználható űreszköz, az űrrepülő
gép (Space Shuttle-rendszer) kifej
lesztéséhez, amellyel végül az űrbe 
juttatható hasznos teher költségének 
egytizedre való csökkentését remélték 
elérni. Azt, hogy mennyiben sikerült 
ezt a célt elérni, nem ennek az anyag
nak a keretében vizsgáljuk meg, de 
azt leszögezhetjük: a Space Shuttle- 
űrrepülések első évtizedének tapasz
talataiból az elsők között szűrték le, 
hogy a maximum egy hónapos űrrepü
lési lehetőséget biztosító űrrepülőgép 
„félkarú óriás” egy űrállomás nélkül. 
Hamar létre is jöttek a kiegészítő ele
mek: a Spacelab- és Spacehab- 
modulok, de ezek csak időleges meg
oldást jelentettek.

...A  NAGY ŰRÁLLOMÁSIG

A Szaljut-7 pályára állítását követő év 
áprilisában Ronald Reagan amerikai el
nök szakmai tanácsadó testületet kért fel 
a NASA űrállomásterveinek véleménye
zésére. Ennek alapján 1984. január 25-e 
történelmi jelentőségű napként vonult be 
az amerikai űrhajózás történetébe. Rea
gan elnök ekkor jelentette be, hogy a NA
SA utasítást kapott egy állandóan lakott 
űrállomás kifejlesztésére az elkövetke
zendő nyolc esztendőben. A célkitűzés 
nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, hi
szen javában tartott már a hidegháború 
és a vele együtt járó újabb űrverseny. 
Ezért kellett a nyugati országoknak -  ter
mészetesen amerikai vezetés alatt -  
nagyszabású, látványos akcióval ellen
súlyozniuk a nagy 
sikerekkel kecseg
tető szovjet lépést.

Az egyrészről 
nagyon várt dön
tést különböző 
okok miatt erősen 
ellenezték az 
amerikai űrkuta
tók, hiszen soha
sem lelkesedtek 
amúgy isteniga
zából az űrállo
más gondolatáért, 
hiszen ez a terv 
az egyéb progra
moktól vonta vol
na el a pénzt, de 
az űrállomás kon
cepcióját nem tá

5. ábra. Az első Szaljut a Proton hordo
zórakéta tetején. Az eredeti felvételen 
jól olvasható a „Zarja” felirat az űrállo
más oldalán. A felbocsátás után változ
tatták meg Szaljutra, hogy ne legyen 
azonos a földi irányítóállomás hívó
jelével. (RKK Enyergija)

mogatta fenntartás nélkül az ipar és a 
Pentagon sem. Reagan a terv sikeres 
megvalósításának érdekében együtt
működést javasolt Nyugat-Európának, 
Japánnak és Kanadának.

A NASA nyolcmilliárd dolláros költség
gel felépítendő űrállomását 320 km ma
gasságban húzódó, az Egyenlítővel
28,5 fokos szöget bezáró pályán szerel
nék össze. Az űrállomás központi egy-

4. ábra. Szojuz űrhajó közeledik a Szaljut-1 űrállomáshoz. 
Az űrállomás hátsó részén a műszaki hajtóműegység 
helyezkedik el. (APN)
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6. ábra. Egy meg nem valósult elképzelés: 
két összekapcsolt Szaljut-1 típusú űrállo
máshoz két Szojuz űrhajó csatlakozik

ségeit 5-7 űrrepülőgép-indítással juttat
nák Föld körüli pályára 1992-ig. A her- 
metizált, hengeres alapmodulokból kettő 
laboratórium, egy-egy pedig lakótér, illet
ve raktár céljaira szolgálna. A 6,6 méter 
hosszú, 4,2 méter átmérőjű hengerek
ben 6-8 űrhajós dolgozna egyidejűleg, 
őket negyed-, illetve félévente váltanák. 
A mintegy 60-70 kW-nyi energiát nagy 
napelemtáblák biztosítanák. A 34 tonna 
tömegű űrállomást a vele azonos pályán 
keringő, de nem hermetizált asztrofizikai 
és anyagtudományi laboratóriumok egé
szítenék ki, melyeket az űrhajósok időn

ként meglátogatnának. Az űrbéli moz
gáshoz szükséges járműveket a későb
biekben fejlesztenék ki.

A Pentagon tiltakozásának megtöré
sére egy másik, a sarkok fölött átívelő 
(poláris) pályán keringő űrállomás létre
hozását is megszellőztették. Mivel az 
egész Földet csak poláris pályáról lehet 
belátni, az ilyen pályán keringő űrállo
más jóval alkalmasabb a katonai és pol
gári földmegfigyelési programok végre
hajtásához. Természetesen a költsé
gekről szemérmesen hallgattak...

Az 1992-től 2000-ig terjedő években 
tovább építenék a modulrendszerű űr
állomást, míg végül 12-18 űrhajós, 
mérnök, tudós, egyéb szakember dol
gozna a 4-6 darab hengerben. Az űr
állomást szabadon keringő, speciali
zált feladatú műholdfelhő venné körül. 
A rendszer összes tömege végül elér
né a 95 tonnát, energiaigénye a 160 
kW-ot. Ami a költségeket illeti, az in
duló nyolcmilliárdot 2000-ig mintegy 
húszmilliárd dollár követné.

A tervek kidolgozása és elfogadása 
után az 1987-1992 közötti években 
kezdenék meg az építkezést.

A NASA 1984. január 27-én létre
hozta az űrállomás tervezéséért fele
lős önálló igazgatóságát. 1985-ben az 
Európai Űrhivatal (ESA), valamint Ka
nada és Japán -  anyagilag is részt vál
lalva -  csatlakozott a programhoz. Az 
1986. január 28-án bekövetkezett 
Challenger-tragédia nyomán súlyos 
vádak érték a NASA-t. A megrendült 
helyzetű szervezetet azonban a kez
deti 10,9 milliárd, majd 1987 elején 
újabb 13 milliárd dolláros injekcióval 
sikerült talpra állítani. A fokozott támo
gatás ellenére a Nemzeti Kutatási Ta

7. ábra. Az összekapcsolt Szojuz-Szaljut rendszer (számítógépes grafika)

8. ábra. A MOL-űrállomás makettje 
a Titan-IIIC rakéta tetején. A Gemini 
űrkabin szuborbitális pályán visszatért, 
a többi rész OV 4-1 összefoglaló 
kódnéven keringett a Föld körül. (USAF)

nács szakértői 1987-ben az űrállomás 
várható költségeit legalább 24,5 mil
liárd dollárra becsülték.

1988. július 18-án a leendő űrállo
más Reagan elnöktől a Freedom (Sza
badság) nevet kapta.

A Freedom-terv

A NASA vezetői végül is egy olyan új
ratervezett változatot javasoltak elfo
gadásra, amellyel a korai és gyors 
használatba vételt lehet elérni. A ter
vek középpontjába egy közepes hos
szúságú, kereszttartós konstrukció ke
rült, jócskán leegyszerűsítve az ös
szeszerelést. A kettős gerincű űrállo
más fokozatosan fejlődne ki az új ös
szeállítási folyamatból, mert sok egy
séget kívülre szándékoztak rászerelni. 
Az újratervezés külön érdeme, hogy 
jelentősen csökkent az űrhajós jármű- 
forgalommal kapcsolatos külső tevé
kenység, amely az összeszereléshez 
és a működtetéshez szükséges.

A munkaterv részletesen tartalmaz
ta a NASA vezetőségének átfogó 
funkcióját az űrállomás tervezésében 
és a program hatékonyabb igazgatá
sában. Számításokat készítettek, 
hogy mennyivel kerülnek többe az új 
részek az eredetiekkel összehasonlít
va. Megvizsgálták, hogy növelhető-e a 
felhasználható hordozó- és szállító- 
eszközök szerepe az összeszerelés
ben és az ellátási folyamatban.

38 *  HADITECHNIKA 2009/5



Űrtechnika

A tervek szerint az űrállomás nyolc 
év alatt harmincegy űrrepülőgépes út
tal épülne fel, és az első személyzet 
fogadására alkalmas állapotot 1994 
elejére, az 5. számú shuttle-repülésre 
érné el. A folyamatos ott-tartózkodásra 
legkésőbb a nyolcadik repülés után 
nyílik lehetőség, 1994 közepére. Az 
összeszerelési repüléseken kívül ter
mészetesen az ellátójáratokat is le kell 
bonyolítani.

Eredetileg már a negyedik ingajárat
tal be kívánták fejezni az űrállomás tel
jes kettős gerincének kialakítását. 
A legfontosabb, egyúttal a leggyor
sabb célravezető utat biztosító terve
zési változtatások közül kiemelkedő 
fontosságú lett az, amelyik csak egy 
szerkezeti kereszttartó korai össze
szerelésére irányult. Erre került volna 
rá rögtön az energiaellátó rendszer. 
A mégoly látványosan gyorsító változ
tatások következtében sem érhették el 
a teljes működési képességet a 15. 
űrrepülőgépút előtt.

A NASA-ban a Critical Evaluation 
Task Force (kritikai feladatértékelő cso
port) W. Ray Hook vezetésével olyan 
problémák megoldására összpontosí
tott, amelyek a szerelési űrsétákkal és 
a feljuttatható hasznos teher mennyisé
gével függtek össze. A szerelési folya
matot újraszakaszolták, így az 160 
EVA-órával (Extra Vehicular Activity -  
űrjárműn kívüli tevékenység, űrséta) 
lett kevesebb a korábbiakban számí
tottnál. A Hook-csoport az űrállomás 
működésének első három évében el 
akarta érni az egy kereszttartós szerke
zet végleges kialakítását, bár ennek 
egy jelentős hátránya -  irányzási kény
szer a Föld felé -  világosan megmutat
kozott. Azt is javasolták, hogy csök
kentsék a tervezett szerkezetszerelési 
munkaidőt, sőt az űrhajósokat helyette
sítsék automatikus szerkezetekkel.

200 millió dollárt irányoztak elő két 
robot kifejlesztésére az összeállítási 
munkák elvégzésére. A robotokat 
munkájuk befejeztével hozzákapcsol
ták volna az űrállomás működési rend
szeréhez, hogy segítsék a kiszolgálási 
és fenntartási munkákat, tovább csök
kentve az EVA-időt. Az automaták -  a 
távirányítási lehetőség mellett -  né
hány egyszerűbb, előre programozott 
munkát is el tudtak volna végezni.

A Hook-koncepció a két, egyenként 
19,5 méter hosszú modul lerövidítését 
is előirányozta, mivel a rendelkezésre 
álló űrrepülőgép teheremelő képessé
ge nem lesz elég a teljesen berende
zett űrállomás számára.

Az értékelőcsoport számításai a kö
vetkező feltételekre épültek: az At
lantis 104 százalékos hajtómű-teljesít
ménnyel Cape Canaveralről 18,5 ton-

Skylab Freedom
Évek 1970-es 1990-es
Hosszúság 36 méter 145 méter
Szélesség (átmérő) 6,7 méter 110 méter
Hasznos légtér 350 m3 kb. 1000 m3
Energiaigény 23 kW 75 kW (végső: 300 kW)
Egységek száma 1 5 -  ebből 1 lakó és irányító,

3 laboratórium, 1 egyéb (végső: 8-10)
Személyzet létszáma 3 6-8 (végső: 18)

A Skylab és a Freedom összehasonlítása

na terhet indíthat 410 km magas, 28,5 
fokos hajlásszögű pályára. Ugyanezek 
az értékek Vandenbergről: 7,5 tonna 
260 km magas, 98 fokos hajlásszögű 
pályára. A Columbia mintegy három 
tonnával kisebb terhet tud csak felvin
ni szerkezetének nagyobb tömege mi
att. Amennyiben ezeket az adatokat 
összevetjük a Titan-IV hasznos kapa
citásával, akkor -  azonos feltételek 
mellett -  a következő értékeket kap
juk: 15 tonna Cape Canaveralről, 12,5 
tonna Vandenbergről. Rögtön látható, 
hogy a Titan-IV emelőképessége -  
Floridából indítva -  megközelíti az űr
repülőgépét, és alapvetően nagyobb a 
vandenbergi startnál. Zavaró tényező
ként merült fel az űrrepülőgép eseté
ben a leszállási teher korlátja. A Hook- 
csoport 10,5 és 21 tonna közötti érték
kel számolt. Ez a kapacitás a felhal
mozódott szemét és más szükségte
len berendezés eltávolítására nyújt fe
dezetet, hacsak a tervezők nem tud
nak egy másik ötlettel előállni a feles
leges dolgok visszahozatalának mód
jára.

Természetesen más teherszállító űr
eszközök használatára is gondoltak. 
Az elképzelés szerint ALV (Advanced 
Launch Vehicle, alkalmazott hordozó- 
eszköz) vinné fel az állomás első fém- 
szerkezetét és egy légzsilipet, amelyet 
egy hét múlva követne egy űrrepülő
gép további elemekkel. (Az ALV a ren
delkezésre álló régebbi alkatrészekből 
összeállított új rakéta lenne.) Az ALV-k 
használata az összekapcsolás és az 
állomás ellátása során szükségessé 
teszi egy automata űrrandevú- és 
dokkolórendszer kifejlesztését, ame
lyet a Szovjetunió már régóta alkalmaz 
Progressz teherűrhajóinak célba jutta
tására.

A Hook-csoport az OMV-t (Orbital 
Manueuvering Vehicle -  Föld körüli 
manőverező jármű) az űrállomás ellá
tására, a szerkezeti elemek összekap
csolására a műveletek korai szaka
szában, az OTV-t (Orbital Transfer 
Vehicle -  Föld körüli áthelyező jármű) 
az építkezés folyamán tervezte fel
használni.

9. ábra. A Skylab űrállomás a távolodó 
Apollo űrhajóból nézve (NASA)

A változtatások között egy új sze
mélyzetmentő rendszert is jóváhagy
tak, amely az eredeti újratervezésben 
nem szerepelt. A szakemberek szerint 
a mentőrendszer jóváhagyása tette le
hetővé, hogy leválasszák a tetemes 
költségektől. (1987 elején már 13 mil
liárd dollárnál tartottak.)

Nem tartozott az űrállomáshoz szer
vesen, de a rendszerhez terveztek két, 
poláris pályán keringő platformot. 
Ezekről automatikus üzemmódban 
föld-, csillagászati stb. megfigyelése
ket kívántak folytatni. Időnként techni
kai személyzet látogatta volna meg a 
platformokat javítás és karbantartás 
céljából. Ekkor hozták volna el az idő
közben felgyülemlett megfigyelési 
anyagokat.

A szerelő-összeállító ingajáratok 
1993-95 között évi 15-18 alkalommal 
indultak volna, az ellátórepülések szá
mát 5-8-ra tervezték esztendőnként. 
Ezek a viszonylag nagy számok to
vább erősítették az űrállomás ellen til
takozók érveit, hiszen a Freedom in
tenzív építése jelentősen korlátozta 
volna más NASA-berendezések feljut
tatását, egyéb programok végrehajtá
sát. A tragikus véget ért Challenger 
pótlására építendő új űrrepülőgép 
azonban jelentősen enyhíthette volna 
a gondokat. ■
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{Nem zetközi haditechnikai szem le}

Typhoon vadászgépek az olasz légierőben

Az olasz légierőnek  az Alenia Aeronautica cég 
leszállította az első 2. szériájú Typhoon vadászgépet. 
2008. november 18-án Torinóban az Alenia Aero

nautica cég (a Finmeccania csoport tagja) hivatalosan le
szállította az olasz légierőnek a 2. széria első Eurofighter 
Typhoon vadászbombázóját. Az IS 020 jelű gépet Marco 
Bertoli őrnagy -  a 4th Wing IX. Group-jának parancsnok
helyettese -  repülte át Grossetóba, mint a sorozat 47 darab 
standard vadászgépének első példányát. A sorozatot 2013- 
ig gyártják le egy 2004-ben aláírt szerződés szerint.

Az Eurofighter konzorcium (Alenia Aeronautica, BAE 
Systems, EADS CASA, EADS Deutschland) a következő öt 
évben 323 darab Tranche 2. szériájú Typhoon gépet gyárt 
le, miután teljesítette a Tranche 1. széria szállítását. Ebben 
benne van a Szaúd-Arábia által rendelt 72 gép is.

2009. július 2-án a Grosseto légibázison álló olasz Eurofigh- 
terek első ízben vettek részt NATO-műveletekben. A 4th Air 
Wing gépei az Operation Discrete Jury gyakorlat keretében a 
légtérvédelmet gyakorolták. Később a cerviai 5th Wing, a Gioia 
del Colle-i 36th Wing, a trapanii 37th Wing gépei fogják védel
mezni az egész olasz légteret éjjel-nappali készültségben.

A Typhoon most a legerősebb harci gép az exportpiacon, 
és a Tranche 2. sorozat gépei egyeznek az előző standard
dal, de több strukturális megerősítést, erősített szoftverka
pacitást és lényegesen növelt térfogat-kapacitást tartalmaz
nak a várható jövőbeni fejlesztésekhez.

A négy nemzeti program (Németország, Olaszország, 
Nagy-Britannia és Spanyolország) keretében 620 darab re
pülőgépet gyártanak le a Tranche 1. és 2. sorozatból a négy 
légierőnek. Ezenkívül a 15 darab osztrák és 72 darab szaú- 
di megrendelésre készül. Ez összesen 707 darab, de a gö
rög, a török megrendelés függőben van, és további export le
hetséges a közép-keleti arab államokba. A konzorcium 900 
gép gyártásával számol 2017-ig. A négy államban több mint 
100 000 fő dolgozik a programon, ebből Olaszországban 
24 000 fő, az Alenia csoport ebből 13 907 fő.

(Az Alenia Aeronautica nyomán Sárhidai Gyula)

1. ábra. A Trench 2 sorozat első gépének átadása 
2008. XI. 14-én

2. ábra. Az IS 020 jelű gép felszállása

Zathureczky Gyula -  AZ ÚTON VÉGIG KELL MENNI

A több idegen nyelven beszélő, művelt szerző (civilben író és újságíró) 1944 decem
berében a Magyar Királyi Honvédség főhadnagyaként esett szovjet fogságba. Helyt
állása, emberi tartása szolgáljon példaképül a haza jelenlegi és jövőbeli katonái szá
mára. Egyszóval ez a szép, szókimondó, néha gúnyos humorú mű kötelező. A leg
jobban sikerült hadifogoly-emlékiratok közé tartozik.

Zathureczky Gyula a Szovjetunióból hazatérve hamarosan emigrált, és később a 
SZER munkatársa volt. 1987-ben Münchenben hunyt el.

„Itt vannak ezek a szerencsétlen besszarábiai románok. Mind tüdőbajos. Nahát az 
egyik írt most legutóbb az apjának. Képzeljék, azt írta, hogy ha megvan még a két ló, 
és az oroszok nem vették el tőle, akkor küldje el az egyiket helyette, mert őt itt csak 
lónak használják. Most úgyis beteg, hátha a lóért hazaengedik. Szegény fickó hu
szonegy nap bunkert kapott.”

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005. Terjedelem: 247 oldal
A könyv telefonon, levélben vagy e-mailben megrendelhető 2500 Ft-ért (ebben benne van az utánvétes postaköltség) 
vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi Könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás. (Nyitva tartás 
hétfőtől péntekig: 8-19 óráig.) Telefon 460-3722, 06-30-575-0709; e-mail: dornan@vipmail.hu
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Minőségbiztosítás és katonai 
járműgyártás a RÁBA Jármű Kft.-nél

Bevezetés

A RÁBA védjegyet 1913. június elsején 538-as szám alatt je
gyezte be a Győri Kereskedelmi és Iparkamara áruvédjegy- 
lajstromozó hivatala. „Vállalatunk 1903 óta foglalkozik gépjár
művek tervezésével és gyártásával, és mint az első magyar 
autógyárak egyike jelentősen hozzájárult a hazai autóipar fej
lődéséhez. Itt különösen szeretnénk kiemelni azt, hogy 
autógyárrészlegünk a négykerékhajtás történetében (1904) 
elsőként szerepelt” -  mondta az iparügyi miniszter ország- 
gyűlési beszédében 1935-ben.[1] A katonai rendelések és a 
tehergépkocsi-gyártás mindig is meghatározó folyamat volt a 
RÁBA gyár történetében. A legyártott, elkészült járművek vég- 
ellenőrzését, illetve átvételét megbízott katonai szakemberek 
végezték és végzik mind a mai napig. A katonai átvevők vagy 
minőségbiztosítók az érvényes előírások, szabványok köve
telményei alapján döntenek a termék megfelelőségéről.

A minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás és a minőség
ügyi rendszerek fejlődését meghatározta a mindenkori tudo
mányos és műszaki-technikai színvonal. Ennek a színvonal
nak az emelkedése nemegyszer a hadiipari, haditechnikai 
fejlődésnek volt a következménye. Mivel az ISO minőségirá
nyítási rendszerszabványok eredetüket tekintve is katonai 
vonatkozásúak (MIL-szabványok), a katonai minőségbiztosí
tás gyakorlatából vett szigorúság és szabályozottság segít
séget nyújthat azoknak, akiknek termékük előállításához be
szállítókat vagy alvállalkozókat kell igénybe venniük.

A Magyar Vagon és Gépgyár (RÁBA) katonai
JÁRMŰGYÁRTÁSÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE

1896-ban Lederer Emil bécsi gyáros és Lederer Richard 
prágai gyáros megalapították a Magyar Vagon- és Gépgyár 
Részvénytársaságot. A gyár alapítását követő időszaknak 
a fő gyártmánya a vasúti kocsi. Kezdetben a teherkocsi, 
majd később a minden tekintetben igényesebb munkát, na
gyobb hozzáértést és nagyobb műszaki követelményeket 
támasztó személykocsi.

1902-ben gyári, saját célra, „készletre” egy darab (amerikai 
típusú) tehergépkocsi (Lasten-Automobil Amerikanischer 
Type) és két darab kéttonnás tehergépkocsi elkészítését ren
delik meg. Ezek a rendelések utalnak arra, hogy a vagongyár
ban már ekkor foglalkoztak a közúti járműgyártás gondolatá
val, noha a gyártás megindítását hivatalosan a vállalat is csak 
1903-tól számította. Ugyancsak az 1902-es kiírások utalnak a 
későbbi katonai szállítóeszköz-gyártásra is. A 234. gyári szá
mú megrendelés alapján a vagongyárban egy darab lövegtalp 
mintapéldányát készítik el a Császári és Királyi (K.u.K.) Bécsi 
Tüzérségi Szertár részére. Maga a kiírás módja is mutatja, 
hogy milyen nagy fontosságot tulajdonított a gyár vezetősége 
egy esetleges rendelésnek: „A beküldött 19 rajz és négy fény
kép alapján a lövedéktalp mintapéldányát a legnagyobb gon
dossággal kell elkészíteni, mert különben a gyár nem kap 
rendelést.”[1] A gyártási profil alakulása szempontjából figyel
met érdemelnek az egyelőre még a vagonosztályon végzett 
közúti járműgyártó-kísérletek. A győri vagongyár szakemberei 
számára sem volt könnyű a rohamos fejlődésben levő gépjár

1. ábra. A Tlaskal-féle vontató[1]

2. ábra. A RÁBA „V” típus 1913[1]

műgyártás területén olyan gyártmányt kiválasztani, amelynek 
valóban jövője van és amely az egyre súlyosbodó gazdasági 
viszonyok között anyagi sikerrel is kecsegtet. A vagongyár ve
zetésének belső nyelve akkor még a német, és a gyár szak
emberei legalább annyira tájékozottak az ausztriai, sőt német- 
országi műszaki fejlődésben, mint a hazaiban.

Új katonai, erdő- és mezőgazdasági vontatási célokra alkal
mas járművet az V. Bécsi Nemzetközi Autókiállításon, 1905- 
ben mutattak be. A jármű tulajdonképpen vontatóként felhasz
nált tehergépkocsi volt, ehhez öt utánfutó csatlakozott. A von
tató járművön csörlő volt. Nehéz terepen a vontatott oszlopot 
szétbontották, a vontató előrement, majd a csörlő segítségé
vel egyenként felvontatta a kocsisor kocsijait.

A négykerékhajtás abban az időben igen erősen foglal
koztatta a tervezőket, főleg a katonák szorgalmazták kidol
gozását. Tlaskal százados -  miután Wiener-Neustadtban 
elutasították -  más kapcsolatokat keresett, és így akadt a 
győri Magyar Vagon- és Gépgyárra, amelynél akkor éppen 
közúti járműgyártási tervekkel foglalkoztak. A Tlaskal-féle 
vontatószerelvény egyik leglényegesebb konstrukciós elve 
a négykerékhajtás. (1. ábra)

A világháborút megelőző és a háborús évek alatt a vagon
gyár addigi gyártmányait változatlanul tovább gyártotta. A há
ború alatt a gyár természetesen nagyon sok megrendelést
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kapott hadfelszerelési cikkekre. A már 1908-tól önálló részleg
gé kiépített hadianyaggyártó üzem elsősorban mindenféle ka
tonai járművet gyártott, így páncélborítású, illetve páncélborí
tás nélküli lőszerszállító kocsikat, különféle tüzérségi vontató
kat, betegszállító kocsikat, vízszállító kocsikat, pótkocsikat, de 
aknavetőket, szétszedhető barakkokat, céltáblaállványokat is. 
Ezt a részleget 1915-ben tüzérségi és autókerékgyártással 
bővítették ki. Ezeknél a gyártmányoknál főleg a mennyiség je
lentett problémát. Az Egyesült Államokban állítólag ebben az 
időszakban mondta Henry Ford: „Bárki bármilyen színű kocsit 
kérhet -  csak fekete legyen.” Ami mögött az állt, hogy csupán 
egyetlen olyan festék akadt, a fekete japánzománc, amelynek 
száradási ideje igazodott a szerelőszalag haladásához. Ez a 
kis áldozat megérte a vevőknek.[2]

Noha a gyár korabeli prospektusa szerint a kérdéses gyárt
mányok tervezésével is foglalkoztak, a katonai irányító szervek 
részletes előírásai nagy kötöttséget jelentettek, és önálló kez
deményezésre nem sok lehetőség kínálkozott. Ebben az idő
szakban a vagongyár egyedül az autógyártás terén tett műsza
ki fejlesztési szempontból is újdonságot jelentő, nagy hordere
jű kezdeményező lépést, amikor 1913-ban megszerezte az 
Erste Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik gépkocsijainak 
gyártási jogát, a „Prága” licencét. Ezekben az években sorozat- 
gyártás még nem volt, a gyártás sokkal inkább kézműves jelle
gű volt, az ennek megfelelő darabszámokkal. így 1908-ban 
harminc munkás összesen hat kocsit készített el, mégpedig 
minden kocsit más kivitelben. Az 1909-ben negyven, míg 1910- 
ben kilencven kocsit készült. A „Praha” márkájú autók nem vol
tak forradalmi, úttörő újdonságok. Néhány kivételtől eltekintve 
inkább a hagyományokhoz ragaszkodó, de strapabíró, megbíz
ható és olcsó üzemű konstrukciónak számítottak.

A RÁBA „V” típusú tehergépkocsi vagongyárban gyártandó 
típusának kiválasztása időpontjában már a hadsereg is erő
sen érdeklődött a gépkocsin történő teherszállítás lehetősé
gei iránt. Németországban például megalakították a „Kaiser
liche Automobil-Korps”-ot, amelynek tagjai kötelezték magu
kat, hogy gépkocsijaikat szükség esetén a hadsereg rendel
kezésére bocsátják. Az ilyen gépkocsiknak bizonyos egysé
ges előírásoknak kellett megfelelniük. 1908-ban a porosz 
hadügyminisztérium négy gyárat jelölt ki, amelyek az előírá
soknak megfelelő gépkocsikat gyártották. Aki ilyen gépkocsit 
vásárolt, adókedvezményben részesült. Ezt a rendszert átvet
ték az Osztrák-Magyar Monarchiában is, és ilyen ártámoga
tásos, „szubvencionált” gyártmány volt a Praha-licenc alapján 
készült vagongyári „V” típusú tehergépkocsi is, amely egy
részt megfelelt a hadsereg által támasztott követelmények
nek, másrészt -  a támogatás miatt viszonylag olcsó ára miatt 
-  polgári célokra gyorsan elterjedt. A licencszerződés megkö-

3. ábra. RÁBA-Austro-FIAT gyorsteherautó[1]

4. ábra. RÁBA Botond terepjáró rajkocsi

tése után a vagongyár márkaelnevezést keresett, és válasz
tása a „RÁBA” szóra esett. A „RÁBA” védjegyet 1913. június 
1-jén 538-as szám alatt jegyezte be a Győri Kereskedelmi és 
Iparkamara áruvédjegy-lajstromozó hivatala. A RÁBA.yh’ jel
zéssel húsz darab, légelhárító lövegek felvételére alkalmas 
különleges katonai kocsit készített, a motorsátrat és a vezető
fülkét páncéllemez borította. A RÁBA „V” járművek zöme 3-5 
tonnás hasznos terhelésű tehergépkocsi volt (2. ábra). Az 
1913-tól kezdve gyártott „V” típusú háromtonnás tehergépko
csik a háború alatt kizárólag a hadsereg számára készültek, 
1918-ig mintegy 300 darab. A háborús években a konstrukci
ón nem sokat változtattak. 1918 és 1921 között nyolc darab 
„V” típusú, háromtonnás tehergépkocsi készül, továbbra is fő
képpen a magyar hadsereg részére. 1922-re a vagongyár a 
RABA „V” típusának több változatát hozza ki.

A tehergépkocsi mellett a vagongyár személygépkocsi-licen- 
cet is vásárolt. Eredetileg két- és négyszemélyes kiskocsik és 
nagyobb teljesítményű, hatszemélyes személykocsik gyártásá
ra gondoltak, és megszerezték az „Alfa” kis személykocsi és a 
„Grand” hatszemélyes kocsi szabadalmát. A gyártásra azon
ban a háború kitörése miatt nem kerülhetett sor. Előtérbe lépett 
ugyanis a hadsereg mint potenciális vásárló, és a katonaság 
igényeinek megfelelt a nagyobb és strapabíróbb „Grand” típu
sú személykocsi, amelynek alvázára többféle karosszériát is le
hetett építeni, ezzel a gyártmányt sokoldalúan lehetett felhasz
nálni. Külön előnynek számított, hogy a „Grand” személykocsi 
egyes alkatrészei а „V” típusú tehergépkocsiéval azonosak vol
tak. Ez egyrészt gazdaságossá tette a gyártást, másrészt a jár
mű rossz útviszonyok mellett is megbízhatóan üzemelt. A há
ború előtt az első szériák nyitott és csukott, hatszemélyes ka
rosszériával készültek. A háború alatt ezek helyett az alvázra 
katonai ütegparancsnoki, illetve sebesültszállító karosszériát 
építettek. A hazai területen működő hadiüzemek természete
sen a közös osztrák-magyar hadsereg tökéletes ellátása érde
kében a monarchia hadiiparának integráns részét képezték, 
beszállítói részesedésük 28-36 százalék között mozgott. 
A minőségfelügyelet természetesen az Osztrák-Magyar Mo
narchia államgépezetének részét képezte.[3]

Az inflációs időszak autógyártását az jellemzi, hogy a vagon
gyár a már meglevő alaptípusokkal, illetve ezeknek a piaci igé
nyekhez alakított változataival igyekezett minél nagyobb forgal
mat lebonyolítani. Az általános gazdasági helyzet rohamos 
romlása következtében az autópiacon is csökkent a vásárlási 
kedv, a szakmában pangás mutatkozott. A magyar hadvezetés 
az antant szoros katonai ellenőrzési időszakát a hadiipar rejté- 
sével próbálta „túlélni”. 1928-tól, az antantellenőrzés megszűn
tével újra kellett teremteni a hadsereg ellátásának ipari és mi-
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nőségtámogatási hátterét. 1929-ben a következetes és szigorú 
alapossággal fejlesztett magyar ellenőrző intézmények elisme
réseképpen öt ország, Ausztria, Belgium Franciaország, Né
metország és Magyarország egyezményt írt alá, hogy a vizs
gálóállomásaik ellenőrzési jelével ellátott fegyvereket és lősze
reket a vizsgálat megismétlése nélkül veszik át.[3]

A gazdasági válságot követő években a gyár egyik legdina
mikusabban fejlődő üzeme az autógyár volt. A teherautógyártó 
részleg fejlődését előmozdította a honvédelmi célú termelés 
megindulása, majd 1938 után a hadi termelés fellendülése. No
ha a trianoni szerződés szabta korlátok miatt a hadsereg fel
szerelése nyíltan még nem indulhatott meg, a Honvédelmi Mi
nisztérium már 1934-ben előírta a katonai célokra alkalmas, 1,5 
tonna hasznos terhelésű gyorsteherautók műszaki követelmé
nyeit. A vagongyárnak volt ilyen jellegű gyártmánya, az 1929- 
től licencben gyártott RÄBA-Austro-FIAT gyorsteherautó (3. 
ábra), amelyből még a válság évei alatt is viszonylag nagy 
mennyiséget adtak el, 1935-ig összesen 263 darabot.

Az 1933-39-es üzleti években a gyárnak az eddig ismer
tetett konstrukciókon kívül volt még egy olyan terméke, 
amellyel bekapcsolódhatott a katonai megrendelésekbe. 
Ez a RÁBA Botond katonai terepjáró jármű volt (4. ábra). 
A RÁBA Botond 1,5 tonna teherbírású terepjáró gépkocsi 
mintapéldánya 1938-ban készült el. Ennél a konstrukciónál 
szintén a RABA-Austro-FIAT-nál jól bevált motorból és az 
egyéb szerkezeti elemekből indultak ki.

„A katonák már a terepjáró gépkocsi első összeállítási 
vázlatrajzán, az úgynevezett projekten meg a főtervekben 
felismerték a korábban kialakított és általuk iránykövetel
ményeknek nevezett követeléseik teljesítését. Elhangzot
tak bírálatok, viták, tanácsok. Mindenki jóindulatúan igyeke
zett szakmai tapasztalatait megismertetni: a katonák az 
üzemeltetés érdekében, a konstruktőrök a minél egysze
rűbb megoldás, a technikusok és a szakmunkások a gaz
daságos gyárthatóság, a próbamesterek és a művezetők 
azért, hogy a kocsi az elvárásoknak megfelelő (Warrenfest) 
legyen. A katonaság 1938 tavaszán összehasonlító próbát 
készült tartani a rendelkezésére álló hazai és külföldi terep
járókból, több ezer darabos terepjáró tehergépkocsi rende
lésének eldöntése végett. Ezért aztán nagyon sürgős lett a 
két mintakocsi legyártása. Az 1,5 tonnás terepjáró első pél
dányával a főművezető -  az autógyár lakatosainak, szere
lőinek és próbamestereinek főnöke -  elindult a gyárkeríté
sen belüli régi autógyár mögötti próbaterepre... A prototí
pus alvázpróbái folytatódtak az erre rendszeresített gyári 
útvonalon, azután a Bakonyban. Az átütő sikerben bízva 
minél gyorsabban fel kellett készülni a várható sorozatgyár
tásra. Á prototípusgyártásnál felhasznált rajzokra előzetes 
megállapodás alapján a kontroll (MEO) vezetője a gyártás 
közben felmerült módosításokat, hibajavításokat, kiegészí
téseket pontosan rávezette. A vezérkari főnökség, akiknek 
még 1938 elején is az eredeti elképzelése az volt, hogy a 
rendszeresítendő terepjáró gépkocsikat német licencek 
alapján kell idehaza gyártani, csak az 1938. május 5-i, 
Hajmáskéren lefolytatott, e tárgyban eredménytelen 
terepjáróbemutató után tartotta sürgősnek a Botond kipró
bálását. Az augusztusi csapatpróbán, amelyen már a Bo
tond is részt vett, a RÁBA Botond terepjáró gépkocsi volt az 
a típus, amely a csapatszolgálat követelményeinek teljes 
mértékben meg tudott felelni -  jelentette a csapatpróbát 
végrehajtó 4. gépkocsizó zászlóalj... Hátravolt még annak 
biztosítása, hogy a különböző helyeken gyártott azonos 
rajzszámú darabok, illetve fődarabok egymás közti cserél
hetősége teljes mértékben elérhető legyen. Ugyanilyen fon
tos volt a különböző gyárakban készült egymáshoz illesz
kedő vagy csatlakozó darabok méretre munkálásának tel
jes azonossága is. A Győrött használt különböző ellenőrző

5. ábra. FUG tereppróbán[5]

6. ábra. PSZH sorozatgyártási példánya[5]

berendezések, sablonok, kaliberek (idomszerek) rajzait a 
társgyáraknak átadtuk vagy kívánságukra legyártottuk. 
Ezenkívül terveztünk és gyártottunk Győrben olyan ellenőr
ző berendezéseket, fúró, vagy egyéb megmunkáló készü
lékeket, amelyek használatával csakis hibamentes és csat
lakoztatásra alkalmas felületeket, pontos furatosztású és 
méretű furatokat lehetett készíteni. Gondoskodtunk arról is, 
hogy az egymáshoz csatlakozó darabpárokhoz készített 
fenti berendezéseknek az érdekelt gyárakhoz kiadott da
rabját az átadás előtt kellő ellenőrzésnek vessék alá Győ
rött. Hosszú lenne ezeket a segédeszközöket felsorolni, a 
tény az, hogy már az első legyártott százas széria is zökke
nőmentesen összeszerelhető és átadható volt. A Botondok 
szállítása Győrből már 1939-ben megkezdődött, 63 darab
bal. A kővetkező évben, 1940. november 16-án a két gyár 
befejezte a megrendelt 1042 darab tehergépkocsi teljes 
kiszállítását”[4] -  írta Winkler Dezső, a Botond terepjáró fő- 
konstruktőre visszaemlékezésében.

A RÁBA Botond terepjáró 1948-ig volt rendszeresítve a 
hadseregben. 1950-ben, a Csepel Autógyár beindulásakor 
az autógyártást beszüntették Győrben. A hazai minőség-el
lenőrzés ebben az időszakban sikeresen alkalmazta az ak
koriban kibontakozó „szalagtermelés” amerikai elméletét, 
amely a nagy sorozatú ipari termékek minőségének megál
lapítására irányult. A második világháború időszakában a ha
ditermelés katonai irányítás mellett valósult meg és a minő
ség-ellenőrzés is közvetlen katonai irányítás alá tartozott.

Csepel főegységek igénybevételével a RÁBA Magyar Va
gon- és Gépgyár a '60-as években gyártotta a FUG-ot (5. áb
ra) és a PSZH-t (6. ábra), amelyek a Magyar Néphadsereg 
igényeinek kielégítésén kívül exportra is készültek.

A járművek az adott kor követelményeinek megfeleltek, 
de továbbfejlesztésük már a gyártás kezdetekor felme
rült. A 70-es évek elején a PSZH-t próbálták korszerűsí
teni, négytengelyes kivitelben, de ez pénz és kapacitás 
hiánya miatt lekerült a napirendről. Ezután elkészítették 
még egy háromtengelyes, majd ismételt elutasítás után 
egy kéttengelyes PSZH tervét is, de ennek legyártására 
sem került sor.[5]
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A műszaki fejlesztés legintenzívebben a közúti járműprog
rammal összefüggő feladatokhoz kapcsolódott. Az ezzel ösz- 
szefüggésben megtett műszaki szervezési intézkedésekkel, 
az elvégzett kutatásokkal és kísérletekkel az MVG minden 
gyártmányánál következetesen törekedett a minőség javításá
ra, a korszerűsítésre. A megrendelők kívánságának jobban 
megfelelő, gazdaságosabb üzemű konstrukciókat, jobb tech
nológiai megoldásokat dolgoztak ki. Miután az MVG-ben a fu
tóművek és a licencmotorok gyártásának beindításával a leg
fontosabb főegységek gyártása megindult, reális alap jött létre 
a nehéz tehergépkocsik hazai gyártásához. Mivel tehergépko
csikat Magyarországon korábban csupán a Csepel Autógyár 
gyártott, az MVG vezetői együttműködést kezdeményeztek, 
majd megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a teher
gépkocsikat tíz tonna teherbírásig továbbra is a Csepel Autó
gyár, az annál nagyobb kocsikat 38 tonna összgördülősúlyig 
(ami körülbelül húsz tonna teherbírásnak, felel meg) a győri 
MVG gyártja. A fejlesztés 1967-ben kezdődött meg. 1968-ban 
a gyártmányfejlesztés súlypontja a közúti tehergépjármű kü
lönböző típusainak kifejlesztése, kísérleti járművek elkészíté
se, a mellső és hátsó futóművek módosított változatainak el
készítése volt. A tehergépkocsik és nyerges vontatók a hozzá
juk tartozó megfelelő két- és háromtengelyű pótkocsikkal és 
félpótkocsikkal 38 tonna összgördülősúlyú szerelvényeket al
kottak. A gyártás előkészítésénél vezérelv volt a tipizált elemek 
alkalmazása, hogy ezek variálásával kis sorozatú gyártás ese
tén is sokféle igény gazdaságosan kielégíthető legyen. A jár
műcsalád kifejlesztésébe a MAN cég is bekapcsolódott. 1968 
decemberében megállapodás jött létre az MVG és a MAN kö
zött: a nyugatnémet cég a Győrött készült hátsóhídalkatrészek 
ellenében a MAN a tehergépjárművekhez vezetőfülkét szállí
tott. 1969 májusában a Budapesti Nemzetközi Vásáron már 
megjelentek az MVG-tehergépkocsik.[6] A katonaság az 
1980-as években vásárolt közúti járműszerelvényeket is szál
lítási feladatokra (7. ábra).

Az 1950-es években megindított hazai hadiipari termelést 
és a termékeket az egyes szakfegyvernemi átvevők ellenőriz
ték a gyárakban. Ezek a katonai üzemi megbízott (KÜM) szer
vezetek fegyvernemi széttagoltságban működtek. A KÜM állo
mánya jogszabályok (A Magyar Népköztársaság kormányá
nak határozata a haditechnikai és egyéb KÜM-átvétel alá tar
tozó gyártmányok gyártásellenőrzésének és átvételének rend
jéről) és a gyártmánydokumentációban (az ipari miniszter és a 
honvédelmi miniszter együttes utasítása a haditechnikai esz
közök gyártási dokumentáció készítésének és kezelésének 
szabályairól, MN HTI technikai utasítások, magyar polgári és

7. ábra. RÁBA 833 nyergesvonattó

8. ábra. Közúti járműszerelvény

9. ábra. RÁBA T18 terepjáró tehergépkocsi

katonai szabványok stb.) előírtak szerint végezte ellenőrző, 
vizsgáló, minősítő és tanúsító tevékenységét. AVarsói Szerző
dés (VSZ) engedte kereteken belül komoly hazai fejlesztések 
valósultak meg a járműgyártás területén. A hadsereg jármű
parkjának zömét a Csepel Autógyár és a győri RÁBA szállítot
ta, szintén Győrben állították elő a hazai tervezésű páncélozott 
szállító harcjárművet (PSZH). A KGST-tagországok között 
1988. január 1-jén együttműködési egyezmény került aláírás
ra, amely lehetővé tette a kölcsönösen szállított termékek mi
nőségtanúsításának jelentős egyszerűsítését. Az új megálla
podás keretében kiállított tanúsítvány ugyanis kellő megbízha
tósággal azt igazolta, hogy a termék megfelel a szerződésben 
kikötött feltételeknek, illetve a KGST-szabványoknak. A minő
ség tanúsítása a gyártó vállalat utolsó tevékenysége a kiszál
lítás előtt. Ha ez hiteles, akkor a vevőnél végzett ellenőrzést 
elegendő arra korlátozni, hogy a termék nem sérült-e meg a 
szállítás során. A KGST- tagországok felismerve egy ilyen 
megállapodás előnyeit, alapos egyeztetés után fogadták el azt 
az egyezményt és szabályzatot, amelynek előírásai kellő biz
tonságot nyújtottak a tanúsítványok kölcsönös elismerésére. 
Az előírások szerint a KGST tanúsítási rendszere, az úgyne
vezett SZEPROSZEV-rendszer működését valamennyi tagor
szágban egy erre felhatalmazott állami szerv felügyelte. Ez a 
szerv hazánkban a Magyar Szabványügyi Hivatal volt, amely
nek funkcióit a kormány a minőségirányítás koordinálásával és 
a minőségtanúsítási egyezmény felügyeletével bővítette. 
A magyar KÜM-szervezet a ’80-as évek végéig működött. Eb
ben az időszakban már jelentős nyugati hatásként érződött a 
különböző minőségirányítási rendszermodellek és módszerek 
megjelenése, és a minőség-ellenőrzés elméletét kezdte felvál
tani a minőségbiztosítás aktualitása.[3]

1980 és 1999 között az alábbi katonai járművek készül
tek a RÁBA Magyar Vagon és gépgyárban:

1980-88 közúti és terepjáró katonai tehergépkocsi kb. 
200 db; RÁBA T-18 (közel-keleti expprtra) 184 db; 1985 
Kamaz fülkés H-18 10 db; 1992-99 RÁBA H-9 határőrség
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10. ábra. RÁBA H9 terepjáró tehergépkocsi

részére 150 db; RÁBAH-14, H-18, H-22, H-25 összesen 
25 darab (9., 10., 11. ábra).

A honi hadiipar a VSZ megszűnése után, az 1990-es 
években a megváltozott körülményekhez próbált alkalmaz
kodni. A jogutód szervezetek feladatköre: az MH és a társ 
fegyveres testületek részére átfogta a hadfelszerelés vizs
gálat és tanúsítás, valamint az MSZ-rendszerben akkredi
tált vizsgálóintézményként a gyártók minőségbiztosítási 
rendszerének minősítő és felülvizsgálati tevékenységét. Az 
1993-as esztendő nemcsak szervezeti változásokat ered
ményezett a magyar katonai minőségirányítás területén, de 
olyan szabályozó dokumentumok is kiadásra kerültek, mint 
az 1993. évi törvény a honvédelemről és a 178/1993. (XII. 
27.) Kormányrendelet, amelyek felső szinten, hosszú távra 
szabályozták a katonai minőségirányítási szakterület tevé
kenységét. Még egy nagyon fontos külső tényezőt meg kell 
említeni, mégpedig a NATO Magyarország felé való nyitá
sát a PFP-programon (partnerség a békéért) belül, amely
nek egyik területe volt a katonai minőségirányítás. A NATO 
minőségbiztosítási igazgatók főbizottságának (AC 250) kül
döttsége két ízben látogatott Magyarországra a Honvédel
mi Minisztérium meghívására, és tájékoztatta a magyar ka
tonai minőségirányítási szakembereket a NATO minőség- 
politikájáról, gyakorlatáról és a PFP-programon belül a ma
gyar fél bekapcsolódási lehetőségeiről.

A NATO-minőségirányítási kapcsolatokból levont tapasz
talatok gyökeresen megváltoztatták a magyar katonai mi
nőségirányítási elveket. Itt sietett segíteni a NATO minő
ségpolitikája, amely előtérbe helyezte a gyártók és szállítók 
minőségirányítási rendszerei felügyeletének, vizsgálatának 
és értékelésének gyakorlatát, azaz nem termékorientált, 
hanem minőségirányítási rendszer orientáltságú szemlélet 
bevezetését.

A NATO minőségirányítási politikájában megfogalmazot
tak szerint nagy hangsúlyt fektet a megfelelő minőségű 
hadfelszerelési anyagok beszerzésére. Ennek az elvnek az 
egyik pillére, hogy a NATO az AQAP-dokumentumok irány- 
mutatása alapján a gyártótól és szállítótól megköveteli a 
polgári minőségirányítási rendszermodellje kiegészítését, 
így biztosítva a hadfelszerelési termékek megfelelőségét. 
Ezt a felülvizsgálatot, mivel speciális szakképzettséget igé
nyel, minden NATO-tagország a védelmi minisztériuma 
szervezeti elemével hajtja végre (az EU-direktívák a polgá
ri szférából a védelmi szférába helyezik át ezt a tevékeny
séget). Ennek a feladatkörnek az egyik NATO-dokumentu-

11. ábra. RÁBA H22 terepjáró tehergépkocsi

ma a STANAG-4107 szabványosítási egyezmény. Jelentős 
eseményként értékelhető az 1999. március 12-e, NATO- 
tagságunk kelte. A NATO ajánlásaiban következetesen el
várja minőségpolitikájának érvényesítését, ami Magyaror
szág vonatkozásában szerepvállalást és harmonizációs te
vékenységet kíván meg.[3]

A RÁBA Jármű Kft. a Honvédelmi Minisztériummal 2003 
áprilisában írt alá egy 15 évre vonatkozó együttműködési 
keretszerződést. A szerződés előzménye a Magyar Hon
védség gépjárműparkjának korszerűsítése érdekében in
dult gépjármű-beszerzési program.[7] A program és a ki
egészítő megállapodások szerint 2003-tól 2008-ig gyártott 
és átadott RABA H-típusú járművek:

H 14.206 -  121 db, EURO 3 környezetvédelmi osztályú 
motorral;

H 18.206 -  122 db, EURO 3 környezetvédelmi osztályú 
motorral;

H25.206 -  60 db, EURO 3 környezetvédelmi osztályú 
motorral;

H25.324 -  9 db, EURO 4 környezetvédelmi osztályú mo
torral.

Összesen: 312 db, a III. és IV. osztályban (5-18 tonna te
herbírás).
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Győr, 1972, p. 7-159.
[2] Reader’s Digest Válogatás: Mikor, hol, miért és hogyan 
történt? A történelem 100 legdrámaibb eseménye, amely 
megváltoztatta a világot. 1996, p. 298-301.
[3] Minőségportál: A hadiipar minőségirányítási rendszere. 
Menedzsment Fórum, mfor.hu, 2003. november 12. 
http://www.mfor.hu/cikk.php7articleH0972
[4] Winkler Dezső: Visszaemlékezés a Botondra.
[5] Sarkady József: A cikk a Haditechnika 1996/4-es szá
mában jelent meg,
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Dr. Balajti 
István Radarkonferenciák 2008 II. r é s z

Magyarország szempontjából a radarok „in-situ” méré
seivel kapcsolatos tapasztalatok fontosak, hiszen akár 
hazai fejlesztésű, akár külföldi beszerzésű eszközökről 

volt szó, a hazai szakembereknek ott kellett (kell?) lenniük a 
terepi méréseknél. Ezen mérések kidolgozásában, jóváhagyá
sában és az eredmények értékelésében jelentős feladatok há
rulnak rájuk. így a már alkalmazásban lévő radarok és a be
szerzés alatt levő RAT 31 DL rendszerek képességeinek mé
rése rendszeres feladatot jelent a légtérfigyelő radarrendszer 
számára. Ezért is figyelmet érdemel a római konferencián el
hangzott J. J. Nicolas cikke[1], amely a primer és szekunder 
radarantennák „in-situ” mérési lehetőségeivel és tapasztalatai
val foglakozik, melyeket a ’90-es évek közepétől a NATO Lég
védelmi Fenntartási, Ellátási Ügynökség (NAMSA) radarmér
nökei alkalmaznak. A cikk nagy teret szentel a radarantennák 
távol- és közeltéri mérési lehetőségeinek. Néhány fontosabb 
részt ebből az előadásból ábrákon keresztül szemléltetek.

Közeltéri „in-situ” antennamérést ábrázol az 5. ábra (lásd 
2009/4. sz.). Az RF jelforrás jele egy iránycsatolón keresztül a 
vektoranalizátorra kerül mint referenciajel, míg a másik rész a 
sugárzón (Tx Horn) keresztül az antennára jut. Az antenna ál
tal vett jel a vektoranalizátoron összehasonlításra kerül a refe
renciajellel, hogy a köztük lévő fázis- és amplitúdókülönbsége
ket a sugárzó helyzetének függvényében eltároljuk. Az ered
mények közvetlenül elemezhetők, és az antennák távoltéri di
agramjai Furier-transzformáció segítségével egyszerűen ki
számíthatók. A 6. ábra (lásd 2009/4. sz.) egy fázisrácsantenna 
közeltéri energiaeloszlását mutatja valós mérési eredmények 
felhasználásával. Jól megfigyelhető, hogy a 16-tól a 21. sorig 
az energia szintje jelentősen alatta marad az elvártnak, így 
megállapítható a hibás adóvevő modulok helyzete, még ab
ban az esetben is, ha a beépített önteszt ezt nem mutatja ki.

Fontos kiemelni Felix Opitz előadását, aki a légvédelem iránt 
érdeklődők számára röviden összefoglalta a „hálózatcentrikus” 
kutatási terület optimalizálásra váró feladatait. A 8. ábra szim
bolikusan azt szemlélteti, hogy a szélessávú adatátvitelen ala
puló számítástechnikai hálózatban a középső függőleges ten
gely közös adatbázisához az érzékelőréteg (például távolfelde
rítő radarok), a parancsnoki réteg (például harcálláspontok) és 
a végrehajtó réteg (például rakéták) információi és a felhaszná
lók igényei közvetlenül, késedelem nélkül juthatnak el.

7. ábra. A relatív permittivitás függése az anyag 
térfogathányadától

8. ábra. „Hálózatcentrikus’' eszközök kapcsolata

A beszámoló keretében megemlítem a 2008. szeptember 
22-24-én Kijevben, Ukrajna fővárosában tartott, a légi köz
lekedés biztonsága növelésére orientált II. Mikrohullámú és 
Radar Szimpóziumot. Szervezője a időjárásradar világhírű 
tudósa, prof. F. J. Yanosky. A konferencia témái szekciók 
szerinti bontásban[2j:

-  Kiemelt jelentőségű antennatechnológiák (G. Vanden- 
bosch, N. Popenko)

-  Szóródás és elnyelődés a radartechnológiában
-  Változó elektromos és mágneses tulajdonságokkal ren

delkező anyagok (P. Bezousek, O. Drobakhin)
-  Passzív és félig aktív radarrendszerek (W. Wasvlkiws- 

kyj, I. Ivanchenko)
-  Elektromágneses mezők és vezérelt hullámok (R. Sor- 

rentino, S. Malyshev)
-  Új elektronikai technológiák (A. Kawalec, S. Kostina)
-  Adat- és képfeldolgozás (K. Kulpa, I. Prokopenko)
-  Jelfeldolgozás a radarban (L. Ferro-Famil, V. Lukin)
-  Az atmoszféra távérzékelése (I. Nicolaescu, D. Vavriv)
-  A föld és atmoszférájának távérzékelése (D. Zrnic, Yu. 

Avervanova)
-  Antennaanalízis és -mérések (T. Itoth, N. Cherpak)
-  Szintetikus apertúrával rendelkező radarok (L. Nagy, G. 

Khlopov)
-  Kiemelt jelentőségű radartechnológiák (G. Greving, M. 

Pasternak)
-  Rendszerjellemzők növelése (I. Balajti, Yu. Poplavko)
-  Információs rendszerek és jelfeldolgozás (J. Y. Son, A. 

Pieniezny)
-  Speciális alkalmazások (V. Scheibal, E. Aznakaev)
-  Logisztika és a radarmérések szervezése (A. Suarez, 

J. Misiuriewicz)
Minden témakör részletes elemzésére sajnos most nincs 

lehetőség, ezért a lehetséges hazai érdeklődés tükrében 
csak az alábbi előadásokra hívnám fel a figyelmet.

Kevés szakember van a világon, aki a radaradórendszerek 
fáziszajelemzésében annyi tapasztalattal rendelkezik, mint A. 
Suáres (Cantabria Műszaki Egyetem, Spanyolország). Elő
adása a félvezetős adómodulok stabilitási kérdéskörével és 
az ezzel összefüggő mérési eredmények értékelésével foglal
kozott. A szerző tapasztalatai szerint a radarrendszerek adó
moduljainak túlmelegedése gyakran a veszteségek alulérté
keléséből fakad. Ezt a hézagot szűkíti a professzornő, és elő
adásában példákkal illusztrálja a megoldás lehetőségeit.
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Nagy elismerést váltott ki a BME képviseletében Nagy 
Lajos professzor úr, aki a radarok által is alkalmazott, mik
rohullámokat elnyelő anyagok (Microwave Absorbent 
Materials -  МАМ) méréstechnikai lehetőségeit, új módsze
reit értékelte. Ezzel kapcsolatban a Budapesti Műszaki 
Egyetemen folynak kutatások. Az előadása a „lopakodó” 
technológiával megépített repülőeszközökhöz használt, a 
hatásos radarkeresztmetszetet csökkentő anyagok válto
zásával foglalkozott, ami azt jelenti, hogy az anyagoknak 
az elektromos és mágneses permohebilitási értékei úgy 
változnak, hogy csökkentik a nagyfrekvenciás jel energiá
ját, ha az áthalad rajtuk vagy visszaverődik róluk. Prof. 
Nagy a MAM-anyagok mérési lehetőségeit, a hibák értéke
lését, korrigálásának lehetőségeit vizsgálta 1-től 10 GHz 
frekvencia tartományban. Kidolgozásra és szimulációs 
módszerrel bizonyításra került a mikroszkopikus (nano) 
MAM-anyagok vizsgálata. A 7. ábra a szimulációs eredmé
nyeket szemlélteti.

A magyar szakemberektől függetlenül ukrán szakemberek 
is hasonló következtetésekre jutottak a MAM-anyagok kutatá
sa terén. Az elért eredményekről a szimpóziumnak otthont adó 
egyetem professzora, Jurij Poplavko számolt be. Előadásából 
kitűnt a „lopakodó” technológia és az ehhez kapcsolódó MAM- 
anyag kutatása ma már nem a jövő, hanem mindinkább a je
len feladata, és ezzel a ténnyel a hazai és a külföldi radartech
nikát alkalmazóknak számolniuk kell. Megemlítendő, hogy a 
volt HTI-ben körülbelül húsz éve kutatási téma volt ez a terü
let. Napjainkban a témakör „nyílt” eredményei elérték azt a 
szintet, ahol már a nagy országok kutatóin kívül a közepes 
vagy szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező országok ku
tatói is sikerrel kapcsolódhatnak be a kutatásokba. Ezért talán 
jogosan merül fel az igény, hogy a magyar radarrendszer cél
tárgy-detektálási képességekre való követelményeket újra kell 
gondolni és azokat jelentősen szigorítani szükséges.

Felvetődik az a gondolat, hogy az Ukrajnában és Magyaror
szágon folyó párhuzamos kutatások összehangolásával, egy
más módszereinek megismerésén keresztül gyorsabban, ha
tékonyabban megoldhatóak lennének a felmerülő problémák.

Meghívott előadóként részt vettem a konferencián. Előadá
som témája a NAMSA mérnökei által kidolgozott, és széles 
körben használt radarképesség-felmérő „in-situ” tesztsorozat 
bemutatása. A „System Performance Check”-nek nevezett 
rendszer túlmutat a radarok kezelői által végzett napi/heti/havi 
méréseken, és magában foglalja a radar fő alrendszereinek, 
antenna-, adó- és vevőrendszer legfontosabb paraméterei
nek rendszeres ellenőrzését. Az általában 18 tesztet magá
ban foglaló eljárással felfedezhetők a radarok üzemeltetése 
során a bekövetkező képesség- és teljesítménycsökkenést

9. á b ra . A  p r im e r  é s  s z e k u n d e r  ra d a r  c é ltá r g y d e te k tá lá s i  
le h e tő s é g e i é s  p lo t k o r r e lá c ió ja

A RADOM HATÁSA A SZEKUNDER RADAR ANTENNA KARAKTERISZTIKÁRA

I
!
I

10. á b ra . A  k ü ls ő  é s  b e ls ő  s z o n d a  k ö z e lté r i  c i l in d r ik u s  
m é ré s e ib ő l s z á m í to t t  tá v o l té r i  a n te n n a d ia g r a m o k

ou*bzH Ifi»

okozó tényezők, meghibásodások, megelőzhető néhány na
gyon drága és időigényes alrendszer-károsodás. A radarok 
főbb rendszerparamétereinek rendszeres ellenőrzésével fo
lyamatosan rögzíthető a radar műszaki állapota, ezáltal az el
várt legmagasabb szinten, költséghatékonyan biztosítható a 
légi forgalom biztonsága és az ország szuverenitása.

Az előadásból csak két teszt megemlítésére van lehető
ség. Az első, a 9. ábrán bemutatott, a primer és szekunder 
radar céltárgy-detektálási lehetősége és a plotok korreláció
jának mérésekor használt diagram. Az alkalmazott progra
mok segítségével részletes kimutatások készíthetők a rada
rok plotképzésével kapcsolatban. Ugyanakkor az ábrázolt 
PPI-képből is megállapító, hogy az „1”-es számmal jelzett te
rületeken a szekunder radar céltárgydetektálása hiányzik. 
A „2”-es számmal jelzett területeken mindkét radar „vak”, és 
a „3” jelzésű területeken az elsődleges radar hamis plot- 
képzése nagyon magas. Ez utóbbi területek segítségével el
lenőrizni lehet a radarba épített állócél-szűrők paraméterei
nek hatékonyságát a különböző üzemmódok és szűrők be- 
és kikapcsolásával felvett és analizált helyzetek által.

A radarok meteorológiai hatások elleni védelmét szolgáló 
RADOM-ok hatását az antenna-iránykarakterisztikákra „in- 
situ” keretében mérhetjük. Ezáltal meghatározható a 
RADOM okozta veszteségek nagysága. A módszer külön 
érdekessége, hogy a cilindrikus közeltéri méréseket, me
lyeket a nagy radargyártó cégek zárt laboratóriumokban a 
visszaverődések és többszörös hullámterjedés kiküszöbö
lésével széleskörűen alkalmaznak. A módszert a NAMSA 
szakembereinek sikerült a radarhelyszíneken „in-situ” kör
nyezetben megvalósítani. A 10. ábra a külső és belső szon
da által gyűjtött adatokból számított távoltéri antennadiag
ramokat hasonlítja össze. Megállapítható, hogy a főnyalá
bok majdnem teljesen azonosak, ugyanakkor a belső szon
da által a RADOM belső fala közelében jelentős visszave
rődések mérhetők az oldalnyalábokon. Ezek a visszaverő
dések a RADOM-on belül elhelyezett vasszerkezetektől 
származnak, nem a radarantenna hibáját jelzik.

Mindkét konferencia rendkívül hasznos volt a jelen levő 
és az érdeklődő tudósok számára. Részletesebb informá
ciók a konferencia teljes anyagáról a feltüntetett internetes 
honlapról nyerhető. Ajánlom minden radartechnika, radar
technológia iránt érdeklődő olvasó számára.

Referenciák:

[1] http://www.radarcon2008.org/
[2] http://congress.nau.edu.ua/mrrs08

2009/5 HADITECHNIKA «• 47



Nemzetközi haditechnikai szemle

Szűr Zoltán BM P-2 lövészszállltó 
harcjármű I. rész

A BMP-2 típuscsalád -  Bojevaja Masina Pekhotü -  
(NATO-megjelölés BMP 1981) a '80-as évek elején 
jelent meg, amely a BMP-1 továbbfejlesztett változa

ta, mégis számos tekintetben jelentős mértékben különbö
zik elődjétől. A változtatások egyaránt érintették a torony ki
alakítását, a hordozott fegyverzet jellegét, a személyzet és 
a szállított lövészek elhelyezését.

A motor és a sebességváltó a jármű elejében található, a ve
zetőtől jobbra. Szintén ebben a szekcióban, a páncéltest tetején 
helyezkedik el a motor levegőbeömlő rendszere és a kipufogó
nyílás. Az erőforrás típusa UTD-20, egy négyütemű, hathenge
res, turbófeltöltős dízelmotor. Teljesítménye 300 LE 2600-as for
dulatszámon. A manuális váltóval öt előremeneti és egy hátra
meneti fokozat kapcsolható. A motor előmelegítő rendszert is 
kapott, ami a hideg időjárásban való alkalmazhatóságot javítja.

A torziós rudas felfüggesztéssel szerelt futómű mindkét ol
dalon hat futógörgőből, elöl elhelyezett meghajtókerékből, a 
hátsó láncfesztő kerékből és a támasztógörgőkből áll. 
A BMP-2 az elődtípusnál nagyobb terelőlemezeket kapott a 
lánc felső részénél a hatékonyabb folyóátkelésekhez, és 
olyan kamrákat alakították ki bennük, amelyek megnövelték 
a jármű lebegőképességét a vízen.

A BMP-2 igazi kétéltű jármű. Megtartották rajta az elődtí
pustól ismert lehajtható hullámterelő lemezt és a motorházte
tőn levő hullámtörő bordákat. A hermetikusan zárt páncéltest
nek köszönhetően megoldható a folyókon, tavakon való átke
lés, melyhez a haladást itt is a lánc mozgása biztosítja.

A harcjárművet a személyzet minden tagja számára ellát
ták éjjellátó berendezéssel. Rendelkezik továbbá tűzoltó 
rendszerrel és GPK-59 típusú giroszkópos iránytűvel. A túl
nyomásos atom-biológiai-vegyi védelmi rendszer (orosz 
megnevezése PAZ: protivoatomnoj zascsity) gondoskodik 
a személyzet és a szállított lövészek megfelelőn tisztított le
vegővel való ellátásáról. A toronyba beépítettek egy elszí
vóventillátort, ami a tüzeléskor keletkező gázoktól és füsttől 
szabadítja meg a benntartózkodókat.

1. á b ra . E g y  k ik é p z ő t is z t  m a g y a rá z z a  a  s p e c iá l is  v á lto z a tú  
lá n g v e tő  é s  k ö d v e tő  B M P -2  e lre n d e z é s é t  e g y  o k ta tó tá b la  
s e g íts é g é v e l

2. á b ra . E z e n  a k é p e n  jó l  lá ts z ik  a  k ü lö n b s é g  a  b a l o ld a l i  
B M P -1 ,  a k ö z é p e n  á l ló  B M P -2 ,  i l le tv e  jo b b r a  le v ő  B M P -2 D  
k ö z ö t t

3 . á b ra . B M P -2 - e s e k  g y a k o r la t r a  in d u ln a k

4. á b ra . E g y  fe lv o n u lá s o n  ré s z t  v e v ő  B M P -2 ,  
d ís z e g y e n ru h á b a  ö l tö z ö t t  s z e m é ly z e t te l
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5. á b ra . E z e n  a  v á z la to n  a  s z e m é ly z e t  é s  a  s z á l l í t o t t  lö v é s z e k  
e lh e ly e z é s e  lá th a tó  a B M P -2 - b e n

A harcjárműnek különféle toronnyal és fegyverzettel szerelt 
változatai léteznek. A csonka kúp alakú, lapos sziluettel ren
delkező torony ad helyet a fő fegyvernek, a 2A42 típusú 30 
mm-es gépágyúnak, melyet kétszeresen réseit csőszájfékkel 
láttak el. Teljes hossza 3030 mm, tömege 115 kg, gázdugaty- 
tyús, hátrasiklásos csillapítással rendelkezik. A gépágyúnak 
léteztek olyan változatai is, melyek konténereit a Ka-50 és

6. á b ra . E g y  a la p  B M P -2  tö b b n é z e t i  ra jz a . K ü lö n  á b rá z o lja  
a to r o n y  e lö l-  é s  h á tu ln é z e té t ,  i l le tv e  a p á n c é lte s te t  
a fe l fü g g e s z té s s e l a fu tó m ű ,  a lá n c  é s  a  to r o n y  n é lk ü l

7 . á b ra . S z e m lé re  fe ls o r a k o z o t t  B M P -2 D , e lő t te  á ll 
a  s z e m é ly z e t  k é t ta g ja

Mi-8 harci helikopterek is hordozták. A fegyver egyes lövésre 
és kétféle sorozatlövésre képes, ahol kezelője az alacso
nyabb, 200-300 lövés/min és a gyorsabb, 500 lövés/min tűz- 
gyorsaságú tüzelési mód közül választhat. A gépágyúból sok
féle lőszerrel lehet tüzelni, például nagy robbanóerejű nyom
jelzős, páncéltörő nyomjelzős, repesz-romboló, leváló köpe
nyes páncéltörő stb., melyek torkolati sebessége 880-1120

8. á b ra . E z e n  a p a r a n c s n o k i v á l to z a to n  m e g f ig y e lh e tő k  
a  k ü z d ő té r  te te jé n  le v ő  k ü lö n fé le  a n te n n á k

9. á b ra . E n n e k  a c s e h  B M P -2 - e s n e k  a  s z e m é ly z e te  
k é n y e lm e s e n  u z s o n n á z ik  e g y  h a d g y a k o r la t  k ö z b e n  a 
h a rc já rm ű  te te jé n .  A  h á ts ó  a j tó k  é s  a k ü z d ő té r  te te jé n e k  
b ú v ó n y í lá s a i n y i tv a  v a n n a k
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m/s között változik típustól függően. A gépágyú minden irány
ban stabilizált, 4000 m-ig irányozható, de hatékony lőtávolsá- 
ga földi célpontok ellen csak 1000 m. Mivel függőleges síkban 
felfelé nagymértékben kitéríthető (eleváció: -57+74°), hatá
sosan alkalmazható alacsonyan repülő légi célok, repülőgé
pek és helikopterek ellen is. A 30 mm-es lőszerből 500 darab 
a javadalmazás. A gépágyúval párhuzamosítva balra egy
7,62 mm-es PKT gépuskát szereltek be, melyhez 2000 darab 
lőszer málházható. A torony tetejére építették a 9K111(-2) 
Fagot (NATO-kódja AT-4 Spigot A/В) vagy a 9K113 Konkursz 
(NATO-kódja AT-5 Spandrel) típusú páncéltörő rakéta indító
csövét. Összecsukható állványa általában a harcjármű felsze
reléséhez tartozott, melynek segítségével szükség szerint a 
járműtől távolabbról is alkalmazhatták a fegyvert.

Az elődéhez képest megnagyobbított toronyban végzi 
munkáját a járműparancsnok és az irányzólövész. így felsza
badult a harcjárművezető mögötti hely -  ahol a BMP-1-ben 
még a járműparancsnok ült - ,  és ott egy géppuska-tüzelőál
lást létesítettek. A gépágyúval párhuzamosítva infravörös ke
resőfényt helyeztek el, ezenkívül a harcjárműparancsnok 
búvónyílása előtt kapott helyet az OU-3GA2 típusú infravörös 
éjjellátó készülék. A lövész nappali periszkópjának típusa 
BPK-1-42 vagy BPK-2-42, éjszaka és rossz látási viszonyok 
között pedig az előbbi készülékek infrás képalkotóval felsze
relt változataival derítheti fel a célokat. A harcjármű vizuális ál
cázását eleinte úgy oldották meg, hogy a kipufogónyílásba 
üzemanyagot fecskendeztek. Ez az eljárás azonban csak 
már meleg motornál és mozgás közben volt alkalmazható. 
A BMP-2 későbbi változatain a torony mindkét oldalán há
rom-három darab, előre néző, elektromos működtetésű 81 
mm-es ködgránátvető cső található, melyek típusa 902 V.

A megnövelt méretű torony elfoglalta a helyét a BMP-1-nél 
alkalmazott négy tetőajtó közül az első kettőnek, ezért a küz
dőtér tetején két hosszúkás búvónyílást alakítottak ki. Az át
alakítások miatt a BMP-2 eggyel kevesebb lövészkatonát tud 
szállítani elődjénél, a hátsó küzdőtérben hatot, míg az egyko
ri parancsnoki helyen egy fő géppuskást. A szállított hat lö
vésznek fejenként rendelkezésre áll egy menetirányba néző 
periszkóp a páncéltest tetején, illetve tüzelőnyílások a jármű 
oldalán. A lövészraj a küzdőteret a két, oldalra nyitható, nagy
méretű hátsó ajtón keresztül hagyhatja el, melyek felső ré
szén periszkópok találhatók, de tüzelőnyílást csak a bal olda
liba építettek. A tervezők nem változtattak a korábbi koncep
ción, és az ajtókba ugyanúgy üzemanyagtartályokat építettek, 
mint a BMP-1-nél, ami hátulról érkező találat esetén nem sok 
esélyt adott a szállított lövészeknek a túlélésre.

10 . á b ra . A z  á l ló h e ly é r e  b e to la to t t  B V P -2  e g y  h a d g y a k o r la to n

11. á b ra . A  k é p e n  jó l  lá th a tó  a  m a g a s ra  k i té r í te t t  g é p á g y ú .  
A  já r m ű  s z e m é ly z e te  p a ra n c s r a  v á rv a  a tá v o l t  k é m le li

A harcjármű vékony páncélzatából adódóan (a páncéltes
ten maximum 19 mm, a tornyon pedig 23 mm) főleg a gépka
rabélyok és könnyű géppuskák tüzének képes ellenállni, illet
ve ezektől megvédeni a szállított katonákat és a személyze
tet. Emiatt számos változatát előtétpáncélzattal látták el. 
A BMP-2-re felszerelhető lenne például a francia SNPE által 
gyártott reaktív páncélzat, melynek alkalmazhatósága korlá
tozott, hiszen a harcjárműből éppen kiszálló vagy a körülötte 
tartózkodó lövészekben kárt tehetnek a reaktív töltetek elmű- 
ködésekor keletkező repeszek és a légnyomás.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes: SZÁLLÍTÓREPÜLŐGÉPEK 
A MAGYAR HADSEREGBEN (1949 -2008 )
Lapunk külső munkatársa, Kenyeres Dénes nyá. alezredes a közelmúltban magán
kiadásban megjelentette a Szállítórepülőgépek a magyar hadseregben (1949-2008) 
című könyvét. A szerző az 584 oldalas művében feldolgozta a Li-2 „Teve”, IL-14, 
An-24V, L-410 és az An-26 típusú szállítógépek történetét és alkalmazását.

Röviden ismerteti a Tu-134-es átképzésének eseményeit is. A műben megtalálha
tó a hajózó- és repülő-műszaki állomány teljes névsora, a légi díszelgés, a hadgya
korlatok biztosítása, bel- és külföldi légi szállítások stb. A kötetet 600 fotó teszi szem
léletessé.

Megrendelhető a szerzőnél a 06-76/323-175 vagy 06-70/208-0656 telefonszámon. 
Ára: postaköltséggel együtt 4000 Ft.
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LŐRINCZ KÁLMÁN

Ajánló
L____________ J

Menetben
Egy katona gondolatai

V

Lorincz Kálmán: MENETBEN
Egy katona gondolatai

A szerző a néhai Magyar Néphadsereg kivételes tehetségű tisztjei közé tartozott. Rá azt 
lehet mondani, hogy erre a pályára született.

Jelen munkája egy a jövőbeli tisztképzésben nyilván felhasználásra kerülő jegyzet. 
A gondolatmenet lényege, hogy a XXI. század veszélyhelyzeteit valóban felkészülten 
váró, a haza védelme iránt elkötelezett honvédség kialakításánál a külföldi tapaszta
latok, új elméletek átvétele mellett oda kell figyelni a magyar katonai hagyomány, ka
tonai kultúra tanulmányozására és beépítésére is.

Sajnos ma még akadnak olyan tájékozatlan személyek, akik ezt nagyon másként 
látják, és inkább kalandregényekből alakítják ki magabiztos szemléletüket.

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum -  Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2009. 
Terjedelem: 150 oldal. Ár: 3500 Ft (ebben benne van az utánvétes postaköltség). 
Megrendelhető vagy megvásárolható: Kékesi könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth 
téri metróállomás. Telefon: 460-3722; 06-30-575-0709; e-mail: dornan@vipmail.hu

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
98M torpedónaszádja
(1:200, QUEST, Lengyelország)

Az osztrák-magyar flotta utolsó torpedónaszád-sorozata a háború elején épült 
meg. Ezt három gyár készítette, mert a megrendelést szétosztották. A 74T-től a 
81T-ig, vagyis nyolc darab Triestben, a 82F-től a 97F-ig, azaz 16 darab Fiúméban, 
míg a 98M-100M Monfalconéban épült. Ezeket az olasz hadüzenet előtt 
elvontatták, és Polában fejezték be. A 270/330 t-s naszádok két 6,6 cm-es ágyúval 
és négy 45 cm-es torpedóvetővel voltak felszerelve, ami a nagyságához képest 
elégtelen volt.

A kétoldalas kivágóból egy kicsiny, de látványos, 30 cm hosszú papírmakett 
építhető össze. A többi készlethez képest (például orosz sorhajók) viszonylag kevés 
alkatrészből áll.

Az útmutatások lengyel nyelvűek, diagramokkal. Önmagában a makett ára 1390 Ft 
+ postaköltség (2009. májusi adat). Megrendelhető: 06-30-331-6902 Pászti Balázs; 
info@papirmakett.hu; honlap: www.papirmakett.hu

AUTOMODELL GYŰJTŐKNEK
A 24 részből álló Szuperverdák füzetsorozat olyan terepjárókat és sportkocsikat 
mutat be, amelyekről az átlagember általában csak álmodozhat. Néhány példa: BMW 
X5, Maserati Coupé, Aston Martin Vanquish, Mercedes ML, Pagani Zonda, 
Lamborghini Countach.

A mellékelt képeken látható 21. szám fő témája a Chevrolet Corvette Z51 és a 22. 
számé a Bugatti Veyron -  kis szériás olasz drágaság, a Porsche, Ferrari felett járó 
árszinten.

Minden számhoz egy 1:43-as méretarányú, fém és műanyag alkatrészekből álló, 
közepes színvonalú kis modellt mellékelnek, amely játék céljára nem alkalmas.

Maga az újság egy képeslap, a 24 oldal jelentős részét színes fotók töltik meg. 
Felszínes, de nem a papír a lényeg, hanem a címlapon szereplő gépkocsi modellje, 
amely így igen mérsékelt áron (az újsággal együtt), 695 Ft-ért kerülhet a jármű
gyűjteményünkbe.

A sorozat elejétől kezdve, a 24 közül bármelyik szám megvásárolható Budapesten, a Kékesi könyvesboltban, a piros 
metróvonal Kossuth téri állomásán. (Tel.: 460-3722; 06-30-575-0709, nyitva tartás csak hétköznap 8-19 óráig.)
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Haditechnika-történet
___________________________________________ J

Lángszórós harckocsik 
a német haderőben 1939-1945

Az első világháború lövészárokharcaiban mind a köz
ponti, mind az antant hatalmak a legkülönfélébb 
fegyverekkel próbálták az ellenség védelmi vonalait, 

bunkeréit, erődítési pontjait felszámolni. A különféle gép
puskák, géppisztolyok, kézigránátok mellett a rohamcsa
patok fegyverzetében egy olyan harceszköz is helyet ka
pott, amely az ellenséget nemcsak fizikai értelemben sem
misítette meg, de bevetésével egyben demoralizálta is a 
szembenálló hadseregek katonáit. Ez a fegyver a lángszó
ró volt.

Maga a fegyver két fő alkotórészből, a tartályból és a 
lángszórócsőből állt. A tartályban található éghető anyagot 
nagy nyomású nitrogén, oxigén vagy ózon segítségével 
préselték ki a csövön. A permetszerűen kispriccelő folyadé
kot egy szerkezet gyújtotta be. A láng hosszúságát pedig 
egy szabályozószeleppel lehetett állítani. A közel 4000 C- 
fokos 30-50 méter hosszú lángcsóva minden útjába kerü
lőt elpusztított, esetenként a köveket is megolvasztotta.' 
A fegyvert igen nagy körültekintéssel kellett használni, hi
szen a rendkívül gyúlékony anyagot tartalmazó tartály/ok 
háton szállítása nemcsak az ellenség életét veszélyeztet
hette. Ráadásul a fegyver meglehetősen brutális hatása 
miatt a kezelőszemélyzet a legtöbb esetben még fogságba 
esése esetén sem számíthatott irgalomra.

Az első világháborút követően a harckocsik megjelenése 
megteremtette a lehetőségét annak, hogy az eddig köny- 
nyen sebezhető kezelőszemélyzet védetten, a terepakadá
lyokat könnyebben és gyorsabban leküzdve, egy nagyobb 
tartálykapacitással és hatótávval rendelkező fegyvert üze
meltethessen. A két világháború közötti időszakban több 
európai országban is megjelentek a lángszórós harckocsik. 
A szovjet T-26 változatai, az OT-26, OT-131, OT-133 a 
japánok ellen, a Távol-Keleten kerültek bevetésre, míg az 
olasz CV-33 Ansaldo lángszórós változata Etiópia mellett a 
spanyol polgárháborúban harcolt.

Németországban a '30-as évek végén kezdték el komo
lyabban vizsgálni a lángszórós harckocsik rendszeresítésé
nek lehetőségét. Elsősorban az olaszok harctéri tapaszta
latai jelentették az alapokat mindehhez. Ha az abesszíniái 
hadjárat nem is, de a spanyol polgárháborúban sikeresen

1. ábra. Egy Panzerkampfwagen B2 (F) gyakorlaton

2. ábra. A Panzer II. (F) lángszórós harckocsi

alkalmazott lángszórós tankok meggyőzték a Condor Légió 
parancsnokait és a német hadvezetést a lángszórós harc
kocsik rendszeresítésének szükségességéről.

T ípusok 1 9 3 9 -4 3  Közön

Sd. Kfz 122 Panzer II (F) Panzerflammwagen -  Flamingo

1939. január 21-én a német szárazföldi haderő fegyverzet
ügyi hivatala (Heereswaffenamt) felhatalmazást adott egy új 
lángszórós harckocsi tervezésére és kivitelezésére. Az elő
zetes tervek szerint az új harcjárművet a Panzer II alvázára 
építették a felépítmény és a torony átalakításával. 1939 áp
rilisától elkezdődött az alvázak összeszerelése, de a próba
jármű könnyített felépítménnyel csak júliusra készült el.

A harckocsi felépítményének első részére, a két első sár
hányó fölé szerelték fel az egymástól függetlenül működtet
hető szórófejeket (Flammenwerfer Spritzköpfe), amelyek 
horizontálisan 180 fokban -  3 és 9 óra állásban - ,  vertikáli
san -10  és +10 fokban voltak elforgathatóak. Mindkét fej
hez egy-egy 160 liter kapacitású tartály csatlakozott, ame
lyekből 80, 2-3 másodperces „spriccet” adhattak le maxi
málisan 25-30 méteres távolságra. Az égő anyag kiprése
lésére magas nyomású nitrogént használtak. A harckocsi 
tornyát kisebbre vették, ebben kapott helyet az MG-34-es 
géppuska. A háromfős személyzetből a parancsnok kezel
te a fegyvereket, így a lángszórókat is. (Lásd: Technikai 
adatok.)

A MAN és a Daimler-Benz közös kialakításában kezdő
dött el az új páncélos sorozatgyártása. 1941 februárjáig 112 
darab páncélost készítetek két szériában, direkt lángszórós 
harckocsinak.2 Mindezek mellett 1940 januárja és 1942 
márciusa között 43 darab páncélos -  Panzer II. D, E -  ke
rült vissza a csapatoktól, amelyeket Flammpanzerré alakí-
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3. ábra. A francia Char Bibis járműből átépített Pkw B2(F) 
változat

tottak át. 1939 áprilisa és 1942 márciusa között összesen 
167 darab Sd.Kfz. 122 készült el.

Flammwagen auf 
Panzerkampwagen В2 (F)

A Panzer ll-ből kialakított lángszórós harckocsi mellett a német 
hadvezetés zsákmányolt francia Char Bibis páncélosból ala
kította ki a következő lángszórós harckocsitípusát. 1941 már
ciusában kezdték el a harckocsik átalakítását. A tank homlok
páncélzatába épített 75 mm-s löveget kiszerelték és ennek he
lyére építették be a Panzer ll-nél is alkalmazott szórófejet és 
mechanizmust. (A későbbiekben ezt modernizálták és egy J10 
típusú motort építettek a szivattyúhoz.) A harckocsi hátsó ré
széhez rögzítették a 30 mm-es páncélzattal ellátott tartályt, 
amelyben 400 liter gyúlékony olaj volt. Ezt a harckocsiba épí
tett szórófej 40-45 méterre tudta „kispriccelni” körülbelül 200, 
1 -2 másodperces lövéssel. A harckocsi tornyát és az abban ta
lálható 47 mm-es löveget és 7,5 mm-es géppuskát meghagy
ták, ami jelentősen növelte a páncélos tűzerejét. 1942 júniusá
ig 60 darab Char B1 harckocsit építettek át.

Flammenwerfer
auf Panzerkampwagen I A usf.

A 1941 tavaszán az Afrika Hadtest 5. harckocsiezredének 
néhány Pz.Kpw. I. A harckocsiját alakítottak át lángszórós 
páncélossá. A Tobruk ellen indított hadműveletekben sze
repeltek a járművek. A tábori átépítések során a harckocsi 
tornyából eltávolították a jobb oldali géppuskát, és helyére 
egy, az utászok által használt hátitartályos lángszórót épí
tettek be.

Szervezet és harci alkalmazás

A lángszórós harckocsikat önálló harckocsizászlóaljakba 
szervezték. Az első, a 100. lángszórós harckocsizászlóalj 
[Panzer-Abteilung (F) 100] 1940 márciusában alakult meg 
Wünsdorfban. Ezt követte májusban a 101. lángszórós 
harckocsizászlóalj létrehozása. A zászlóaljak felállítása, fel
szerelése, a személyzet kiképzése és a hadrendi változta
tások a következő év elejéig eltartottak, így érthető, hogy az 
alakulatok nem vettek részt a nyugat-európai hadjáratban. 
1941 februárjára a zászlóaljak keretében három lángszórós 
harckocsiszázadot állítottak fel, századonként 12 darab Sd. 
Kfz. 122 Panzer II (F) lángszórós és hét darab Sd. Kfz. 121 
Panzer II Ausf D/E gépágyús páncélossal.

1941 júniusában alakították meg a 102. lángszórós 
harckocsizászlóaljat [Panzer-Abteilung (F) 102], amelyet 
francia Panzer B2 (F)-kel szereltek fel. A zászlóalj két ne
héz lángszórós harckocsiszázadból (schwere Flamm- 
Kompanie) állt, egyenként 12 darab Pz.Kpfw.B2 (FI) láng
szórós és három darab Pz.Kpfw.B1 löveges páncélossal. 
Szintén Pz.Kpfw. B2 (F) harckocsik voltak az 1941 novem
berében felállított 213. harckocsizászlóalj kötelékében, 
amely megszálló feladatokat látott el a Csatorna-szigete
ken -  Jersey és Gurnesey szigetén.

A francia harckocsiból átépített lángszórós tankokat 
egészen a háború végéig használták a németek. 
1942-43-ban a keleti fronton, a Krím félszigeten harcoló 
223. harckocsizászlóalj (12 db), 1944-ben Franciaor
szágban a 100. harckocsidandár (24 db), illetve Jugo
szláviában a partizánok ellen harcoló 7. SS „Prinz Eugen”

A főbb típusok technikai adatai

Típus: Panzer II (F) Char B2 (FI) Panzer III (Fl) Flammpanzer 38(t) Flammpanzerwagen
Sd.Kfz. 122 F Pz.Kpfw.B2 (FI) Sd.Kfz. 141/3 Hetzer Sd.Kfz. 251/16

Személyzet: 3 fő 4 fő 3 fő 4 fő 4 fő
Tömeg: 12 t 34 t 23 t 15,5 t 8,62 t
Hosszúság: 4,9 m 6,86 m 6,41 m 4,87 m 5,80 m
Szélesség: 2,4 m 2,52 m 2,95 m 2,63 m 1,60 m
Magasság: 1,85 m 2,88 m 2,50 m 2,17 m 2,10 m
Fegyverzet
lángszóró: 2 db 1 db 1 db 14 mm 1 db 2 db 14 mm

vetőcső vetőcső lángszóró Flammenwerfer 41 lángszóró
Tartály kapacitása: 320 I 400 I 1000 I 700 I 700 I
Löveg: - 1 db 47 mm - - -

Géppuska: 1 db 7,92 mm 1 db 7,5 mm 2 db 7,92 mm 1 db 7,92 mm 1 db 7,92 mm
Páncélzat: 5-30 mm 20-60 mm 10-80 mm 8-60 mm 8-14 mm
Sebesség: 55 km/h 28 km/h 40 km/h 42 km/h 50 km/h
Hatótáv: 250 km 150 km 155 km 177 km 300 km
Gyártás: 1939-42 1941-42 1943 1944-45 1943-44
Darabszám: 167 db 60 db 100 db 20 db 496 db
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4. ábra. Egy Panzer III (F1) a keleti fronton

hegyivadász-hadosztály (ismeretlen számú) Pz.Kpfw. B2 
(F) lángszórós harckocsival rendelkezett. A Panzer B2 
(F) lángszórós harckocsikat Hollandiában is bevetették. 
1944 szeptemberében a 224. harckocsiszázad a Market 
Garden hadműveletben, az Arnhem térségében harcoló 
brit ejtőernyősökkel ütközött meg. A tapasztalatlan le
génység azonban rövid idő alatt majdnem minden páncé
losát elveszítette.3

A zászlóaljak megszervezése mellett megkezdődött a 
harcászati felkészítés is. Az 1940 szeptemberében kiadott, 
lángszórós harckocsizászlóaljak számára készült útmutató 
többek között meghatározta az alakulatok fő feladatait. 
A lángszórós páncélosokat elsődlegesen sáncok, bunke
rek, erődítmények, épületek -  különösen fából készültek -  
ellen lehetett eredményesen alkalmazni. Ellentétben a ha
gyományos páncélosokkal a lángszórós tank kimondottan 
közelharci fegyvernek számított. Optimális bevetési távol
sága 10-30 méter volt. A megsemmisítendő célpontot rö
vid „spriccekel” megszórva közelítette meg a harckocsi. 
Ezután szórófejével -  szórófejeivel -  támadhatta azt, vagy 
a hosszabb ideig tartó tűz érdekében először csak a gyú
lékony olajjal szórta meg a területet, aztán gyújtotta meg. 
Ez különösen hatásos volt homokzsákokból emelt 
védművek, bunkerek géppuskafészkei ellen. Az útmutató 
kitért arra is, miszerint a zászlóaljakat csakis páncélos- 
vagy gyalogoshadosztályokhoz csatolva szabad alkalmaz
ni, és hangsúlyozta, hogy a Flammpanzereket csakis meg
felelő támogatóalakulatokkal együtt lehet bevetni, mert 
könnyű célpontjai lehetnek az ellenséges harckocsiknak, 
páncéltörő tüzérségnek. A nagyobb eredményesség érde
kében javasolták, hogy a zászlóaljak századait ne szétap
rózva vessék be. Az írás külön felhívta a figyelmet a fegy
ver demoralizáló hatására is.

A harceljárások alkalmazásának hatékonyságát és he
lyességét a zászlóaljak hamarosan a gyakorlatban is bizo
nyíthatták. A Barbarossa hadművelet megindításakor a 
Wehrmacht három lángszórós harckocsizászlóaljat vetett 
harcba. A Közép Hadseregcsoport kötelékében a 100. és a 
101., a Dél Hadseregcsoport kötelékében a frissen felállí
tott 102. lángszórós harckocsizászlóalj kezdte meg a küz
delmet a szovjetekkel. Általában a határ menti bunkerek -  
később a Sztálin-vonal erődítményeinek -  felszámolásá
ban segítették az előrenyomuló német csapatokat, illetve a 
körülzárt és elszánt védekező harcot folytató szovjet erők 
megsemmisítésében alkalmazták pusztító fegyverzetüket. 
Az összehangolt támadások a legtöbb esetben sikerrel jár
tak. 1941 júliusában a Lojnja folyónál a 101. zászlóalj mind
három századát harcba vetve kerítette be a bokros, kukori

cás területen beásott szovjet egységeket. A gyalogság és 
harckocsik támogatásával előrenyomuló lángszórós tankok 
szisztematikusan égették és füstölték ki az ellenséges ka
tonákat lövészgödreikből. A nap végére saját veszteség 
nélkül két kilométer szélességben és mélységben számol
ták fel a szovjet állásokat a körzetben.

A jól megerősített szovjet bunkereket azonban nem min
den esetben sikerült felégetni. Például 1941. június 29-én a 
102. zászlóalj a „Wielki Dzial” nevű határerődnél -  két harc
kocsi elvesztése árán -  csak a rohamutászok és a 88 mm- 
es lövegek hathatós támogatásával küzdötte le az ellensé
ges bunkereket. A zászlóaljak jelentős veszteségeket szen
vedtek a nyár folyamán. Minden bizonnyal a veszteségek is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 102. zászlóaljat -  alig egy 
hónapos(l) harctevékenység után -  még július végén fel
oszlatták. Az év végére a megmaradt két alakulatot is ki
vonták az arcvonalból, és 1942 elején feloszlatták, illetve 
beolvasztották őket -  átszervezve normál páncélosalaku
lattá -  más hadosztályokba.4 A megmaradt lángszórós 
Panzer II harckocsikat nagyrészt szétszerelték. A későbbi
ekben a páncélosok tornyát többek között erődelemként 
használták fel.5

T ípusok 1 9 4 3 -4 5  között

Sd. Kfz 141/3 Panzer III (Fl) Panzerflammwagen

1942 végén a sztálingrádi harcok tapasztalataiból kiindulva 
a német hadvezetés egy új lángszórós harckocsi kialakítá
sát szorgalmazta. Az új harcjármű alapja a Panzer MIM tí
pus lett, amelynek gyártását az előirányzott 1000 darabról 
az év folyamán 250 darabra csökkentették. Többek között 
az N változat 75 mm-s lövegének pozitív harctéri tapaszta
latai és az alváz felhasználásával készült rohamlövegek

5. ábra. A Pz III (F1) harc közben
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6. ábra. A Pz III (F1) tüzesapást mér gyakorlaton

gyártásának felfuttatása állt ennek hátterében. Az M válto
zat azonban tökéletesen megfelelt a lángszórós harckocsi 
követelményeinek. A Wegmann művekben kezdték meg a 
torony átalakítását. A toronyban található 50 mm-es löveg 
(Kwk. L/60) helyére építették be a Pz.Kpfw.B2 (F) harcko
csinál is alkalmazott lángszóró rendszert -  a Koebe szivaty- 
tyút amely 14 mm-es átmérőjű, hosszú csövén keresztül 
7,8 l/másodperces kapacitás mellett akár 50-60 méterre is 
teríthette halálos permetét. Ennek hatását csak fokozta, 
hogy a torony 360 fokos elforgatásával minden irányban 
képes volt tűzet permetezni. A harckocsitestbe épített két, 
összesen 1000 liter összkapacitású tartály pedig elegendő 
gyúlékony olajat tárolt bármiféle bevetéshez. A toronyba és 
a homlokpáncélzatba épített géppuskákat meghagyták, 
melyek jól kiegészítették a harckocsi hatásos fegyverzetét. 
A harctéri tapasztalatokat figyelembe véve, megerősítették

a harckocsi védettségét is. A törzs elülső 50 mm-es páncél
zatát 30 mm-rel, a vezető részén 20 mm-rel növelték. A lö- 
vegköpeny -  lángszóróköpeny -  is 20 mm-es kiegészítő 
páncélzatot kapott. 1943 februárja és áprilisa között 100 
darab Panzer III lángszórós harckocsi készült.

Sturmgeschütz I II (Fl)  -  StuG-1 (Flamm)

1943 nyarán a Panzer lll-ból kialakított rohamlöveg mintá
jára készült tíz darab lángszórós változatú Stug. 
A Schwade lángszóró rendszert használó járműveket a 
Páncélos Kiképzőiskola kapta, ahol az év végéig álltak 
szolgálatban, de harci alkalmazásukra nem került sor. 
1944-ben mindegyik páncélost visszaalakították rohamlö- 
veggé, 75 mm-es (StuK 40 L/48) löveget építve a jármű
vekbe.

Sd.KfZ. 251/16 FLAMMPANZERWAGEN

A féllánctalpas lövészpáncélosból -  23 változatban -  közel 
16 000 darab készült a háború alatt. A lángszórós változat 
gyártását 1943 elején kezdték meg. A lövészpáncélos két 
oldalára, 160 fokban elforgathatóan egy-egy állványra, 
páncéllemez pajzzsal védve szerelték fel a 14 mm átmérő
jű vetőcsöveket. A két vetőcsőkezelő (Flammschützen) a 
DKW segédmotorral hajtott Koebe lángszóró rendszerrel 
akár 50-60 méteres távolságra is ellőte a lángoló olajat, 
amelyből két tartályban 700 liternyi mennyiséget vihetett 
magával a jármű. Ez 80, 1-2 másodperces „spriccre” volt 
elegendő. A korai változatokban egy kézi lángszórót -  
Flammwerfer 42 -  is beépítettek a járműbe, amihez egy tíz 
méter hosszú tömlő csatlakozott. 1944 májusától több mó
dosítás mellett ezt is elhagyták, de a jármű fegyverzetét egy

7. ábra. Az Sd.Kfz. 251/16 lángszórós változata a keleti fronton
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8. ábra. Az Sd. fz. 251/16 lángvetője közelről

MG 34/42-es géppuskával egészítették ki, amelyet a lö
vészpáncélos parancsnoka (Flammführer) kezelt. A páncé
lozott szállítójármű személyzetének negyedik tagja a veze
tő volt. Átalakították lángszóró gyújtószerkezetét is. Az 
Sd.Kfz. 251. C típusából kialakított lángszórós változatból 
1943 januárja és 1944 augusztusa között 496 darabot gyár
tottak.

Flammpanzer 38(t)  Hetzer

Az utolsó lángszórós harckocsiváltozatot 1944 novemberé
ben, Hitler személyes utasítását követően kezdték el kiala
kítani. A harckocsi alapja a cseh gyártású Lt-38-as páncé
los páncélvadász változata (Hetzer) lett. Az átépítések so
rán a jármű 75 mm-es lövege (Pák 39 L/48) helyére építet
ték be a lángszórót (Flammenwerfer 41). A hagyományos 
páncélvadászoktól való nehezebb megkülönböztetés érde
kében a lángvetőt egy lövegcső-imitációval álcázták. 
A Flammenwerfer 41-hez (Koebe lángszóró rendszerrel) 
egy 700 literes tartály csatlakozott, amelyben a bevetések
kor 60-70 lövésre elegendő olajat vihetett magával a harc
jármű. Fegyverzete a lángszóróból -40 -50  méteres hatótá
volsággal -  és egy géppuskából állt. A prágai BMM gyár
ban 1944 januárjáig húsz darab páncélvadászt építettek át 
Flammpanzerré.

Schwerst-Flammpanzer auf Tiger I

Szót kell még ejtenünk egy sorozatgyártásra nem került 
lángszórós harckocsiról is. A nehéz lángszórós harckocsi 
ötletét -  mint az egyetlen megfelelő lángszórós harckocsi
típust a háború későbbi időszakára -  Hitler elképzelései

9. ábra. Kilőtt Panzer III (F1) jármű Magyarországon 1945-ben

* »  * •  *  n .

10. ábra. Egy Hetzer 38(T) Flammpanzer 1944 telén

11. ábra. Elhagyott Panzer III (F1) jármű a Dunántúlon 
1945 tavaszán

alapján kezdték meg fejleszteni 1945 januárjában. A Führer 
elgondolásai szerint az akár 200 méteres hatótávval ren
delkező lángszórót egy Jagdtigerbe építve olyan fegyver
hez jut a német haderő, amely bármely célpontot képes le
küzdeni, egyben szinte sebezhetetlen is. Többszöri változ
tatások után a tervek szerint a harckocsit a Tiger I alvázára 
építették volna. A fixen rögzített lángvető, a lángszóró rend
szer, illetve a két 400 literes tartály nem tette lehetővé más 
fegyver harckocsiba építését. A lángszóró fejlesztése is las
san haladt, ráadásul a Hitler által elképzelt 200 méteres ha
tótávból csak 100-120 métert sikerült tartani. A kísérleti 
lángszórót és a módosított, torony nélküli Tiger I alvázat a 
leírások szerint Kasselban, a Wegmann müvekben készül
tek egybeépíteni április közepén. A vasúti szállítások ösz- 
szeomlása, a bombatámadások és a szövetségesek előre
nyomulása meghiúsította az előzetes elképzeléseket, és a 
páncélost a Wegmann embereinek felügyeletével még 
Braunschweigben szerelték össze. A jármű további sorsá
ról nincsenek további adatok.

S z e r v e z e t  é s  h a r c i  a l k a l m a z á s

1943-tól a Wehrmacht -  a lángszórós harckocsizászlóaljak 
feloszlatása után -  új elképzelések alapján illesztette had
rendjébe a Panzer III (FI) páncélosokat. Az addig alapve
tően a hadseregek törzsének közvetlenül alárendelt zászló
aljak helyett a harckocsihadosztályok törzsszázadainak -  
zászlóaljaik törzsszázadainak -  alárendelt lángszórós 
harckocsiszakaszokba (Panzer-Flamm-Zug) osztották be a 
lángszórós tankokat. (Ä hadrend szerint hét darabot egy 
szakaszba.) 1943 májusában az elkészült száz darab harc-
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12. ábra. Pz II (F) a 100. lángszórós harckocsizászlóalj 
állományából, 1941 telén

13. ábra. Az Sd.Kfz. 141/3 (F1) a 351. lángszórós 
harckocsiszázadból, Magyarország, 1945

15. ábra. Az Sd.Kfz. 122 AusfD, a 100. lángszórós 
harckocsizászlóalj 2. századából, 1941, Szovjetunió

kocsit hét hadosztály és a Wünsdorfi harckocsikiképző is
kola között osztották szét.6 A keleti fronton harcoló páncélo
sok részt vettek a második világháború legnagyobb páncé
loscsatájában, a kurszkiban is, ahol 41 darab ilyen tankot 
vetettek be a németek.7 A Panzer III (FI) harckocsik egé
szen a háború végéig harcoltak a keleti fronton, illetve az 
itáliai félszigeten.

Amíg a páncéloshadosztályok harckocsiezredeit Panzer 
III (Fl)-ekkel, addig a páncélgránátos ezredeket Sd.Kfz. 
251/16-os lángszórós féllánctalpasokkal erősítették meg. 
1943-44 között többszöri hadrendi átszervezések után a 
páncélgránátos-ezredek utászszázadának egy szakaszát 
szerelték fel lángszórós lövészpáncélosokkal. Minden sza
kasz hat darab ilyen járművel rendelkezett. (Az 1944 júliu
sa és szeptembere között felállított páncélosdandárok pán
célos utászszázada is kapott egy szakasznyi lángszórós 
féllánctalpast.)8

Mivel 1943 második felétől a német szárazföldi haderő 
elsődlegesen aktív védekező harcot folytatott minden fron
ton, a lángszórós harckocsikat is más szerepkörben alkal
mazták, mint a háború kezdeti szakaszában. A fegyver ha
tékonyságát egyrészt a németek által nagy előszeretettel 
indított olyan ellentámadásoknál tudták igazán kihasznál
ni, amelyet az ellenséges betörés után közvetlenül indítot
tak, másrészt helységharcoknál, illetve megerősített tám
pontok elleni harcnál. Ez különösen éjszakai ellenlöké- 
sek/ellentámadások esetén volt nagyon eredményes, mert 
a fegyver demoralizáló hatása sötétben különösképpen 
erőteljes volt. Az ellenséges páncéltörő tüzérség ilyen ak
cióknál automatikusan a könnyen célba vehető lángszórós 
harckocsikat lőtte ki először. Ezért a német harccsoportok
ba beosztott Panzer III (FI) harckocsikat mindig hagyomá

nyos páncélosok és páncélgránátosok kísérték. Az ellen
séges tüzérség, páncéltörők gyors megsemmisítése mel
lett a terep adottságainak kihasználása és a ködgránátve
tők használata jelentette a másik fő védekezési módot a 
Flammpanzereknek. Váratlan rajtaütésekkor a lángszóró
val sikerülhetett az ellenséges harckocsik harcképtelenné 
tétele is, de a lángszórós tankok/féllánctalpasok kerülték a 
harckocsikkal való összecsapást.3 A harctéri tapasztalatok 
alapján a Panzer III (Fl) 1943 közepétől kötényzettel is el
látták.

A harctéri jelentések egy másik hiányosságra is rámutat
tak. 1944 elején maga Heinz Guderian vezérezredes -  
1943-tól a német páncéloserők főszemlélője -  fűzte azt a 
megjegyzést az egyik beérkezett jelentéshez, miszerint a 
lángszórós harckocsikat legalább 12-20 járműves kötelék
ben kellene használni. A hadrendi változások nem sokat

16. ábra. Panzerkampfwagen B2 (F), a 102. lángszórós 
harckocsizászlóaljból, 1941, Szovjetunió
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Jegyzetek

1 A breszt-litovszki erőd megmaradt bunkereiben még láthatók a láng
szórók által vörös vagy fekete színűre olvasztott kövek.
2 Az előzetesen megrendelt В változatból csak 62 darab készült el -  
Ezek csak a szórófejekben és néhány egyéb apróbb részletben külön
böztek az A változattól. A többi alvázból Marder II páncélvadászokat 
készítettek.
3 A század ismeretlen számú Flammpanzerrel rendelkezett. A bevetett 
páncélosokat a beszámolók és fényképek alapján sokan -  tévesen -  
Char B1 típusú harckocsiként azonosítják. Robert J. Kershaw: Hídfő -  
Szeptemberben sohasem havazik -  Az arnhemi csata 1944. Debrecen 
Hájjá és Fiai Kiadó, 1998. 279-281,517. o.
4 Még a 100. lángszórós harckocsizászlóaljból egy háromszázados 
zászlóaljat szerveztek, amely a Grossdeutschland hadosztály zászlóal
jaként vett részt az 1942-es nyári hadműveletekben, addig a 101. 
zászlóalj a 24. páncéloshadosztály ezredéként harcolt a keleti fronton.
5 Egy 1945. március végi német adat szerint a keleti fronton 52 darab 
lángszórós Panzer II torony volt beépítve a német védelmi vonalakba.
6 „Grossdeutschland’’ páncélgránátos-hadosztály (28 db), 6. páncélos
hadosztály (15 db), 1., 24., 26. páncéloshadosztály (14-14 db), 16. 
páncéloshadosztály (7 db) harckocsikiképzö iskola (1 db).
7 A Dél Hadseregcsoport kötelékében: 6. páncéloshadosztály (14 db); 
11. páncélos hadosztály (13 db); „Grossdeutschland” páncélgránátos- 
hadosztály (14 db).
8 Természetesen ezek a számok a mindenkori kell álladékot jelölik, 
nem pedig a ténylegesen hadrendbe állított alakulatokat és járműve
ket. 1944-45-ben is csak a páncéloshadosztályok kis részének volt 
lángszórós harckocsija és lángszórós féllánctalpasa.
9 Éjszakai ellenlökésnél így semmisített meg egy brit harckocsit a 26. 
páncéloshadosztály egyik Panzer III (FI) tankja 1943 decemberében 
Ortogna és Orsagna között, Olaszországban.
10 Az „Északi szél” fedőnevű hadműveletet 1944. december 31-én in
dították a németek Elzászban. A harcok a térségben egészen 1945. ja
nuár végéig eltartottak.
11 1939-45 között Németországban mintegy 24.000 darab harckocsi 
és közel 18 000 darab harckocsialváz készült rohamlövegek és önjáró 
lövegek számára.

várattak magukra. 1944. november végén személyesen 
Hitler rendelte el három önálló lángszórós páncélosszázad 
felállítását. A 352. és 353. lángszórós páncélosszázadot az 
1944-45-ben gyártott tíz-tíz darab Flammpanzer Hetzer tí
pusú harckocsival szerelték fel, míg a 351. századot 15 da
rab Panzer III (FI) páncélossal látták el.

A 352. és 353. lángszórós páncélosszázadot 1944-45 te
lén a „Nordwind”10 hadműveletben vetették be Franciaor
szágban. A G Hadseregcsoport kötelékében harcoló száza
dok mind terepen, mind városi harcban segítették a német 
alakulatokat.

A harmadik század, a 351. lángszórós páncélosszázad 
1945 elejétől Magyarország területén harcolt. Az alakulat 
részt vett a Budapest felmentésére indított német „Konrad” 
hadműveletekben. A század páncélosai január és február 
folyamán többek között Sárkeresztes körzetében -  négy 
darab Panzer III (Fl) - ,  illetve Csősz térségében -  két da
rab Panzer III (Fl) -  harcoltak a Vörös Hadsereg alakulatai 
ellen. Különösen ez utóbbi helyen alakult ki igen kegyetlen 
küzdelem a február 13-án indított német ellentámadás so
rán. Itt a század harckocsijai az 1. páncéloshadosztály 
utászszakaszának lángszórós féllánctalpasaival közösen 
támadták az épületek pincéibe elsáncolt szovjet katonákat. 
(A harcok hevességét jelzi, hogy a 351. lángszórós páncé
losszázadnak február közepére három darab bevethető 
harckocsija maradt.) A század a tavaszi harcokat követően 
folytatta a visszavonulást nyugatra. A Dél Hadseregcsoport 
jelentése szerint a páncélosszázadnak 1945. április 10-én 
még tíz darab Panzer III (FI) harckocsija volt.

17. ábra. Panzer I Ausf. A lángszórós harckocsivá átépített 
változata, Afrika Hadtest, 5. harckocsiezred, Tobruk, 1941.

18. ábra. Panzer III (F1), 6. páncélos hadosztály, Kurszk, 
Szovjetunió, 1943

Bár az 1939-45 között Németországban gyártott páncé
losok töredékét tették csak ki a lángszórós harckocsik," az, 
hogy ezeket a harcjárműveket egészen a háború végéig -  
folyamatos korszerűsítésük mellett -  hadrendben tartotta a 
Heer, jól mutatja a Flammpanzerek sikerességét.
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Márkus József Számítógépes szimulációs 
gyakorlatok tervezése d b

A M agyar Honvédségben már közel tíz éve lehetőség 
van a parancsnokok és törzsek hatékony, költségta
karékos, a valóságot megközelítő módon történő fel

készítésére számítógépes szimulációs rendszertámogatá
sával. Ehhez az Artifex Tréning Kft. fejlesztett ki programot, 
amit a Magyar Honvédség igényeit, feladatait figyelembe 
véve folyamatosan fejleszt.

A Magyar Honvédség tulajdonában lévő számítógépekkel a 
MARCUS szimulációs rendszer Várpalotán, a Bakony Harc
kiképző Központban van telepítve, ami hadtest/hadosztály-, 
dandár-, zászlóaljszintű parancsnoki és törzsvezetési gyakor
latok, gyakorlások szimulációs támogatására szolgál. A ki
sebb kapacitású MARS szimulációs rendszer zászlóalj-, szá
zadszintű számítógépes gyakorlatok, gyakorlások levezeté
sére hét helyőrségben működik. A két rendszer önállóan, de 
ISDN-telefonvonalon összekapcsolva is működtethető. 
A programrendszer kiszolgálását az Artifex Tréning Kft. végzi.

A programrendszerrel a támogatható logisztikai felkészí
tés lehetőségeit a logisztikai vezető állomány különböző 
előadásokon, bemutatókon, illetve szimulációs gyakorlato
kon ismerhette meg. Korábbi cikkemben ennek előnyeit, 
hatékonyságát hangsúlyoztam, részletesen írtam a prog
rammal a szimulációs térben végrehajtható logisztikai fel
adatokról, feladatrendszerekről. Röviden érintettem a szi
mulációs gyakorlat tervezését, amit fontossága, terjedelme 
miatt külön témaként dolgoztam fel.

A logisztikai vezető állomány a felkészítés részeként leg
gyakrabban a dandár-, ezred-, zászlóalj-parancsnoki és 
törzskiképzésén vesz részt szimulációs gyakorlaton, ami lo
gikus és ésszerű. A logisztikai támogatás nem öncélú tevé
kenység, azt valamilyen katonai művelet érdekében, azzal 
összhangban, annak anyagi, technikai, humán feltételeit 
biztosítva kell megszervezni, végrehaj
tani. Ez viszont a felkészítésnek már 
az integrált része, ami a kiképzési fo
lyamat csúcsa kell, hogy legyen, ami
kor a logisztikai vezetők készen állnak 
arra, hogy a parancsnoki állománnyal 
közösen, azokkal együttműködve tud
ják a logisztikai tevékenységet tervez
ni, a feladatok végrehajtását irányítani.
Ahhoz, hogy erre a szintre eljussanak, 
végig kell járni a felkészítés folyamatát.
Nem lehet kihagyni a logisztikai tör
zsek önálló gyakorlását, ahol elsőren
dű szempont a törzs összekovácsolá
sa, a logisztikai támogatás időszerű 
módszereinek, elméleti, gyakorlati kér
déseinek kidolgozása, azzal történő kí
sérletezés, a végrehajtók felkészítése 
az újszerű feladatok végrehajtásának 
irányítására.

Úgy gondolom, hogy a Magyar Hon
védség szervezeti korszerűsítésével a 
logisztikai támogatás elvei lényegesen 
nem változtak, csak más megfogalma
zásban jelentek meg, vagy az egyes el

vek hangsúlya változott. A Magyar Honvédség azonban állan
dóan új kihívásoknak kell, hogy megfeleljen, ami az elvek ér
vényesítése mellett a megvalósítás új eszközeinek, módsze
reinek kidolgozását igénylik. Meg kell keresni a logisztikai 
szakalegységek alkalmazásának, a feladatok megoldásának 
optimális változatait. Ezt szolgálják, szolgálhatják a különbö
ző gyakorlások, gyakorlatok, melyeknek egyik módszere, 
amikor a logisztika együtt gyakorol a támogatást igénylő szer
vezetek törzsével, de ebben az estben nincs igazán lehető
ség a kísérletezgetésre, az útkeresésre. Egy adott helyzetre 
kidolgozott változatot kell végrehajtani, aminek helyességét a 
gyakorlat eredménye foga igazolni vagy cáfolni. Ez végül is 
ésszerű, de ha nincs kidolgozott, gyakorlások alkalmával már 
többször igazolt elmélet, tapasztalat, nem történt meg a lo
gisztikai törzsek összekovácsolása, akkor ezek a szükség- 
szerű közös gyakorlások gyakran járhatnak kudarccal, nega
tív tapasztalatokkal.

A kicsit hosszabb bevezetővel azt a meggyőződésemet 
kívántam igazolni, hogy a felkészítés folyamatában ma is 
fontos a logisztikai állomány önálló felkészítése, és ennek 
egyik leghatékonyabb, legtakarékosabb módja a számító- 
gépes szimulációs gyakorlat, gyakorlás (Computer 
Assisted Exercise -  САХ). A kisebb logisztikai kötelékek, 
azok parancsnokainak felkészítésére a katonai szerveze
teknél lévő MARS, nagyobb szervezetek estében a 
MARCUS szimulációs rendszert célszerű alkalmazni.

A gyakorlatok tervének kidolgozását, annak okmányrend
szerét a Magyar Honvédség erre vonatkozó rendelkezése 
szabályozza, ami a számítógépes szimulációs gyakorlatok
ra is vonatkozik. A szimulációs gyakorlatok tervezése azon
ban nem fejeződik be a meghatározott okmányok, tervek 
elkészítésével. Ahhoz, hogy a gyakorlat a tervek szerint le-

1. ábra. Számítógéppel támogatott gyakorlat (CAX) tervezése
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vezethető, végrehajtható lehessen, annak tervét be kell vin
ni a számítógépes szimulációs rendszerbe, amit a szolgál
tató, az Artifex Tréning Kft. hajt végre a gyakorlatot tervező 
katonai szervezet munkacsoportjának irányításával. Ennek 
is megvannak a programban megfogalmazott szabályai, 
amit a különböző tervek, okmányok kidolgozásánál figye
lembe kell venni. Arra vállalkoztam, hogy a program isme
retében ehhez nyújtsak segítséget a logisztikai vezető állo
mány részére.

Időszámvetés

Mint minden más gyakorlatot, így a szimulációs gyakorlato
kat is célszerű az Osszhaderőnemi Parancsnokság éves ki
képzési tervében szerepeltetni ahhoz, hogy a gyakorlatok 
időpontjait össze lehessen hangolni, ne legyenek ütközé
sek. Természetesen megoldható a tervtől eltérően is egy- 
egy gyakorlat, gyakorlás levezetése a szimulációs rendsze
reken, de elsődlegességet kell adni az éves tervben sze
replő gyakorlatoknak. Fontos az időpontok összehangolá
sa, mivel a számítógépes szimulációs rendszerek kapacitá
sa, a számítógépes munkahelyek, illetve az azokat kiszol
gáló operátorok száma miatt korlátozott. Egy időben, egy
szerre több gyakorlat levezetésére csak korlátozottan van 
lehetőség.

A szimulációs gyakorlat végrehajtásához az Artifex szol
gáltatását a Magyar Honvédség Osszhaderőnemi Parancs
nokságától kell igényelni. Az igénylés az Artifex számára lé
nyeges tartalmi eleme a gyakorlat tárgya, mérete, típusa, a 
valós helyszíne, a tervezés, végrehajtás időpontja.

Gyakorlaton a szimulációs tevékenységre kijelölt szerve
zetek vezetésére a MARCUS szimulációs rendszerben 
negyven, a hét helyőrségben telepített MARS rendszerek
ben, helyőrségenként hét-nyolc számítógépes munkahely 
működtethető. Erre a célra a Magyar Honvédségnek össze
sen 89-96 számítógépes munkahelye van. A többi számí
tógépet szerverként, gyakorlatvezetői, a gyakorlatot rögzítő 
munkahelyként kell üzemeltetni. Több rendszer összekap
csolása estén kapcsolattartó munkahelyekre is szükség 
van. Az Artifex azonban a meglévő létszámával (a techni
kai munkahelyeken kívül) csak harminchat, legfeljebb 
negyven munkahelyen képes gyakorlaton szimulált szerve
zetet operátorokkal vezetni (az egyéb kiszolgáló állomány 
ezen a létszámon felül van).

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy egy időben opti
málisan két-három gyakorlat tervezésére van kapacitás. 
Időben eltolt tervezések estén is, ideális körülmények kö
zött, egyszerre, egy időben csak három-négy MARS rend
szeren lehet önálló gyakorlatot levezetni. Több helyőrség 
összekapcsolásával csak úgy vezethető le gyakorlat, ha 
nincs igénybe véve a MARCUS rendszer minden számító- 
gépes munkahelye. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 
korlátozott lehetőségek ellenére az Artifex eddig minden 
betervezett és igényelt szimulációs gyakorlatot ki tudott 
szolgálni.

Lényeges tudni, hogy egy gyakorlat számítógépre törté
nő felvitelét, számítógépes tervezését a gyakorlat levezeté
se előtt mennyivel korábban szükséges megkezdeni. 
A megtervezett gyakorlat számítógépre történő felvitelének 
idejét befolyásolja:

-  a gyakorlat mérete (dandár-, ezred-, vagy zászlóalj-, 
századszintű gyakorlatot kell tervezni);

-  milyen katonai szervezet gyakorlatát kell tervezni (lö
vész, repülő, műszaki, logisztikai, légvédelmi, tüzér stb.);

-  a gyakorlat jellege (harctevékenység, békefenntartás, 
katasztrófavédelem stb.);

2. ábra. Eger, a Banglani-Jadid gyakorlat áttekintő térképe

-  a digitális térkép adatbázisán milyen mértékű változta
tás szükséges;

-  a gyakorlaton szimulált szervezetek objektumszáma 
(személyi állomány, technikai eszközök, anyagok, létesít
mények), azok térképi megjelenítésének, tevékenységük 
vázlaton történő megtervezésének részletessége, bonyo
lultsága;

-  a gyakorlat egy kiindulóhelyzet naponkénti folytatásá
val végrehajtható, vagy naponta új kiindulóhelyzetből kez
dődik a szimuláció, amihez több feladat kidolgozása szük
séges;

-  a gyakorlat már meglévő, korábban levezetett gyakor
latra épül vagy teljesen új helyzetet kell kialakítani, létre
hozni.

A dandár-, ezredszintű gyakorlat tervezése, a gyakorlat jel
legétől függően, általában 5-10 munkanapot igényel. Rend
szerint hosszabb idő szükséges a repülőegységek gyakorla
tának kiépített repülőterekkel együtt történő felvitele a számí
tógépre. Hosszadalmasabb egy katonai harccselekmény, 
mint egy békefenntartói tevékenység megtervezése, mivel a 
harci cselekmények részletes tervezése rendkívül sok vázlat 
készítésével jár. Növeli a számítógépes tervezés idejét, ha a 
digitális térképen kell jelentősebben változtatni, vagy több 
térképi objektum megszerkesztésére van igény.

A tervezési időszükségletet gyarapítja, ha többnapos 
gyakorlat esetében egy-egy napra külön feladatot szüksé
ges készíteni, amennyiben a következő napi feladat olyan 
új helyzetet, vagy hadműveleti időugrást igényel, ami az 
előző napi szimulációs tevékenység végén kialakult hely
zetből ésszerű mértékű módosításokkal nem folytatható.

A gyakorlat számítógépbe történő bevitelének időszük
ségletén túl feltétlenül időt kell biztosítani ahhoz, hogy az 
Artifex alkalmazottai teszteléssel ellenőrizhessék a gyakor
lat rögzítésének pontosságát, helyességét, gyakorlással 
győződhessenek meg a szimulációs gyakorlat -  levezetési 
terv szerinti -  zökkenőmentes végrehajthatóságáról. Ez 
legalább egy-két, nagyobb gyakorlat estén négy-öt napot is 
igényel.

Ezeket figyelembe véve ahhoz, hogy megnyugtatóan, 
biztonságosan végrehajtható legyen a szimulációs gyakor
lat, a számítógépes tervezést dandár-, ezredszintű gyakor
lat, repülőegység gyakorlatának levezetése előtt legalább 
egy hónappal, zászlóalj-, századszintű gyakorlatokat leg
alább két héttel korábban célszerű elkezdeni.
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3. ábra. Szolnok és környéke térképe repülőterekkel

A SZIMULÁCIÓT ÉRINTŐ TARTALMI KÉRDÉSEK

A szimulációs gyakorlat tervezése szempontjából is fontos 
okmányok: a gyakorlat kiindulóadatai (EXSPEC), gyakor
lattervezési intézkedések (EXPI), gyakorlat hadműveleti 
parancsa és terve (EXOPORD). A különböző intézkedése
ket, terveket úgy kell kidolgozni, hogy azok tartalma össz
hangban legyen a szimulációs lehetőségekkel. A követke
zőkben a gyakorlatok tervezési okmányainak -  az Artifex 
részére is fontos -  a szimulációt érintő tartalmi kérdéseivel 
foglalkozom.

A gyakorlatra készült okmányok meghatározó tartalmi 
elemei a gyakorlat tárgya, témája, célja. A gyakorlat ered
ményessége, hatékonysága érdekében meg kell teremteni 
ezek összhangját a szimulációs lehetőségekkel is. Folya
matosan, az igényekkel összhangban fejlesztett program- 
rendszerrel az Artifex eddig minden gyakorlat célkitűzései
nek megvalósítására meg tudta teremteni a szimulációs fel
tételeket. Ennek ellenére célszerű, ha a gyakorlatot tervező 
ezek meghatározása előtt konzultál az Artifexel. Különösen 
fontos ez akkor, ha a tervező először tervez szimulációs 
gyakorlatot, vagy nem ismeri megfelelő mélységben a szi
muláció lehetőségeit. A programot kiválóan ismerő, katonai 
szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkező nyugdí
jas katonák nagy segítséget tudnak nyújtani a gyakorlat ter
vezéséhez, amennyiben ezt a gyakorlatot tervező igényli, 
de kötelességük is, hogy tájékoztassák a tervezőket a prog
ram lehetőségeiről, esetleges korlátáiról.

Nagyobb szimulációs gyakorlatok tervezése estén a gya
korlattervezői útmutató (Nytsz: 463/220) 72. pontja szerint 
munkacsoportot kell létrehozni ....a gyakorlat kiinduló
helyzete számítógépes modellre történő konvertálására és 
a gyakorlat forgatókönyve tesztelési lefuttatásának lebo
nyolítására”.

A szimulációs rendszer bemutatásakor általában azt 
hangsúlyozzuk, hogy a program elsősorban parancsnokok 
és törzsek felkészítését, összekovácsolását szolgálja. Az 
eddigi gyakorlatok is igazolták, hogy más célok megvalósí
tása érdekében is alkalmazható. Különösen igaz ez a támo
gató, kiszolgáló szervezetek felkészítése, alkalmazási le
hetőségeik kidolgozása terén, aminek szimulációs feltéte
leit a program biztosítja.

A logisztikai szervezetek szimulációs gyakorlatainak tár
gya, célkitűzése lehet a logisztikai alegységek telepítésé

4. ábra. Szolnok Pol-e Khomri áttekintő térképe

nek, elhelyezkedésének, a településen belüli működés, őr
zés-védelem rendjének, egy-egy logisztikai elem alkalma
zási módszerének kidolgozása. A városharc, a békefenn
tartó tevékenységek, a katasztrófavédelem logisztikai tá
mogatása ésszerű változatainak kimunkálása. Tesztelhető 
több szaktevékenység folyamata a katonai műveletek tá
mogatásában, amit elsősorban a vontatás, javítás, anyag- 
ellátás, szállítás és az egészségügyi ellátás terén lehet a 
valóságot megközelítően, viszonylag reális körülmények 
között végrehajtani.

Hatékonyan megvalósítható célkitűzésként lehet a 
szakasz-, századparancsnokok elvárható tevékenységét 
oktatni különböző szituációkban. Jó példa erre a logisz
tikai ezred nemzeti támogató zászlóalj parancsnokának 
kezdeményezése. A zászlóaljparancsnok egy gyakorla
ton négy szakaszparancsnokát készítette fel nyolc inci
dens, esemény kezelésére, megoldására hadműveleti 
területen, szállítóoszlop vezetésekor. Nem volt nagy fel
adat, de a gyakorló szakaszparancsnokok felkészítését 
hasznosan szolgálta. Ezt folytatva, később további sza
kaszparancsnokokat készített fel a zászlóaljtörzs gyako
roltatásával egybekötve. A felkészítés módszerében itt 
már a fokozatosság elvének érvényesülése is tetten ér
hető, ami a Magyar Honvédséggel szembeni új kihívá
sok miatt valószínűleg más katonai szervezetek estében 
is időszerű lehet.

A gyakorlatot elrendelő intézkedés tartalmazza a gyakor
lat valós helyszínének kijelölését, a szimulációs rendszerek 
kiválasztását. Ennek meghatározásához a bevezető rész
ben a szimulációs munkahelyek, operátorok számával kap
csolatban már leírt részletes számvetés nyújt segítséget. 
Az aktív katonai időmre emlékeztető tapasztalat, hogy a 
törzsek a helyőrségüktől távol, Várpalotán szeretik levezet
ni a gyakorlatot. Várpalotán erre ideális feltételek vannak, a 
MARCUS szimulációs rendszer is több lehetőséget biztosít, 
de gyakran a fő indok, hogy Várpalotán a gyakorlaton részt 
vevőket nem tudják bevonni a napi tevékenységbe, nyu- 
godtabbak a körülmények.

A gyakorlatot elrendelő intézkedésben kell meghatároz
ni a gyakorlat fiktív helyszínét, a szimulációs teret a digitá
lis térképen. A terület kiválasztásához a programban Ma
gyarország digitalizált térképe áll rendelkezésre. Hadtest-, 
dandár-, ezredszintű gyakorlatok esetében a MARCUS 
szimulációs rendszer alkalmazásával 300x300 kilométer
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nagyságú térképen lehet dolgozni. Zászlóaljszintű gya
korlatok estében a MARS szimulációs rendszerben 
100x100 kilométer területű térkép alkalmazható. Az ed
digi gyakorlatok tapasztalata, hogy a katonai, papírala
pú térkép adatbázisa nem mindenben egyezik a 
program által használt digitális térképével. Ezért gyak
ran az Artifex nyomtatja ki a digitális térképet a kért mé
retarányban a gyakorlóknak, de a meglévő nyomtató 
csak A4 méretű szelvények nyomtatását teszi lehetővé. 
Nagyobb méretű térkép estében ez jelentős mennyisé
gű nyomtatást, ragasztást igényel. Amennyiben az érin
tett katonai szervezet rendelkezik plotterrel, akkor cél
szerű a térképet azon kinyomtatni. Ugyanakkor célszűr
nek és praktikusnak tűnik, ha a honvédség a Bakony 
Harckiképző Központ Szimulációs Központjában is tele
pít plottert.

A gyakorlattervezési intézkedésben jelölik ki az aláját
szó állományt is, akik a gyakorlaton szimulált, a számí
tógépes munkahelyekre kiosztott alegységeket vezetik a 
gyakorló törzs elhatározásának megfelelően. A gyakorlat 
eredményessége szempontjából fontos szerepük van, 
így a logisztikai gyakorlatoknál is lényeges, hogy a szak
alegységek tevékenységét a számítógépes munkahelye
ken szakember, lehetőleg a vezetett alegység parancs
noka vezesse. Hozzá nem értő alájátszó megalapozat
lan döntéseivel veszélyeztetheti a gyakorlat sikerét, ami
re sajnos volt már példa. Különösen fontos ez, ha az alá
játszó szakállomány felkészítése is célja a gyakorlatnak, 
vagy a szakalegységek alkalmazásának optimális válto
zatait kell kidolgozni. A gyakorlat eredményessége 
szempontjából -  a katonai, szakmai felkészültségükön 
túl -  az alájátszókkal szemben elvárt igény, hogy lehető
leg olyan mélységben ismerjék a szimulációs programot, 
hogy tudják, a szimulációs térben milyen feladat végre
hajtására adhatnak parancsot a vezetett alegység részé
re. Ezért a gyakorlat előtt részükre felkészítési időt kell 
biztosítani.

Az intézkedés tartalmazza a gyakorlat végrehajtásának 
ütemtervét. Ennek az Artifex számára fontos része a gya
korlat naponkénti programja, ami tartalmazza a szimuláció 
kezdetét, végét, az estleges szüneteket, ebédszünetet, az 
értékelések idejét. Általában az összes szimulációs idő na
ponta hat-nyolc óra. Az alájátszók felkészítését a konkrét 
gyakorlatra, rendszerint a gyakorlatot megelőző napon, két- 
négy órás MINI CAX keretében tervezik végrehajtani, ami 
az első napi kiindulóhelyzet beállítását is szolgálja, szolgál
hatja. A MINI CAX lehet továbbá a gyakorlat kiinduló
helyzetére kihatással bíró, de korábbi időben végrehajtott 
esemény szimulációja is. Ilyen estben természetesen nem 
lehet a gyakorlat a MINI CAX folytatása, arra külön tervet, 
feladatot kell kidolgozni.

Az ütemtervben kell betervezni az értékelés időpontját. 
Amennyiben slide show értékelést terveznek, ennek meg
határozásánál figyelembe kell venni, hogy a rögzített szá
mítógépes szimulációs gyakorlatból az értékeléshez szük
séges képek készítése legalább két órát, de ha a slide 
show képeinek száma kevés, akkor is legalább egy órát 
igényel.

A szimulációs gyakorlatok levezetésének fontos doku
mentuma a saját, ellenséges, baráti, semleges erőkre ki
dolgozott „A gyakorlat fő eseményeinek, fő incidenseinek 
jegyzéke”. A különböző eseményekkel, incidensekkel 
tudja a gyakorlatvezető a gyakorlat céljának megfelelően 
gyakoroltatni a gyakorló törzset. Olyan eseményeket, in
cidenseket tervez be, amelyekkel a gyakorló törzs reagá
lásából képes felmérni felkészültségüket, ami egyben az 
oktatást is szolgálja. A program ma már olyan lehetősé-

5. ábra. Meteorológiai beállítási paraméterek

geket tartalmaz, hogy az események, incidensek tervezé
se terén szinte korlátok nélkül szabadjára lehet engedni 
a fantáziát.

Az eseményjegyzék kidolgozásánál azonban lényeges 
követelmény az események időpontjának és a végrehajtó 
szervezetek számítógépes munkahelyekre történő kiosztás 
összhangjának megteremtése. A számítógépes munka
helyre kiosztott szervezetekkel az eseményt, incidenst a 
munkahelyen dolgozó operátorok hajtják végre a szimulá
ciós térben. Egy munkahelyre több szervezet is kiosztásra 
kerülhet, de az operátor egy időben csak egy szervezettel, 
egy parancs végrehajtását tudja kezdeményezni, illetve 
csak a képernyőn megjelenő szimulációs teret képes meg
figyelni. Figyelembe kell venni, hogy az esemény, incidens 
végrehajtása nem csak egyszeri cselekmény lehet (például 
robbantás), hanem hosszabb folyamat, aminek időtartamát 
a gyakorlók reakciója is befolyásolhat (például útlezárás, 
tüntetés).

A gyakorlattervezési intézkedés második része tartal
mazza a gyakorlat számítógépes rögzítéséhez szükséges 
általános és a gyakorlat kezdetére kialakított helyzetet, az 
elöljáró intézkedését a feladat végrehajtására. Ezt a szimu
lációs térben is rögzíteni kell. Ennek megfelelően kell elhe
lyezni a gyakorlatra létrehozott szervezeteket a szimulációs 
térben, a térképen vázlattal kell megjeleníteni az elöljáró el
határozását.

A gyakorló katonai szervezet által a szimulációs gyakor
latra készült intézkedésekből, tervekből az Artifex -  mun
kájának megszervezéséhez, a gyakorlat számítógépes 
rögzítéséhez, a gyakorlat végrehajtásához -  írásos for
mában, kivonatosan, vagy másolatként szükséges, hogy 
megkapja:

-  a gyakorlat alapadatait, annak tárgyát, célját, tervezé
sének, végrehajtásának idejét, a szimuláció ütemtervét, a 
gyakorlat fiktív helyszínét a digitális térképen;

-  a szimulációban részt vevő szervezetek struktúráját;
-  a saját, ellenséges, baráti, semleges erők esemény-, 

incidensjegyzékét.
Ezek azok az alapvető információk, amelyek meghatá

rozzák az Artifex részére a szimulációs gyakorlat szolgálta
tási igényét. Ugyanakkor az Artifex a végrehajtás minősé
gén túl ezekkel az okmányokkal tudja igazolni, objektiven 
ellenőrizhetővé tenni a megbízhatóságát, ami eddig is meg
felelt az ISO 9001, ISO 27001 követelményeinek.

(Folytatjuk)
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Barát vagy ellenség?
A jövőbeni harc egyik fontos eszköze lehet

A Bundeswehr védelemtechnikai 
és beszerzési szövetségi 

hivatalánál jelenleg fejlesztés alatt 
áll egy harcjármű- és egy 

személyazonosító rendszer 
a Bundeswehr számára, 

elsősorban bevetés során történő 
alkalmazásra. A katonai feladatok, 

illetve a nemzetközi terrorizmus 
leküzdésével összefüggő feladatok 

sikere függ a korrekt azonosítási 
képességtől is. Az azonosítás 

magában foglalja azt a képességet 
is, hogy egy objektumot vagy 

személyt felfedése után úgy kell 
jellemezni, hogy egyértelmű 

döntési alapok teremtődjenek 
a további eljárásra.

JÓLLEHET A MINDENKORI b e ve tés i
erők jobb kiképzéssel és techni
kai korszerűsítéssel -  mindenek

előtt a kommunikációs hálózaton ke
resztül -je lentős erőfeszítéseket tesz
nek a bevetési térség áttekinthetősé
gének növelése érdekében, mind ez 
ideig hiányzott azonban az egyes ka
tona számára az aktuális információ a 
cél gyors és megbízható azonosításá
hoz.

Az első -  kambodzsai és Szomáliái 
-  alkalmazás óta a Bundeswehr és a 
bevetési skála is alapvetően megvál
tozott, a Bundeswehr átalakult, a be
vetési feladatok pedig világméretűvé 
váltak (bárhol, bármikor). A mai beve
tési területeken a tisztán katonai fel
adatok mellett a szembenállással ösz- 
szefüggésben, terepen és lakott terü
leten egyaránt, különleges csoportokat 
is le kell küzdeni. Ebből adódóan a be
vetések során nemzeti és nemzetközi

1. ábra. Gyalogos Dismaunted Soldier 
azonosítóval

2. ábra. Gyalogos DSID-vel

keretekben is felmerül a szoros együtt
működés szükségessége a katonai és 
polgári résztvevőkkel, hogy a megha
tározott követelményeknek jogilag is 
megfeleljenek. A bevetések tapaszta
latai a Bundeswehrhez tartozó szemé
lyek, katonák, alkalmazottak részéről 
a katonai gondolkodás és cselekvés 
megértéséhez vezettek. A Bundes
wehr katonái (férfiak és nők) ma egy 
olyan bevetési realitással konfrontá
lódnak, amely nem kihatás nélküli az 
önmegértésükre és a személyes rizi
kón felüli saját értékelésükre, amelyek 
az ilyen bevetésnél megtörténnek.

A megváltozott biztonságpolitikai 
helyzetben Németország lakosságá
nak és létfontosságú infrastruktúrájá
nak a terrorizmus és aszimmetrikus fe
nyegetettség elleni védelme különös 
jelentőségre tett szert (ez vonatkozik a 
többi NATO-, illetve demokratikus or
szágra is). A Bundeswehr védelempo
litikai irányelvei és elgondolásai kijelöl
ték a fegyveres erők feladatait, ame
lyek a célok azonosításának teljesíté
sét minden helyzetben megvalósítják. 
Ahhoz, hogy a német felségterületnek 
és polgárainak, valamint a fegyveres 
erők tagjainak hatékony védelmét be
vetések során el lehessen érni, az 
azonosítás lehetősége és képessége 
nyomasztó (sürgető) szükségesség.

A Bundeswehr egy barát-ellenség 
célfelismerő projekttel egy olyan rend
szer létrehozását tervezi, amely egyér
telműen lehetővé teszi a harcjármű- 
vek, az egyes katonák, illetve szemé
lyek azonosítását. A projekt két részre, 
a „harcjárművek és helikopterek”, illet
ve a „harcoló gyalogsági erők” azono
sítására tagozódik. Mindkét rendszer 
a „kérdés-felelet” elve alapján azono

sít. Ez a megoldás lehetővé teszi a vé
dő számára közvetlenül a lövés leadá
sa előtt, hogy megvizsgálja, vajon a le
küzdendő cél egy „barát”, így semmi
lyen fenyegetést nem jelent. A kérdező 
egy kódolt kérdést tesz fel, és elvárja a 
terep felett kiemelkedő elemtől (plat
form) vagy a célszemélytől egy érvé
nyes válasz adását.

A harcterületen lévő objektumokat 
meghatározó „barát-ellenség” célazo
nosító rendszer megvalósításának 
alapjául a „harcterületi célmegjelölő 
eszköz” szolgál (STANAG 4630), 
amely 36 GHz frekvencia tartomány
ban működik. Az egyes katonák (sze
mélyek) azonosításához olyan minia
tűr eszközök szükségesek, amelyek 
igen nagy pontossággal közvetítenek 
két személy között. Ezt az eszközt „ka
tonát azonosító eszközének 
(STANAG 4630) definiálják, amely tu
lajdonképpen egy lézeres kérdező 
rendszer megfelelő rádió válaszcsa
tornával. A válaszolóeszköz egy léze
res vevőkészüléket és egy rádióadót 
tartalmaz, amelyet a katona a testén 
visel vagy a gépjárműre szereli fel.

Az azonosítási folyamat során a 
fegyvert a cél felé kell tartani, követke
zésképpen a kérdezőeszközzel is cél
ba veszi a potenciális személyt. A kér
dező kioldójának megnyomása után 
egy kódolt lézersugár irányul a célra. 
Amennyiben az megfelelő válaszszer
kezettel van felszerelve, fogadja a lé
zerjelet, dekódolja, egy hasonlóan kó
dolt rádióválaszt állít elő, és ellenkező 
irányba kisugározza. A kérdező a célt 
„barátnak” sorolja be. Ha nem jön visz- 
sza a rádiójelzés vagy a jelzés tartal
ma nem korrekt, a célt a kezelő mint 
„ismeretlent” jelöli. Az azonosítóesz
köz a katonára vagy a fegyverére is 
felhelyezhető.

A katonai szakértők véleménye szerint 
a barát-ellenség azonosító rendszer 
bevetés során jelentősen növeli a ka
tonák védettségét. NATO-körökben 
mértékadó szakértők erre a témára 
szakosodott csoportjai értékelték az 
ilyenfajta rendszerek bevezetésének 
lehetőségeit. Terepgyakorlatokon a 
célokra elhelyezett azonosítóval de-

A VÉDETTSÉG LÉNYEGES JAVÍTÁSA
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4. ábra. DSID harckocsira szerelve

monstrálták katonai hasznosságot. Mi
vel az egyes katona, illetve személy 
azonosítására kifejlesztett miniatüri
zált német rendszerek világszerte ve
zető helyen állnak, a NATO-államok 
képviselőit már 2005-ben meghívták a 
hammelburgi gyalogosiskolába, hogy 
vegyenek részt a német rendszerek 
bemutatóján. A Bundeswehr által szer
vezett bemutatón az Oelikon Contra- 
ves cég által tervezett szerkezet haté
konyság és kivitelezhetőség szem
pontjából eredményesen bizonyított, 
teljes sikert aratott. A rendszert egye
bek közt kézifegyverekre adaptálták, 
és a végrehajtott tesztek során 900 
méter hatótávolságig problémamente
sen működtek.

Nemzetközi szinten azoknak a ve
szélyes helyzeteknek, melyekben a 
béketeremtő és békefenntartó beve
tések során a katonákat gyakran ta
lálkoznak, mind nagyobb figyelmet 
szentelnek. Első lépésként a „baráti

3. ábra. Katonai járművek ha 
találkoznak, barát vagy ellenség

I tüzelés" eseteit szándékoznak csök- 
I kenteni a harcterületen, elsősorban 

az információs készség javításával. 
Ez azáltal érhető el, hogy a harccse
lekményekben részt vevő saját erő
ket megfelelő technológiával tájékoz
tatják a célok helyzetéről. A szüksé
ges bizonyosságot a cél jellemzőiről, 
azaz hogy barát-e vagy ellenség, 
csak egy jól működő célazonosító 
technológia adhatja meg. Katonai 
szakértők szerint egy barát-ellenség 
célazonosító bevezetése és rendsze
resítése a NATO fegyveres erőiben 
csak idő kérdése.

Ebből kiindulva az ilyen rendszerek 
alkalmazása az államok belső bizto

sításában is mind nagyobb szerepet 
játszik. A barát-ellenség azonosító 
rendszer a terroristák leküzdésénél is 
hasonlóan nagy bizonyosságot ad a 
lövés előtt. Mindenekelőtt megfigye
lési feladatoknál, ellenőrző-áteresztő 
pontokon és éles lőszerrel történő be
vetéskor (alkalmazáskor) is, hogy 
csak néhány példát hozzunk fel, eze
ket a barát-ellenség azonosító rend
szereket már a közeli jövőben be kell 
vezetni.

Felhasznált irodalom:

Europäische Sicherheit 2007/12

ADMIRAL KUZNYEC0V repülőgép-hordozó
(TRUMPETER 1:350)

A Szovjetunió flottaépítési erőfeszítéseinek utolsó darabja a még szol
gálatban álló Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó, amely az észa
ki flotta zászlóshajója. A hajót 1985. december 5-én bocsátották vízre 
Nyikolajevben. 1991. január 21-től áll szolgálatban. A 304,5 m hosszú hajó max. 45 900/58 500 t-s vízkiszorítása nem 
éri el a régi Forrestal teljesítményét sem. Katapultjai nincsenek, fegyverzete korlátozott, a Jak-44 AWACS-gépek so
ha sem készültek el hozzá. Szintén nincs hatékony csapást mérő repülőgépe sem. A modellhez adják a kísérleti 
MÍG-29K és Jak-141 repülőgépeket is, bár egyszerre soha nem voltak rajta.

A makett jó minőségű, 87,2 cm hosszú, 755 darab alkatrészből áll. Gyakorlott modellezőknek ajánlott, átalakítással 
megépíthető belőle a kínai SHI LANG (ex VARJAG), amelyet Ukrajnától megvásároltak -  amennyiben sikerül elegen
dő kínai fotót beszerezni róla.

A 05606 kát. számú makett ára: 40 600 Ft, megrendelhető. Szikla-Főnix Kft. Makett Nagykereskedés 
1084 Budapest, Auróra u. 34., tel.: 20-537-3303; 20-532-7127 e-mail: info@sziklafonix.hu www.sziklafonix.hu

TRUMPETER
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Tóth Zoltán Generációváltás 
a haditechnikai biztosításban I. rész

□  had itec h n ik á va l  fo g la lk o zó  hazai és külföldi szaklapok 
cikkei folyamatosan számolnak be a harcászati-hadmű
veleti képességek szinte minden területére kiterjedő leg
újabb fejlesztések eredményeiről. Ezen publikációk mellett ke

vesebb figyelem irányul a fegyverzeti rendszerek, eszközök 
hadrafoghatósága biztosításában és üzemkészsége fenntartá
sában döntő szerepet játszó technikai biztosításra. Cikkem 
megírásával ezt az űrt szeretném csökkenteni a haditechnikai 
karbantartó konténer (HKK) bemutatásán keresztül, ami a ka
tonai szervezetek fenntartó alegységei részére kifejlesztett új 
elemként vonul be a haditechnikai biztosítás rendszerébe.

Ha az elmúlt öt év fejlesztési munkáit nem vesszük figye
lembe, akkor a Magyar Honvédség által alkalmazott konté
nerek haditechnikai vonatkozásban egyet jelentettek a mo
bil alkalmazású hordozó járművek alvázára épített, külön
böző rendeltetésű konténerfelépítményekkel, valamint az 
elhelyezési, szállítási és raktározási céllal telepített, moz
gatott konténerekkel.

A rendszerváltás előtti tömeghadseregben alkalmazott javí
tó és karbantartó műhelygépkocsik (ezek egy része most is 
rendszerben van) konténerfelépítményeire az volt jellemző, 
hogy a képességet jelentő felszereltség és kialakítás alapve
tően egy adott típusú haditechnikai eszköz kiszolgálását cé
lozta és biztosította. E filozófiára felépített rendszer előnyét az 2. ábra. Konténerrajz a prototervhez

1. ábra. Konténervázlatrajz a berendezésről

*

2009/5 HADITECHNIKA ♦  65



3. ábra. Konténerelrendezés a prototervhez

képezte, hogy az adott típusú haditechnikai eszköz alegység- 
és egységszintű technikai kiszolgálásához és csapatszintű ja
vításához szükséges szerszámok és speciális eszközök egy 
műhelygépkocsiban készletezve álltak rendelkezésre.

Az említett előny egyben hátrányként is mutatkozott. 
A rendszeresített haditechnikai eszközök típussokasága 
miatt a javító, karbantartó műhelygépkocsik típusfélesége 
igen széles volt, ami szükségszerűen vonta maga után 
ezen eszközök üzemeltetését és alkalmazását végző szak
emberek magas létszámát és a velük szemben támasztott 
magas képzettséget.

A rendszerváltással bekövetkezett változások a Magyar 
Honvédség arculatát is megváltoztatták. A haderő átalaku
lásának részeként a katonai szervezetek le- és átszervezé
sének, az ezzel együtt járó létszámleépítésnek, egyes fegy
vernemi kultúrák megszüntetésének, míg mások megerősí
tésének, illetve összevonásának célja a képességalapú 
haderő létrehozása volt, ami napjainkban is tart. E folyamat 
szerves részét képezi a haditechnika jelentős megváltozta
tása, ami részben az eszközpark cseréjét, részben a meg
lévő típusok modernizációját jelenti.

Az elindított változások a HM-MH hosszú távú fejlesztési 
folyamatának is részét képezik, ugyanakkor a képességala
pú haderő kialakításának első eredményei már karakteresen 
láthatók. Ennek igazolásául talán elég megemlíteni a csapat- 
mozgásokra és a csapatéletre meghatározó jelentőséggel 
bíró gépjármű-beszerzési programot és a hozzá szervesen 
kapcsolódó Haditechnikai konténerprogramot (HKP), mely
nek első generációs képviselője a cikk keretében bemutatás
ra kerülő haditechnikai karbantartó konténer.

A HADITECHNIKAI KONTÉNERPROGRAM ELŐZMÉNYEI

Az MH missziós alkalmazásainak tapasztalatai alapján a 
tábori fenntartási képességgel szemben új igény fogalma
zódott meg. Az eddigi műhelygépkocsik, szerelősátrak, az 
ezekből összeállított tábori javítóműhely, vagy a helyszínen

4. ábra. Konténervázlat prototervhez

kivitelezett könnyűszerkezetű javítóműhely helyét a jövő
ben komplex üzemfenntartási képességeket magukban 
hordó konténerek töltik be. Fontos megemlíteni, hogy az új 
típusú tábori biztosítási elem nem váltja le a mobil képessé
get jelentő műhelygépkocsikat, hanem új alapokra épülő, 
eddig kevésbé alkalmazott stacioner bázist képvisel.

A program megindítása előtt a mobil képességfejlesztés 
terén is történtek lépések, melyek az „Egységes, katonai 
zárt felépítmény család” nevet viselő K+F témában mani
fesztálódtak az alábbiak szerint:

-  biztosítani a többcélú felhasználhatóságot az MH szer
vezeti rendszerén belül;

-  biztosítani a különféle szakági anyagok, eszközök, be
rendezések és rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges feltételeket (energiaellátás, ABV-védelem stb.);
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Fenntartási egység Század
0.6 x zászlóaljmodul

Zászlóalj
Zászlóaljmodul (zm)

Dandár
2 x zászlóaljmodul

Konténerek száma 4 6 12
Igény 7 zm 6 zm
-  műveleti alkalmazás I. 1 zm 2 zm
-  műveleti alkalmazás II. 2 zm -
-  oktatás, felkészítés 2 zm
-  hazai alkalmazás 1 zm
-  műveleti tartalék 1 zm
-  kontérek mennyisége 42 36

1. táblázat. Zászlóaljmodul-szükséglet

-  teljesíteni a kezelőállomány biztonságos munkavégzé
sére vonatkozó jogszabályi előírásokat (klimatizálás, meg
világítás, ergonómia stb.);

-  rendelkezni a működtetéshez szükséges kommuniká
ciós hálózattal felépítményen belül;

-  biztonságosan rögzíteni a szakfelépítményeket a hor
dozó járművön, megőrizni az így létrejövő járművek stabili
tási, manőverező és menetdinamikai tulajdonságait.

A HKP-ra természetesen nem lehetett egy az egyben al
kalmazni a fenti követelményeket. A program kiindulási 
alapját az MH hosszú távú fejlesztésének célkitűzései és a 
10/2006. (HK 4.) számú HM-utasításban megfogalmazott 
követelmények képezik. Ennek megfelelően az MH képes
ségeit olyan szintre kell felfejleszteni, hogy egy dandár mé
retű erő képes legyen hathavi, míg egy zászlóalj méretű erő 
hat hónapon túli tartós, harci körülmények közötti alkalma
zásra, egy másik zászlóalj méretű erő pedig tartós, hat hó
napon túli, nem harci jellegű alkalmazásával egyidejűleg.’ 
A HM-utasításban megfogalmazott ambíciószint elérésé
hez és annak folyamatos fenntartásához biztosítani kell az 
alkalmazásra kerülő erők feltöltését korszerű, az interope- 
rabilitás követelményeinek megfelelő, rendszeresített hadi- 
technikai eszközökkel, valamint ezen eszközök kiszolgálá
sát és javítását tábori körülmények között lehetővé tevő ha
ditechnikai biztosítási elemekkel.

A kidolgozó tevékenység az MH Összhaderőnemi Lo
gisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) aláren
deltségébe tartozó MH Páncélos és Gépjárműtechnikai 
Szolgálatfőnökségen 2005. évben indult meg, együttműkö
désben az MH Közlekedési Főnökséggel és összefogva az 
akkori haditechnikai szolgálati ágakat. Az elöljárói utasítá
sok alapján az alkalmazási célállapotból visszabontásra ke
rültek a program kidolgozásának kiindulási adatai és irányt 
mutató következtetései, melyek a következők:2

-  alkalmazási egység a könnyűlövész (összfegyvernemi) 
zászlóalj szükségletei szerint (1. táblázat);

-  a tábori fenntartás alapelemének mutatóit (kapacitás, 
képességek stb.) a zászlóalj igényeiből kell származtatni -  
zászlóaljmodul (6 db konténer);

5. ábra. Berendezési vázlat

-  századszintű kötelék önálló alkalmazása esetén a 
zászlóaljmodul 60 százalékának megfelelő képességgel 
kell számolni (4 db konténer);

-  dandárszintű kötelék önálló alkalmazása esetén a 
zászlóaljmodul legalább kétszeresének megfelelő képessé
get kell telepíteni (12 db konténer), ezen változat alapjául is 
a könnyűlövész (összfegyvernemi) zászlóaljmodul szolgál, 
amely a műveleti alkalmazás igényeitől és körülményeitől 
függően kerül kiegészítésre;

-  a képességet a központi tagozatban kell megalakítani 
és feladathoz kötötten esetileg kell az érintett kötelékhez 
rendelni;

-  a kialakítandó zászlóaljmodulok mennyiségének meg
határozásához figyelembe veendő:

-  a 10/2006. (HK 4.) számú HM utasításban megfogal
mazott kétféle szcenárió igénye,

2. táblázat: Konténertípusok 2005. évi elosztási terve

Szervezet
HKK FJK GJK KÜK

Konténer típusa
GMK LK ATK FÁK SzK ÁFK VSzK

Összesen
(db)

MH SzFP 24 6 20 8 3 3 13 13 4 4 8 106
MH LEP 1 1 5 3 1 1 3 1 1 1 - 18
MH ÖLTP 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 - 27
Egyéb 2 2 3 1 - - 1 - - - - 9
MH összesen 30 11 31 15 7 7 20 17 7 7 8 160
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Szervezet
HKK FK

A konténerek új típusváltozatai (db)
GMK ATK FÁK Szk TK MASzK

Összesen
(db)

MH összesen 21 2 2 14 13 14 17 3 86
3. táblázat. Új konténertípusok, új mennyiségek

Szervezet HKK FK
Új konténertípusok 

GMK ATK FÁK TK MASzK
Összesen

(db)
MH összesen 16 7 7 9 14 19 3 71

4. táblázat. Jelenlegi tervezési adatok

-  a műveleti alkalmazásra való felkészítés igénye,
-  az oktatás igénye,
-  gyakorlatok, nemzetgazdasági alkalmazás igénye;
-  a modul elemei legyenek kompakt egységrakományok, 

mozgatásuk korszerű gépekkel, szállításuk valamennyi mó
don biztonságosan legyen végezhető;

-  a zászlóaljmodulok összevont képességei fedjék le az 
MH-ban rendszeresített hadfelszerelés (egyéni fegyverzet 
és felszerelés, a terepjáró személy- és tehergépjárművek, 
kerekes harcjárművek, valamennyi bázisjármű és szakfel
építmény) tábori fenntartási igényeit a technikai kiszolgálás 
és javításműveleti, alkalmazási és tagozat szerinti korláto
zásainak figyelembevételével;

-  a zászlóaljmodul kapacitása feleljen meg a könnyűlö
vész (összfegyvernemi) zászlóalj haditechnikai eszközei
nek típus szerinti összetételének és mennyiségének;

-  a misszióra felkészítés keretében alkalmassá kell tenni 
a szükséges létszámú állományt ezen technológiai képes
ség alkalmazására, megfelelő előképzettségű személyeket 
kiválogatva a feladatra;

-  a misszióra felkészítés keretében be kell gyakoroltatni 
a tagozat jellegének megfelelő alkalmazási egység (modul) 
szakszerű telepítését és bontását, képessé téve az állo

mányt egy esetleges áttelepülés végrehajtására, illetve a 
műveleti terület elhagyására;

-  legyen biztosított az alkalmazási egységek teljes körű, 
autonóm működése.

A program célja megteremteni a könnyűlövész zászlóalj, 
vagy azzal azonos nagyságrendű harci kötelékek műveleti 
alkalmazásának tábori haditechnikai biztosítási infrastruk
túráját. A program végrehajtásának eredményeként alegy
ség- és egységszinten különböző rendeltetésű konténerek 
kerülnek kialakításra, majd rendszeresítésre, melyekből 
modulárisan bővíthető tábori komplexum építhető ki. Az 
egyes konténerek felszereltsége a tervezett tevékenységtől 
és annak technológiai mélységétől függően különböző.

A HKP szervesen illeszkedik és kapcsolódik az MH egy
séges rakományképzési és anyagmozgatási rendszeréhez, 
az áramforrást biztosító aggregátorcsaládhoz, az ABV- 
védelmi rendszerekhez, valamint a GBP keretében a szál
lításukhoz beszerzett konténerszállító, -rakodó gépjármű
vekhez.

Az első „Projekt adatlap” változat a kifejlesztendő típus- 
változatokat, mennyiségeket és a katonai szervezetek kö
zötti elosztás tervét az akkori állománytáblák alapján az 
alábbiak szerint tartalmazta (2. táblázat):

6. ábra. Konténervázlat rakodódaruval
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-  minden haditechnikai eszköztípushoz alkalmazható, ál
talánosan használható szerszámzattal és berendezéssel 
kialakított konténer: haditechnikai karbantartó konténer 
(HKK);

-  általánosan, minden fegyverzeti típushoz alkalmazható 
szerszámzattal, illetve alkalmazásspecifikus, csak az adott 
berendezés javításához, karbantartásához szükséges be
rendezésekkel ellátott konténer: fegyverzetjavító konténer 
(FJK);

-  kerekes harcjárművek (alapvetően BTR-típusválto- 
zatok), valamint gépjárművek javításához, karbantartásá
hoz kialakított konténer: kerekes harcjármű- és gépkocsija
vító konténer (GJK);

-  aggregátorok, optikai és infraberendezések és egyéb 
különleges eszközök javítását, karbantartását biztosító ál
talános és speciális szerszámokkal, berendezésekkel fel
szerelt konténer: különleges berendezésjavító konténer 
(KJK);

-  fémipari megmunkáló-, elsősorban forgácsológépekkel 
beépített konténer: gépműhelykonténer (GMK);

-  lakatosipari munkákhoz, karosszéria megmunkálásá
hoz, hegesztéshez alkalmazott szerszámokkal és berende
zésekkel beépített konténer: lakatoskonténer (LK);

-  savas és lúgos akkumulátorok töltését biztosító konté
ner: akkumulátortöltő, -javító konténer (ATK);

-  hagyományos raktárkonténer: fenntartási anyagtároló 
konténer (FÁK);

-  a konténerek, valamint a kiegészítő felszerelések (sá
tor, keret, állványzat stb.) szállítását biztosító konténer: 
telepítésfelszerelési anyagot szállító konténer (SZK);

-  a konténerek, valamint a konténerekből összeállítható 
bázisok elektromos áramigényét biztosító konténer: áram
forrást biztosító aggregátorkonténer (ÁFK);

-  a vegyivédelmi csapatok által alkalmazott, különleges 
kezelést igénylő anyagok szállítását, tárolását biztosító 
konténer: vegyszerszállító konténer (VSZK).

A HM-MH 2007. január 1-jei struktúraváltása a program 
folytatását illetően nem okozott változást. Az MH ÖLTP ha
ditechnikai szolgálatfőnökségei által addig végzett, prog

Jegyzetek

1 A 10/2006. HM-utasítást hatályon kívül helyező 85/2007. (HK 16.) 
HM-utasítás az ambíciószintet nem módosította.
2 Az MH PCGTSZF-ség állásfoglalása a HKP-hoz.
3 A tervezési adatok még nem kerültek elfogadásra.

8. ábra. Két konténer egy sátorral

rammal kapcsolatos tevékenységét a FIM Fejlesztési és Lo
gisztikai Ügynökség (HM FLÜ) Anyagi-Technikai és Közle
kedési Igazgatóság (ATKI) osztályai, míg a program irányí
tását a HM FLÜ Programtervező és Vezető Igazgatóság 
(PTVI) vették át. A struktúraátalakítás, valamint az MH 
nemzetközi szerepvállalásának változásai miatt azonban 
az ellátandó katonai szervezetek, ebből következően a 
konténertípusok és -mennyiségek is változtak (3. táblázat).

Az eredeti elgondolás szerinti HKK, FJK, GJK és KJK tí
pusváltozatok egy új konténertípusba, a haditechnikai kar
bantartó konténerben (HKK) kerültek összevonásra. Az új 
típusként megjelenő felépítményjavító konténer (FK) magá
ban foglalja az eredeti elgondolás lakatoskonténerét, kiegé
szítve asztalosfelszereléssel. A korábbi konténertípusok 
közül változatlanul megmaradt a gépműhelykonténer, az 
akkumulátortöltő konténer, a fenntartási anyagot tároló kon
téner és a telepítésfelszerelési anyagot szállító konténer. 
A programból törlésre került az áramforrást biztosító aggre
gátorkonténer, mivel az aggregátorbeszerzési program ke
retén belül kerültek és kerülnek beszerzésre a beépített, 
önálló működést biztosító, valamint a nagy teljesítményű 
hálózatpótló aggregátorok. A vegyszerszállító konténer tí
pusmegnevezése mentesítőanyag-szállító konténerre 
(MASZK) változott. Ennek oka, hogy a műszaki-technikai 
fejlesztés keretén belül (nem a HKP-hoz kötötten) a 
ZÉNÓN víztisztító berendezések üzemeltetéséhez szüksé
ges anyagok szállítását és tárolását biztosító vegyszerszál
lító konténer beszerzése a HM FLÜ ATKI Túlélési Rendsze
rek Osztálya (TRO) vezetésével már folyamatban lévő pro
jekt. Szintén új típus az irodai munka végzését biztosító 
törzsmunkahely-konténer (TK).

A HM FLÜ ATKI és a TI szakemberei a konténerprogram
hoz kötődően jelenleg két típusváltozat fejlesztésében mű
ködnek együtt, közülük a HKK prototípusának 2008 novem
berében kezdődött a csapatpróbáján.

A 4. táblázat azonban az előzőektől eltérő állapotot 
tükröz3. A 2008. év végi gazdasági események a tárcára is 
negatív hatással voltak. A HM Haderőtervezési Főosztállyal 
és az MH ÖHP-vel együttműködve és figyelembe véve a 
költségvetési lehetőségeket, a kialakítandó konténerek tí
pusváltozata és azok darabszáma megváltozott. A táblázat
ban feltüntetett mennyiségek már a műveleti, javítási és 
cseretartalékot is magukban foglalják.

A II. részben térünk rá a cikk tárgyát képező típusválto
zat, a haditechnikai karbantartó konténer részletes bemuta
tására.

(Folytatjuk)
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Dr. Ákos György Hajózástörténeti séták 
Dániában II. rész

Holmen
Kelet felé továbbsétálva a 
Holmen szigetre visz utunk.
Az új operaház mögött talál
juk az 1927-ben Kaliforniá
ban épített ALOTOLA ver
senyjacht állomáshelyét. 
Görög tulajdonban volt, ami
kor a ’70-es években három 
dán fiatalember megvásárol
ta.’3 A jacht mögött a LILLA 
DÁN („Kis Dán”) kétárbocos 
szkúner látható.

Nyholm

C Közeledünk Nyholm felé. Itt már a haditengerészet az úr...
A 18 egységből álló MHV-800-as őrnaszádosztályt 1992-től 
kezdte szolgálatba állítani a Dán Honvédelem (Hjem- 
mevaernet). A képen az MHV-816 „PATRIOTEN” egység 
látható14. Jobbra a háttérben az újonnan épített dán operaház 
tűnik fel (a Maersk hajózási társaság ajándéka Koppenhága 
városának).

A WILLEMOES osztályú torpedóvető/rakétás 
naszádok 1978 és 2000 között álltak szol
gálatban a dán haditengerészetnél. A meg
épített tíz egységből itt a már leszerelt P547 
SEHESTED látható.15 A hajó parancsnoki 
hídjának mása megtekinthető a szigeten lévő 
kis haditengerészeti múzeumban.

A HMDS SAELEN Dánia utolsó tengeralattjárója 
volt. A 207-es típusú egységet a német Rhein
stahl Nordseewerk gyártotta 1965-ben a norvég 
haditengerészet számára, ahol KNM UTHAUT 
néven 1990-ig szolgált. Dán felségjel alatt 2004-ig 
volt szolgálatban, és részt vett az iraki háborúban. 
Méretek: 435/370 tonna, 47,2 x 4,7 x 3,8 m. 
Fegyverzet: 8 db 533 mm-es torpedó. 
Legénység: 25 fő (köztük nők is).16

13 Alotola http://alotola.dk
“  Danish Naval History http://www.navalhistory.dk 
,s и. а.
,6 SKIBE PA HOLMEN http://www.skibepaaholmen.dk
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О  A 17. századi dán tengernagyról elnevezett HMDS PEDER SKRAM fregattot (F-352) 1965-ben bocsátották vízre. 
Egyike az első kombinált (gázturbinás és dízel -  CODOG) hajtóműves hadihajóknak. 1990-ben vonták ki a 
szolgálatból, majd néhány évre rá múzeumhajóvá alakították. Ottjártamkor (2006 májusában) a hajó és környéke 
meglehetősen elhagyatottnak tűnt. Egy felújítás ráférne.

Roskilde

О Koppenhágától nincs messze Roskilde ősi városa, mely önmagában is megéri a kirándulást, de a hajózás iránt 
érdeklődők számára különös érdekességgel bír. Itt található ugyanis a Viking Múzeum, mely hét kiásott eredeti 
viking hajó (hadi-, és kereskedelemi hajók) maradványait őrzi. Balra a 3. számú lelet és jobbra annak rekonstruált 
modellje. Ez egy kisméretű, part menti kereskedőhajó, 
melyet vitorlával és evezőkkel is elláttak. A modellen jól 
látható a hajózástörténetben fontos szerepet játszó viking 
találmány, a (csak) jobboldalt elhelyezett kormánylapát, 
melyből a „kormányoldal” (Steuerbord, starboard stb.) ki
fejezés ered. (Hogy kikötéskor a kormánylapát ne sérül
jön, a viking hajók a másik oldallal álltak a kikötő felé. In
nen ered a hajó bal oldalát jelentő angol „port” kifejezés.)

Azért más látnivaló is akad Roskildében: a VEGA galeasz, a  
melyet itt felhúzásra kész vitorlák alatt láthatunk, sem egy if- w  
jonc. 1901-ben építették élő hal szállítására. Ma a Roskildei 
Természetiskola tulajdonát képezi.’7 A jellegzetes dán tükrös 
tatkiképzés itt is megfigyelhető.

17 Maritime Erlebnisse 2005 http://files.zite3.com
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Helsingör

A BJORN („medve”) egykori kikötői vontatóból nem sok 
látszik. A hajó a Veteránhajók Klubjának (Veteranskib- 
klub) tulajdonában van, amely jelenleg számos szponzor 
segítségével restaurálja. z>

Koppenhágától szintén egynapi kirándulásnyira van a 
Hamletból (is) ismerős Helsingör városka és vára, mely 
feledhetetlen látványt nyújt.

A kikötőben számos érdekességgel találkozhatunk. 
Az MHV-811 „APOLLO” a Koppenhágából már isme
rős „PATRIOTEN” testvérhajója.

Iг Г  и
|йй1

C Nagyvitorlást is láthatunk. Ez a MAJA háromárbocos, 
keresztvitorlákkal is ellátott, vasból készült szkúner, 
mely szintén a mostanában nagyon népszerű charter- 
vitorláztatásból tartja fenn magát. Feltűnik a függőle
ges orrkiképzés, ami nem túl jellemző az általában ke- 
cseses építésű vitorlásokra. Az interneten keresve,'8 
megtaláljuk a magyarázatot: a hajót motoros halászha
jóként bocsátották vízre Hollandiában, „HANS KW 56” 
néven, még 1919-ben.

A ’90-es években építették át vitorlás hajóvá -  elő
ször csak hosszanti ágfavitorlázattal, ami később egé
szült ki három keresztvitorlával az orrárbocon (német 
terminológiával „Dreimast Topsegelschoner”, dánul 
„Bramseljs Skonnerten”).

,e Skonnerten Maja http://www.skonnerten-maja.dk/
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A Dán Kereskedelem- és Hajózástörténeti Múzeum
Helsingör várában, a Kronborgban számos múzeum és kiállítás látható. A hajók szerelmesei számára minden bizony
nyal a Kereskedelem- és Hajózástörténeti Múzeum (Handels-, og Sjóartsmuseet) a legérdekesebb. Míg a koppenhá
gai Orlogsmuseet a dán haditengerészeti emlékeket őrzi, a kronborgi múzeum a kereskedelmi hajózás történetét dol
gozza fel'9.

C Az 1743-ban épült FORTUNA galliot (kerek orr- és tat
kialakítású, két- vagy háromárbocos északi típus) új
kori modellje (balra), és eredeti főbordametszete (lent) 
A zárt térben még ez a viszonylag kis méretű kereske
delmi hajó (70 „commercial last” -  140 BRT) is óriási
nak tűnik.

A 26 darab 18 fontos ágyúból álló ütegsorral felszerelt DISCO („korong”) első ránézésre hadifregattnak tűnik, és ez
zel nem is tévedünk nagyot. Eredetileg a haditengerészet számára készült 1778-ban, a királyi hajóépítő műhelyben, 
de királyi rendeletre átadták a Dán Ázsia-társaságnak. Mint az angol és más nemzetek kelet-indái kereskedelmi ha
jói, a 18. században ezek a vitorlások is csak saját magukra számíthattak az ellenséges és kalózoktól hemzsegő vi
zeken, így hadihajó módjára voltak felszerelve és irányítva.

Az 1:48 méretarányú modellt a Tengerészeti Múzeum Bará
tai egyesület ajándékozta a múzeumnak. (További fotók talál
hatók a múzeum gazdag digitális archívumában.)

”  Handels- og Sofartsmuseet Kronborg http://62.243.249.75/fotoweb/
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C A FAMA bark a marseille-i 
idősebb Antoine Roux 
(1765-1835) ábrázolásá
ban, szintén két nézetből. 
A FAMA az 1807-1814 kö
zött lezajlott Napóleoni há
ború egyik első áldozata. 
1807 májusában, midőn 
borrakománnyal Cette-ből 
(Dél-Franciaország) Kop
penhága felé hajózott, egy 
angol korzárhajó kaparintot
ta meg. (Azaz királyi pátens
sel rendelkező magán hadi
vállalkozó [privateer] -  nem 
kalózhajó!)20 A festmény egy 
évvel ezen esemény előtt 
készült, feltehetően egy 
földközi-tengeri út során.

___________________________________________________________________  (Folytatjuk)
20 Ákos György -  Benczúr László: A Baltimore klipper, TIT Hajózástörténeti Évkönyv, Budapest, 1983.

A hajóábrázolás alatti szöveg szerint a képen a dán JACOB KIELLAND & SóN („J. К. és fia”) barkhajó látható, mely 
Stavangerből érkezik Marseille kikötőjébe. A fedélzeten nagy a nyüzsgés. A hajó orrában a jobb oldali („kormány
oldali”) horgony ledobására készülnek. A bark csak derékvitorlák alatt halad, a többi vásznat behúzták, illetve leen
gedték, hogy lelassítsák járását. Jól kivehető a két egymásba helyezett mentőcsónak a fedélzeten. Az akvarell az 
Antoine Roux-val közel egyidős, és szintén a marseille-i Nicolas Cammillieri (1766-1828) festette 1806-ban.
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A Weiss Manfred Rt. 
hadtápellátási termékei

2. ábra. A Büssing vízszállító teherautó modellje hóolvasztóval is felszerelve 
a Monarchia hadseregében az első világháború alatt

A Budapesti Erzsébetváros pere
mén, a mai Soroksári út és Köz
vágóhíd utca sarkán épült fel 

1880 után a Glóbusz gyár. 1882-ben 
szabadalmaztatták a Weiss Manfred 
Rt. által gyártott „szelencékben” tárolt 
élelmiszereket. A későbbi elnevezéssel 
konzerv élelmiszerek gyártása itt indult 
meg Magyarországon, kifejezetten a 
közös hadsereg részére. A monarchia 
hadseregét az eltartható élelmiszerek 
érdekelték, mint a gulyás, a bab, borsó, 
kukorica, káposzta, gyümölcsök stb.

Megindult az alapanyagok beszállítá
sa, ennek során a szomszédban lévő 
marhavágóhíd adta a húst, a Csepel- 
sziget északi részére telepített bolgár 
kertészek a zöldséget. A konzervdobo
zok lemezanyagát a bécsi hengermű
vekből szállították ide. A Weiss Manfred 
Rt.-ben 1899-ben engedélyezték a saját 
finomlemez-hengerművet, mivel koráb
ban a lőszergyártásnál berendezkedtek 
a finomlemez megmunkálására. 
A Weiss Manfred Glóbusz szabadalmi 
jele (matricája) piros alapon egy arany
színű fácánmadár volt, később a paradi

csompüré jele, „törv. védve” felirattal. 
A k.u.k. közös hadsereg hadtápellátásá
ban a bécsi központ körzetesítésében a 
budapesti telep száma: III./26. volt.

A gyártás gyorsan növekedett, így a 
bolgár és török hadsereg igényeit is ki

tudták elégíteni. 1902-től megkezdték 
többféle katonai hadtápfelszerelés gyár
tását a lőszerek és ellátási cikkek mel
lett. Ezek javarészt a kétkerekű kordéra 
szerelt tábori konyhák (gulyáságyú né
ven ismert), a négykerekű kocsira sze-

1. ábra. A WM Rt. által gyártott fogatolt tábori konyha és kordája (1903) nézeti rajza
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3. ábra. A Weiss Manfred Rt. által 1903-1914-ig gyártott katonai konyha 
az első világháborúban

4. ábra. A Weiss Manfred Rt. gyártotta 
hóolvasztó üst modellje

relt sütőkemencék, vízhordó trénfoga- 
tok, hóolvasztó üstök, illetve vízforralók 
voltak. Lovakat használtak igavonóként 
a málhás tartályok továbbítására. A tö
rök és a bolgár hadsereg mindig úttalan

utakon szállította a hadtápot. így náluk 
lovak helyett ökrök, szamarak, öszvé
rek, sőt tevék játszották a főszerepet.

A hadsereg ellátásánál alkalmazták a 
víz- és étkezési kiegészítőket is. Ilyen

volt például a „Franck kávé” készítmény, 
amely pirított árpa őrleménye volt kris
tálycukorral keverve és téglaalakra saj
tolva. Ezt forró víz hozzáadásával fo
gyasztották. A „Planta tea” a konyhák for-

4. ábra. A Weiss Manfred Rt. által gyártott gulyáságyú kordéra szerelt modellje
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6. ábra. A közös hadseregben használt ellátási felszerelések modellje -  1914

ró vizével keverve szolgált az ivóvizek 
ízesítésére, ehhez még citromsavat ke
vertek hozzá. A Cvibach kenyérpótlék 
(kétszersültként ismert), kukorica- és bú
zaliszt keverékéből készült.

A közös hadsereg járványügyi elő
írása szerint a víz (ivóvíz) fertőtleníté
sére klórmeszet használtak. Ehhez a 
desztillált vizet egy melegítő Thermola 
rendszer alkalmazásával állították elő. 
Ez egy mozdonykazánhoz hasonlítha
tó szerkezet volt.

1902-től a Weiss Manfred Rt. kon
zervgyárának gyártósorvezetője és el
lenőre a szerzők nagymamája, sz. 
Fikó Anna volt.

A HM FLÜ TI által 2009. január 1. és 2009. június 30. között 
tanúsított szervezetek
Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
TI/24-001/2009 AQAP 2120 SECRET-OR Kft. 1/9/2012
TI/24-007/2009 AQAP 2120 IN KAL Kft. 2/27/2012
TI/24-5,6/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 PANNON FLAX NYRt. 2/9/2012
TI/24-003,004/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 Pannonflax Kft. 2/5/2012
TI/24-014/2009 AQAP 2110 RÁBA Jármű Kft. 3/12/2012
TI/24-008/2009 AQAP 2120 REÁL Véd Kft. 3/2/2012
TI/24-010/2009 AQAP 2110, 2210 HARRIS Со. 3/9/2012
TI/24-009/2009 AQAP 2120 UNION Plus Kft. 2/27/2012
TI/24-016/2009 AQAP 2120 DIAMOND Kft. 3/9/2012
TI/24-015/2009 AQAP 2110 KLH-MASTERS Kft. 3/20/2012
TI/24-011/2009 AQAP 2110 HM CURRUS ZRt. 3/6/2012
TI/24-018,019/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 BIZALOM ZRt. 4/2/2012
TI/24-024/2009 AQAP 2120 JUSTICE 3/27/2012
TI/24-023/2009 AQAP 2110 RESPIRÁTOR ZRt. 4/2/2012
TI/24-017/2009 AQAP 2120 MAN Kft. 3/26/2012
TI/24-012,013/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 TEXEPIL Kft. 3/26/2012
TI/24-025,026/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 VERBIS Kft. 4/23/2012
TI/27-027,028/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 DOBEXIN Kft. 4/24/2012
TI/24-030/2009 AQAP 2120 HADA-CAR Kft. 5/8/2012
TI/24-029/2009 AQAP 2120 DÉL PESTI Kft. 5/8/2012
TI/24-034/2009 AQAP 2120 ESCORT Kft. 6/3/2012
TI/24-035/2009 AQAP 2120 BROSS ZRt. 5/27/2012
TI/24-031/2009 AQAP 2120 KORNÉTÁS Kft. 5/25/2012
TI/24-036/2009 AQAP 2120 KLIMA Vili ZRt. 6/5/2012
TI/24-032/2009 AQAP 2110 PINTÉR MÜVEK 5/25/2012
TI/24-044/2009 AQAP 2120 JÁNOSIK és TÁRSAI Kft. 6/12/2012
TI/24-040/2009 AQAP 2120 SEAWING Kft. 6/15/2012
TI/24-039/2009 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 BÉTA MATIK Kft. 6/12/2012
TI/24-043/2009 AQAP 2120 MOSKITO Kft. 6/23/2012
TI/24-042/2009 AQAP 2120 PÁTRIA NYOMDA 6/19/2012
TI/24-041/2009 AQAP 2120 EUROKARDÁN kft. 6/15/2012
TI/24-047/2009 AQAP 2120 VÉDELEM Kft. 7/20/2012
TI/24-048/2009 AQAP 2120 PROTECT Kft. 7/20/2012
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Páncélozott Dodge Weapon 
magyar színekben

É ppen szétoszlottak a második világháború füstfelhői, 
amikor a frissen szerveződő, „demokratikus” rendőrségre 
újabb, mai szemmel talán szokatlan, a fiatalok számára 

ismeretlen feladatok hárultak. Az áruhiány, a nekilóduló infláció 
és a közeli háborús viszonyok kitermelték a kemény bűnözők, 
a nehézfiúk csoportjait, akik az utcai rablásoktól a komolyabb 
rajtaütésekig, postakocsirablásokig mindenre készek voltak. 
Ebben a helyzetben a rendőrség is „keményített”. Megszervez
ték az R-csoportot. Ez a csoport kimondottan a fegyveres bű
nözéssel, illetve az ehhez kapcsolódó cselekményekkel foglal
kozott. A csoport tagjai részben egyenruhában, részben civil ru
hában teljesítettek szolgálatot. Fegyverzetük a feladathoz alkal
mazkodott. Az önvédelmi fegyverek mellett géppisztolyok álltak 
rendelkezésükre és több szállítóeszköz. Ezek között jó pár 
amerikai eredetű volt, Jeepek, Dodge Weaponok. Ez utóbbia
kat vetették be a fegyveres összecsapásokkor is. Az alapve
tően erős építésű, kimondottan masszív terepjáró alkalmas volt 
akár az akkor forgalomban lévő személyautók követésére, egy 
rajnyi erő szállítására. Ami gondot jelentett, az a nyitott vezető
fülke -  a ponyvás felépítmény nem volt éppen golyóálló. Ezt a 
felépítményt próbálták a műszakiak feljavítani némi páncélo
zással. Megkeresték azokat a pontokat, amelyek a jármű 
szempontjából kritikusak lehetnek. A hűtő, a szélvédő, a nem 
létező ajtók, az első lökhárítók kaphatták a legtöbb találatot. így 
ide tervezték, majd készítették el a páncélozást. A plusz tömeg 
a terepjáró általános jellemzőiből adódóan komolyan nem be
folyásolta a jármű teljesítményét. Nagyon gyéren álltak rendel
kezésre adatok, főleg fényképek. Az interneten összesen egy 
ilyen képet találtam. Ekkor jutott eszembe, hogy fővárosunkban 
létezik egy rendőrmúzeum. Ide fordultam segítségért. Ezúton is 
köszönöm azt az adat- és képanyagot, amit a rendelkezésem
re bocsátottak! (Híradó film is ismeretes erről. Szerk.)

A feljavítás jól megfigyelhető a fényképeken. A hűtőre egy, 
a BTR-152 hűtőrácsához hasonló zsaluzat került. A szélvé
dőkre alaphelyzetben a motorháztetőn nyugvó páncéllemez 
került, amit, ha szükséges volt, az erre a célra rendszeresí
tett kábellel lehetett a szélvédő elé felrántani. A páncélle
mezre két nyílást vágtak, melybe nagy vastagságú, talán 
golyóálló üveget illesztettek. Talán a lezuhant vadászgépek 
szélvédőiből. Ennek a felvonóhídszerűen emelkedő lemez
nek a drótja a szélvédőkeret felső szegélye fölött került át
vezetésre. Ezek a lemezek nem csupán a szélvédőt takar

ták, hanem behajlított végeik úgy fejmagasságban a félig ol
dalról jövő találatok ellen is védtek. Ezen az oldallemezen 
egy lőrést is elhelyeztek a készítők. Itt kifért egy géppisztoly 
csöve. Adott esetben az álló járműből itt tudtak tűzfedezetet 
lőni a kocsin kívül operáló kollégáiknak. Ezt a kis nyílást egy 
elé forduló lemez védte. A harmadik adag páncélozást a 
sárhányók mögé, a nyitott beszállórész elé helyezték el.

Összességében egy szemből jövő támadást egész jól ki 
tudtak védeni ezek a pótpáncélok. A helyzet konszolidáló
dásával egyre kevesebb szerepe volt ezeknek a megerősí
tett járműveknek. Utoljára a magyar Csepel 130-as „unoka- 
testvéreikkel” 1956 őszén-telén szerepeltek.

Ennek a páncélozott Weaponnak a makettjét próbáltam 
elkészíteni.

Kezdetnek beszereztem az Italeri makettkészletét. Vi
szonylag jó bontású makett. A benne szereplő páncéltörő 
ágyús felépítményt természetesen elhagytam. A „maradék” 
egy kellemesen pici, ámde eléggé valósághű Weapon, vagy 
ahogy az öregek emlegetik „Vippon”. Ezt kellett átalakítani R- 
csoportos páncélozott járművé. A páncéllemezeket egy szti- 
rollapból szabtam ki. A szélvédőt elláttam a megfelelő nyílás
sal. Zavaró volt a nyitott plató, ezért sztirolcsíkokból merevítő
ket alakítottam ki. Ezt beborítottam papír zsebkendőből kivá
gott ponyvával. Miután az egyik képen hasonlóan nézett ki 
egy Weapon, így nem okozott ez az átalakítás túl nagy lelki- 
ismeret-furdalást. Ami még izgalmassá tette a dolgot, hogy a 
fekete-fehér fényképek alapján nem lehetett egyértelműen 
megállapítani a rendőrjárművek színét. Ami valószínű, hogy 
az alapszínek eredeti katonai zöldek és erre rakták fel a vilá
gosabb -  esetleg szürke? -  lemezeket. A motorháztetőn a 
rendőrség korabeli háromágú kék csillaga látható.

Mindezek után már csak valamiféle környezetbe kellett 
beraknom az elkészült makettet. Egy elhagyott részre me
nekült fegyveres bűnöző elfogása lett a téma. Üldözés so
rán megsebesített egy rendőri, de a túlerőnek végül meg
adta magát. Egy plakátokkal teleragasztott kerítés mögötti 
üres telken kapták el a nyomozók. Az itt szereplő figurák a 
Caesar Miniatures „francia ellenállók” készletéből származ
nak. Az utca és a járda triplex kartonból van. A deszkapa
lánk szintén papír. Összességében, azt hiszem, sikerült 
megjelenítenem egy hősi korszak sajátos rendőrségi jár
művét. ■
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Amaczi
Viktor Az Afganisztánban harcolt 

különleges alakulatok és fegyverzetük

-------------------------------------------------------------------------------H ad itechnika-történet^——

Az afganisztáni háborúban mintegy 
500 különlegesen kiképzett katona is 
részt vett. Ezek a katonák amerikai 
részről a szárazföldi hadsereg különle
ges erői, a haditengerészet különleges 
hadműveleti csoportja, a légierő külön
leges hadműveleti csoportja, illetve a 
CIA különleges részlege állományából 
alkotott csoportokban harcoltak. A har
cokban az amerikai különleges erőkön 
kívül számos más ország hasonló ki
képzésű csapatai is részt vettek. Jelen 
voltak a jól ismert brit SAS (Special Air 
Service -  Különleges Légi Szolgálat) 
és a hasonló nevet viselő új-zélandi 
katonák, valamint a német KSK 
(Kommando Spezial Kräfte -  Különle
ges Erők Parancsnoksága) alárendelt
ségébe tartozó csapatok is, de voltak 
különlegesen kiképzett katonák a

skandináv régióból, Lengyelországból, 
Franciaországból, Olaszországból, sőt 
Romániából is. A hagyományos hábo
rúkat tekintve ez volt az első olyan jel
legű küzdelem, ahol a harc kimenetele 
döntően néhány száz különlegesen ki
képzett katonának volt köszönhető.

Az amerikai különleges szárazföldi 
csapatok állományába tartoznak az 
úgynevezett Delta Erők. Ennek kötelé
kében voltak azok a katonák, akik 
2003 januárjában Kandahárban ártal
matlanná tették az al-Káida kórházban 
bujkáló harcosait. A katonák fő fegyve
re az M-4 típusú gépkarabély tovább
fejlesztett változata volt. Mesterlövész 
puskaként az amerikai gyártmányú 
Remington M-24 típust alkalmazták, 
amelynek tömege 4 kg, űrmérete 7,62 
mm, és szükség szerint felszerelhető

1. ábra. A török csapatok 40 mm-es önműködő gránátvetője
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távcsővel és hangtompítóval. Önvé
delmi fegyverként többféle eszközt 
használtak. Ide tartozik az ausztriai 
gyártmányú Glock-17, 9 mm űrméretű 
pisztoly, amelynek tárában 17 darab 
töltény tárolható. A megbízható fegy
vert több ország különleges erői átvet
ték. Európai eredetű a Svájcban gyár
tott SIG-Sauer P-226 pisztoly is. 
A csoport használja még a 9 mm űr
méretű Beretta M9 pisztolyt is, ame
lyet az amerikaiak a közelmúltban 
rendszeresítettek, és mind Olaszor
szágban, mind az Egyesült Államok
ban gyártják.

A haditengerészet egyik különleges 
csoportja az úgynevezett Navy SEAL. 
A SEAL mozaikszó a Sea (tenger) Air 
(levegő) és a Land (föld) szavak ösz- 
szetételével alakult ki, egybeolvasva 
pedig fókát is jelent a rövidítés. 
A SEAL-csapatok Afganisztánban szá-

2. ábra. Bérelt ukrán An-124 szállítógép 
fedélzetére 6*6-os ausztrál harcjármű 
megy fel

mos harcfeladatot megoldottak, ame
lyek akár fegyverhasználattal járó, 
akár fegyvertelen felderítési feladato
kat jelentettek. Legjellegzetesebb be
vetésük az Anakonda-hadművelet so
rán volt. Harcba vetésükre jellemző 
volt a légi szállítás. A leggyakrabban 
használt szállítóeszközük az MH-47E 
(Chinook) helikopter volt, amelyet a 
különleges erők számára terveztek.
A két forgórészes helikopter 270 km/h 
sebességgel 55 főt tud szállítani. Fe- ^
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délzetén 2-4 géppuska építhető be. 
Korszerű fedélzeti elektronikai rend
szereit a nagyobb biztonság érdeké
ben többszörözték. A helikopter légi 
utántöltésre alkalmas.

A SEAL-csapatok a típusváltás elle
nére tovább használják az М-60 E3 tí
pusú géppuskát, mert kisebb és job
ban ellenáll a sós környezetnek. 
A fegyverlábról és háromlábú állvány
ról egyaránt működtethető fegyver 
7,62x51 mm-es NATO-lőszerrel tüzel. 
Egyéni lőfegyver gyanánt a német 
gyártmányú Heckler und Koch 9 mm 
űrméretű MP-5 betolható fém válltá- 
maszos géppisztolyt is alkalmazzák. 
A ívtáras géppisztollyal rögzített soro
zatokat is lehet lőni. A másik alkalma
zott egyéni lőfegyver a Colt gyártmá
nyú M4 típusú gépkarabély. Az 5,56 
mm űrméretű fegyver betolható válltá- 
masszal rendelkezik és 20, illetve 30 
töltényes tárral alkalmazzák. Ez utób
bival a teljes tömege mintegy 3 kg. Ön
védelmi fegyverként a Heckler und 
Koch Mk. 23 SOCOM 0,45 inch (11,43 
mm) űrméretű, lézer célmegjelölővel 
és hangtompítóval kiegészíthető pisz
tolyát használják. A 12 töltényes pisz
toly hangtompítója egyben lángrejtő is. 
Másik önvédelmi fegyverük a svájci 
gyártmányú 9 mm-es 15 töltény tárka
pacitású SIG SAUER P 226. A Navy 
SEAL katonái PRC-127 rádió adó-ve
vővel vannak felszerelve.

Mindenképpen különlegesen kikép
zett alakulatnak kell tekinteni a légierő 
mentőszolgálatát. A mentőszolgálat 
tagjait és felszerelését mintegy 70 for
dulóval C—17 típusú szállítógéppel jut
tatták a helyszínre, mert az Üzbegisz
tánban kijelölt repülőtér nem tudta fo

4. ábra. Ausztrál 6x6-os LRPV típusú harcjármű 12,7 és 7,6 mm-es géppuskával

gadni a nagyobb szállítókapacitású 
C-5 gépeket, csak nappal üzemelt. 
A mentőszolgálat tagjai számos külde
tést hajtottak végre kis magasságok
ban az afganisztáni hegyek között le

lőtt vagy kényszerleszállt repülőeszkö
zöket, megsérült szárazföldi katonai 
járműveket kutatva, vagy éppen hajók 
mentését végezték az Indiai-óceán vi
zén. Részt vettek többek közt egy sze
rencsétlenül járt KC-130 és egy lezu
hant Mirage pakisztáni mentésében. 
Az ejtőernyővel ledobott mentőkato
nák ellátták és evakuálták az ausztrá
liai sebesült SAS-katonákat és a kana
daiak sebesültjeit Kandáhar térségé
ben. A mentőcsapatnak volt egy 
HC-130-as repülőgépe, amely alkal
mas volt a helikopterek légi utántölté
sére, ejtőernyősök ledobására, illetve 
különböző anyagok és eszközök szál
lítására.

A légierő különleges hadműveleti 
csoportja számos harcfeladatot hajtott 
végre Afganisztánban. A különleges 
feladatoknak megfelelően kialakított, 
illetve a célnak megfelelően átalakított 
repülő eszközeik voltak. Az eszköz- 
rendszerükben szereplő merev szár
nyú repülőgépek mindegyike a C-130 
szállító repülőgép valamilyen változa
ta. Az MC-130E és MC-130H típusú 
gépek feladata volt az amerikai és a 
szövetséges katonák szállítása beve
téskor, kivonáskor, illetve a harcoló ál-

3. ábra. Egy HH-60-as Pave Hawk légi utántöltéshez manőverezik
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6. ábra. Hellfire rakétákkal felszerelt Predeator robotrepülőgép

lomány feltöltése esetén. Ezeket a tí
pusokat ellátták terepkövető lokátorok
kal, GPS- és inerciális navigációs 
rendszerrel. A gépek orr-részét meg
nagyobbították, ahová az APQ-170 
rádiólokátort építették be és alá az elő
re irányított infravörös érzékelő tor
nyát. Sebességük mintegy 460 km/h. 
Az MC-130P típusok elsődleges fel
adata a légi utántöltés az általában kö
telékben repülő helikopterek eseté
ben. A különleges csapatok szállítását 
is maximális rejtettséggel képes a gép 
megoldani. Fedélzetén a legkorsze
rűbb navigációs és érzékelő rendsze
rek találhatók meg. Az AC-130H és 
AC-130U típusú repülőgépek minden 
napszakban alkalmazhatók bármilyen 
időjárás mellett. Feladatuk a szárazföl
di csapatok támogatása, mozgó oszlo
pok kísérése, de alkalmazzák bekerí
tett csapatok ellátására is. A sokoldalú 
célnak megfelelően erős fegyverzettel 
látták el a gépeket. Mindkét típus ren
delkezik 40 és 105 mm-es löveggel, a 
H típusnál 25 mm űrméretűvel is.

Az EC-130E változatot kifejezetten 
a lélektani hadviselés céljára készle
tezték. A fedélzetén rádió- és televízió
műsor szórására alkalmas berendezé
sek találhatók, amelyeket nagy ma
gasságban szoktak üzemeltetni a mi
nél nagyobb terület lefedése érdeké
ben. Szükség esetén ez a gép alkal
mas az elektronikai harc feladatainak 
ellátására is.

A forgószárnyas repülőeszközök kö
zül az MH-53J/M Pave Low helikopte
rek időjárástól és napszaktól függetle
nül képesek a különleges csapatokat 
nagy távolságra terepkövető repülés
sel -  az ellenséges felderítést kijátsz

va -  eljuttatni az ellenséges erők mö
gé, illetve onnan kivonni, vagy felválta
ni őket. A mintegy 5000 m csúcsma
gasságot elérő, 20 880 kg felszállótö
megű helikopter fedélzetén három da
rab 7,62 mm-es vagy 12,7 mm-es gép
puska vagy ezek kombinációja van. Az 
afganisztáni konfliktus idején a típus 
közel 80 százaléka jelen volt. A másik 
alkalmazott helikopter, az MH-60G 
Pave Hawk feladatait tekintve hasonló 
az MH-53-as típushoz, de más fedél
zeti elektronikai eszközei vannak.

A hadműveletekben a CIA részvétel
ének legjellemzőbb motívuma a kis

méretű, pilóta nélküli repülőgépek al
kalmazása volt. A pilóta nélküli repülő
gépek közül főképpen a Predator típu
sokat alkalmazták, hasonlóképpen, 
mint a délszláv válság idején. Az ilyen 
repülőgépek fedélzetére épített rádió- 
lokátor 10 km távolságból 30 cm nagy
ságú tárgyakat már érzékelni tud, és 
egyórás időtartamban 100 km2 nagy
ságú területet képes felderíteni. Fel
szereltsége továbbá sok más érzéke
lővel, valamint GPS helyzetmeghatá
rozó rendszerrel egészül ki. A harci ta
pasztalatok során a CIA szakemberei 
felfegyverezték a Predatorokat Hellfire 
rakétákkal, így a felderített célokat 
nyomban meg is tudták semmisíteni, 
és nem kellett várni a haditengerészet 
F/A-18-as gépeire.

A részt vevő többi kommandós csa
pat közül a német KSK-csapatok fegy
verzete volt igen figyelemreméltó. Fegy
verzetükben ott volt a jól ismert MP-5 
géppisztoly, az AG-36 gépkarabély kü
lönböző változatai, de volt 40 mm űrmé
retű HK-69 típusú gránátvetőjük, 
Panzerfaust 3-T  típusú rakéta-páncél
törő fegyverük, valamint PSG-1 típusú, 
Heckler und Koch gyártmányú 7,62 
mm-es öntöltő mesterlövészpuskájuk. 
A 4x4 kerékképletű Mercedes Wolf jól 
vizsgázott az afganisztáni terepen.

Külön érdekesség volt a francia biz
tonsági csapatok fegyverzetében he
lyet kapó, 5,7 mm űrméretű FN P-90 
géppisztoly, amely teljesen rendhagyó 
elvek szerint készült. A fegyver egyik 
érdekessége, hogy a cső fölött lévő 
tárban a töltények a cső tengelyére 
merőlegesen helyezkednek el. ■
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5. ábra. Az MH-47F Chinook fedélzetére amerikai csapatok szállnak fel



Contents

St u d ie s

The History of Discovery of 
Gamma Eruption 5

Argentine Air Force and the 
Falkland War, Part I. 9

The Fokker DVII Interceptor,
Part II. 14

Radar conference 2008,
Part. II. 46

I n t e r n a tio n a l  
M iltech  R ev iew

The Tu-160 Heavy Bombers,
Part II. 19

The F/A-18E/F Super Hornet,
Part I. 24

Typhoon Interceptors in Italian 
Air Force 40

BMP-2 Mechanized Infantry 
Combat Vehicle, Part I. 48

Friend or Foe 63

S pace A c t iv ie s

The First Women in the 
Space, Part I. 30

The Not Named International 
Space Station, Part I. 36

D o m es tic  S u r vey

Quality Assurance and Military 
Vehicles Construction at the 
Raba Vehicle Ltd. 41

M il it a r y  L ogistics

The Planning of CAX 59
Generation Changing in War 

Materiel Support 65

M i l t e c h  H i s t o r y

Flamethrower Tanks in the 
German Army between 
1939-1945 52

Naval Historical Outing 
in Denmark, Part II. 70

Logistics Materials of WM 
Cooperation 75

Armoured Dodge Weapons 
in Hungary 78

Special Forces and weapons 
in Afghanistan 79

I n h a l tv e r ze ic h n is

St u d ie n

Die Geschichte der Entdeckung 
der Gammaeruptionen 5

Der Argentinische Luftwaffe und 
der südatlantische Krieg, Teil I. 9 

Anwendung des Jagdflugzeuges 
Fokker DVII in Ungarn, Teil II. 14 

Radarkonferenzen 2008., Teil II. 46

I n te r n a tio n a le
W ehrtechnische
R u n dsch a u

Der Schwerbomber Tu-160,
Teil II. 19

Der Jagdbomber F/A-18E/F 
Super Hornet, Teil I. 24

Die Jagdflugzeuge Typhon im 
Italienischen Luftwaffe 40

Das Infanterie-Kampffahrzeug 
BMP-2, Teil I. 48

Freund oder Feind 63

R a u m f a h r t t e c h n ik

Die erste Frau im Weltraum,
Teil I. 30

Die unbenannte Internationale 
Raumstation, Teil I. 36

H e im a tsc h a u

Gütersicherung und Fabrikation 
der militärischen Fahrzeuge bei 
der Rába Fahrzeug GmBH 41

M il it ä r is c h e  Lo g is t ik

Die Planung der 
computergestützte 
Übungssimulationen Teil I. 59 

Generationswechsel in der 
militärtechnischen Sicherung 
Teil I. 65

G eschichte  
fü r  W e h r tec h n ik

Flammenwerferpanzer in der 
Deutschen Streitkräfte 52

Schifffahrtgeschichtliche 
Spaziergängen in Dänemark, 
Teil II. 70

Die Produkten für 
Etappenwesen der WM AG 75 

Gepanzertes Dodge Weapon 
in ungarischen Farben 78

Die in Afghanistan eingesetzte 
spezielle Truppen und ihre 
Bewaffnung 79

Előfizetés

Előfizetésben terjeszti 
a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága, 

1008 Budapest, Orczy tér 1. 
Előfizethető valamennyi postán, 

kézbesítőknél,
e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, 

faxon: 303-3440.
További információ: 06 80/444-444  

Előfizethető továbbá a Kornétás Kiadónál, 
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.

Tel./fax: 359 -6461,359 -1964. 
Lapmenedzser: Lukács Györgyi, 

e-mail: megrendeles@studio-pe.hu

A Haditechnika 
megvásárolható

Szakkönyváruház
1065 Bp„ Nagymező u. 43., 

telefon: 373-0500  
Stúdió könyvesbolt

1138 Bp., Népfürdő u. 15/D, 
telefon/fax: 359-1964, 359-6461

Haditechnikai
könyvek

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@studio-pe.hu 
Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök 8 -1 6  óra, 
péntek 8 -1 5  óra

82 HADITECHNIKA 2009/5







Év
es

 e
lő

fiz
et

és
i d

íj 
23

40
 F

t

J.\ jjj £) J *, з j  з J з jj U ] ÍJ J ~Ú } 3 i) J J 3 í  3~\

A G280 páncélozott 
katonai terepjáró

9*770230 689 108 0 9 0 0 6

✓  А ‘  У . "  7 lm
'■A’-

. ,  A >JM3 BELFAST cirkáló 
Л Finn TLtórüécj Ш итüniíi

20
09



Santiago Rivas 
Juan Carlos Cicalesi Az argentin légierő 

és a dél-atlanti háború II. rész

34. ábra. Egy 500 fontos bombával ellátott A-4B típusú gép (AL) 38. ábra. Az argentin légierő két ВАС Canberrája 
(Santiago Rivas)

35. ábra. Egy A-4C légi utántöltés közben a háború alatt (AL) 39. ábra. A-4B Skyhawkok (Vicecomodoro Maiztegui)

36. ábra. Egy A-4C megérkezik a Rio Gallegos támaszpontra, 
miután végrehajtotta feladatát (Vicecomodoro Maiztegui)

37. ábra. Egy Dagger San Juliánon, brit hajók elleni 
támadáshoz felfegyverezve (a szerzők archívuma)

41. ábra. A Mirage IIIEA gépek egyike a Rio Gallegos-i légi 
támaszpont fedezékében (AL)

A szerző felvételei



I

Tartalom

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS 
ÉS ISMERETTERJESZTŐ 

FOLYÓIRATA

2009/6. szám.
XLIII. évfolyam

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Horváth József 

vezérőrnagy

A szerkesztőbizottság tagjai:
Amaczi Viktor, 

prof. dr. Báthy Sándor, 
dr. Bencsik István, Csák Gábor, 

dr. Doór Zoltán, dr. Gáspár Tibor, 
Hazuga Károly, Horváth Ferenc, 

prof. dr. Kende György, 
dr. Kunos Bálint, dr. Lugosi József, 

dr. Németh András, dr. Németh Ernő, 
prof. dr. Pásztor Endre,

Pintér Endre, Pogácsás Imre, 
prof. dr. Pokorádi László, 

dr. Rusz József, dr. Szenes Zoltán, 
prof. dr. Turcsányi Károly, 
Szabó Miklós, Vida László

Elnökhelyettes:
Dr. Ráth Tamás 
mérnök ezredes

Felelős szerkesztő:
Dr. Hajdú Ferenc 
mérnök alezredes

A szerkesztőség postacíme:
Budapest 

Pf.: 25. 1885 
Telefon: 394-5248 

haditechnika@hmth.hu

Kiadja
a HM Fejlesztési és Logisztikai 

Ügynökség
Budapest

Postacím: Bp. Pf.: 25. 1885 
Telefon: 474-1278, Fax: 474-1299

A kiadásban közreműködött:
Kornétás Kiadó Kft.

Felelős vezető: Pusztay Sándor 
ügyvezető igazgató

Olvasószerkesztő:
Vermes Judit

Műszaki szerkesztő:
Árvái István

Nyomás:
Alföldi Nyomda Zrt.

Felelős vezető:
György Géza vezérigazgató

INDEX: 25381 
HU ISSN: 0230-6891

F ó k u szb a n

Az argentin légierő 
és dél-atlanti háború II. rész 4

A Tu-160 nehézbombázó 
III. rész 10

Az F/A-18E/F Super Hornet 
vadászbombázó II. rész 14

A HMS BELFAST cirkáló 61

T a n u l m á n y o k

Dr. Gáspár Tibor:
A logisztikusok napja 20

N e m ze tk ö zi
HADITECHNIKAI SZEMLE

Az F/A-18E/F Super Hornet
vadászbombázó II. rész 14

A BMP-2 lövészszállító 
harcjármű II. rész 46

Védett parancsnoki és 
többfeladatú céljármű 
a VW Touareg bázisán 50

Az Egyesült Államok 
Haditengerészetének 
felderítő repülőgépei 52

Az Aermacchi MB-339A 
gyakorlógép 78

A Sky-Y, az első európai 
robotrepülőgép 81

Ű r t e c h n ik a

Az első nő a világűrben II. rész 23 
A nevenincs Nemzetközi 

Űrállomás II. rész 42

H a z a i tü k ö r

A G280 páncélozott 
katonai terepjáró 74

K a t o n a i lo g is z t ik a

Számítógépes szimulációs 
gyakorlatok tervezése II. rész 56 

Generációváltás a haditechnikai 
biztosításban II. rész 66

H a d it e c h n ik a -tö r tén et

Az F9F Panther és Cougar 
vadászrepülőgépek 28

Mitsubishi A6M Reisen 
Zero-Sen vadászgép 34

Hajózástörténeti séták 
Dániában III. rész 39

A Finn Tüzérség Múzeuma 71

Éves tartalom 32

A címképünkön: Magyar G280-as kísérő jármű Afganisztánban (Palotás Levente felvétele)
Borító 2: Az argentin légierő és a dél-atlanti háború II. rész 
Borító 3: A Finn Tüzérség Múzeuma (Matthaeidesz Konrád)
Hátoldali képünkön: Az F/A-18F vadászbombázó 7. számú példánya a CVN-74 jelű repülőgép-hordozó fedélzetén
(Boeing)

2009/6 HADITECHNIKA «- 3



Tanulmányok

Santiago Rivas 
Juan Carlos Cicalesi Az argentin légierő 

és a dél-atlanti háború II. rész

L é g i b e v e t é s e k  a  s z ig e t e k  f e l e t t

Eközben május elsejének reggelén a britek egy Vulcan 
bombázóval elindították az első támadást a Malvinas légi 
támaszpont ellen, amely azonban csak egy találatot ért el a 
kifutópályán, anélkül, hogy az azon folyó hadműveleteket 
befolyásolni tudta volna. Ezt egy Sea Harrier követte, amely 
a Condor légi támaszpontot bombázta, ahol a földön el
pusztított egy Pucará repülőgépet. Ezeket a bevetéseket 
haditengerészeti tüzérségi támadások követték egy rombo
lóról és két fregattról Puerto Argentino felől. Az argentin vá
lasz azonnal bekövetkezett néhány Dagger, Canberra és 
Skyhawk századdal, amelyeket Mirage III és Dagger gépek 
fedeztek. Először a „Torno” repülőszázad érkezett meg, há
rom Dagger géppel. A századot Norberto Dimeglio kapitány 
vezette. A Daggerek súlyosan megrongálták a rombolót, 
amely sűrű füsttel beborítva hagyta el az összecsapás he
lyét. Éjszaka az emberek egy nagy robbanást észleltek. 
Azonban ezen a napon az argentinok is elvesztettek két 
Mirage III repülőgépet, egyiket egy ellenséges Sea Harrier 
következtében, egyet azonban a saját légelhárítás miatt! Az 
ellenség lelőtt egy Dagger és egy Canberra gépet is.

Május 2-án a britek megtorpedózták az ARA GENERAL 
BELGRANO cirkálót, de a megtorlás sem váratott magára. 
Május 4-én ugyanis, miközben a 2-P-112 azonosítójú 
Neptune felderítőgép a szigetek déli részét figyelte, észre
vett két kisméretű, valamint két közepes méretű célpontot, 
éppen akkor, amikor az első pár Super Etendardot készítet
ték elő, egy-egy Exocet rakétával felfegyverezve. Bár a 
Neptune-nak komoly radarproblémái voltak, és nagyon kö
zel került a brit hadihajókhoz, a Super Etendardok gond 
nélkül végre tudták hajtani a támadást, és valamivel 11 óra 
után megsemmisítették az HMS SHEFFIELD rombolót.

Május 12-én az FAA-nak ismét lehetősége nyílt a táma
dásra, miután a Királyi Haditengerészet hajói megközelítet
ték az argentin partokat, hogy az argentin pozíciókat bom
bázzák. Az A-4B típusú gépek „Cuna” nevű első százada

12. ábra. Egy ВАС Canberra B-104, Bendix RDR 1400 radarral 
felszerelve a háború alatt. Ez a gép egy balesetben veszett 
oda, röviddel a háború után (Suboficial Orlando Piazza)

délben megtámadta az HMS GLASGOW és az HMS 
BRILLIANT hadihajókat, azonban a fregatt három Sea Wolf 
rakétája három támadót lelőtt. Ennek ellenére Vázquez 
zászlósnak, a negyedik támadó gép pilótájának sikerült a 
Sea Wolf rakétakilövőt harcképtelenné tennie. Két perccel 
később, az „Oro” század is támadásba lendült, Gavazzi fő
hadnagy egy bombával eltalálta a GLASGOW rombolót, 
amely áthatolt a hajón, és a túloldalon robbant. A romboló 
harcképtelenné vált, és visszatért Nagy-Britanniába, azon
ban az argentin légvédelem tévedésből lelőtte Gavazzit, 
miközben a Condor légi támaszpontra akart visszatérni. 
Gavazzi főhadnagy a lelőtt gépben szenvedett hősi halált.

Bár május 21-ig nem voltak lényeges harcok, május 15- 
én SAS (Special Air Service -  a brit haderők speciális légi 
szolgálataj-egységek megtámadták a Calderón légi tá
maszpontot, és az ott lévő repülőgépeket harcképtelenné 
tették, beleértve négy Mentor, egy Skyvan és öt Pucará gé
pet. Ennek ellensúlyozására, az FAA elrendelte a Pucarák 
cseréjét, és négy további gépet küldtek a kontinensről.

11. ábra. Támadás az HMS BRILLIANT ellen 1982. május 25-én. 
A hajó megsérült, miközben egy másik légi század 
megsemmisítette az HMS COVENTRY rombolót (RN)

M ájus 2 1 .

Ezen a napon a brit haderők megkezdték a partraszál
lást Puerto San Carlosnál, a Falkland-szigeteken. Az 
alábbiakban egy jelentésből idézünk, amely egy Owen 
Crippa sorhajóhadnagy (Teniente de Navío) által veze
tett MB-339 típusú repülőgép-felderítő küldetését írja 
le. A pilóta alacsony magasságban repült, amíg el nem 
érte San Carlost, és amikor áthaladt a Falkland-szo- 
roson, megpillantotta a brit flottát. Először egy helikop
ter felé irányította gépét, de belátta, hogy lehetetlen azt 
eltalálnia, mivel túl közel van, ezért az HMS 
ARGONAUT fregatt ellen vezette gépét, ágyúkkal és 
rakétákkal tüzelve rá. Úgy hagyta el a helyszínt, hogy a 
megtámadott hajó nem volt képes a támadást vissza
verni, mivel egyáltalán nem számítottak ilyen korai el
lenséges bevetésre.
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14. ábra. Egy 1000 fontos Mk.17 bombát hordozó A-4C  
repülőgép légi utántöltés közben (AL)

A támadást követően a pilóta dombok mögé rejtőzött, 
majd felemelkedett, hogy megszámolja a hajókat, mielőtt 
visszatér a Malvinas légi támaszpontra. Most már ezen ér
tékes információ birtokában tervezhette meg az FAA és a 
COAN támadó hadműveleteit. Miközben a Pucará gépeket 
előkészítették a szárazföldi erők támadására, 9.45-kor fel
szálltak az első kontinensen állomásozó repülőgépek. Ké
sőbb három Pucarát küldtek ki, amelyek közül egyet az el
lenség Stinger rakétával lelőtt, egy másik pedig három Sea 
Harrier támadásának esett áldozatul, két gépnek azonban 
sikerült megtámadni a brit erőket.

A hajók elleni első támadásokat a Rio Grande-i „Nandú” 
és „Perro” repülőszázadok, valamint a San Juliánból fel
szálló „León” és „Zorro” századok hajtották végre, és min
den gép Dagger típusú volt. A „Nandú” század megtámad
ta az HMS BROADSWORD hadihajót, azonban a támadók 
közül egyet lelőttek. A „Perro” és a „León” század megtá
madta az HMS ANTRIM rombolót, amely ennek következ
tében harcképtelenné vált, bár a bombák nem robbantak 
fel. A „Zorro” század gépei megsorozták az HMS 
BRILLIANT fregattot, azonban csak apró károkat okoztak.

A támadások második hulláma a „Pato” század A-4C gé
peivel kezdődött, amelyeket Sea Harrierek fogtak el, és ket
tőt közülük lelőttek. Eközben egy magányos A-4B megtá
madta az HMS ARDENT fregattot, de nem találta el a célt.

Ezeket a gépeket a „Leon” század öt A-4B gépe követte, 
amely az HMS ARGONAUT-ot bombázta, és tette harckép
telenné. Bár egyik Skyhawkot sem találták el, az a gép, 
amelyet Philipi főhadnagy vezetett, alsó póttartályával sú
rolta a hajó árbocát, azonban így is sikerült visszatérnie a 
bázisra. Ezt követően a „Cueca” század négy Dagger gép
pel azonnal támadásba lendült, és egyikük, melyet 
Bernhardt főhadnagy vezetett, eltalálta az ARDENT-et. 
Ugyanebben a pillanatban a „Ratón” század három 
Daggerje kismértékű kárt okozott a BRILLIANT hadihajón. 
A „Laucha” század további három Daggerét két Sea Harrier 
lelőtte, de egyik közülük a Daggerek ágyúi következtében 
maga is megsérült.

Eközben a COAN elrendelt két bevetést, egyenként há
rom A-4Q géppel. Az első bevetés az ARDENT-et támad
ta. Philipi korvettkapitány egyik bombája megsemmisítette 
a Sea Cat rakétákat, míg Arca hadnagy egy bombája a ha
jó tatját találta el. A visszaúton két Sea Harrier fogta el őket, 
lelőve két Skyhawk gépet, és megrongálva Arca hadnagy 
repülőgépét, aki Puerto Argentinon próbált vészhelyzetben

13. ábra. A San Julián légi állomás tarmakkja (távlati képe) 
a levegőből. Négy A-4B Skyhawk, egy összekötéshez 
használt Aerocommander 500U, valamint egy légi felderítő 
küldetésekhez használt Bell 212 helikopter látható 
(Vicecomodoro Maiztegui)

leszállni. A gép elvesztette a bal oldali főfutóművét és a 
szárny egy részét, így a pilótának katapultálnia kellett, és 
később egy, a hadsereg tulajdonában lévő UH-1H helikop
ter mentette meg.

A támadást a második század folytatta, de oly módon, 
hogy Kelet-Falklandon repültek át, így próbálva elkerülni, 
hogy a britek észrevegyék őket. Ismét az ARDENT-et tá
madták, és el is süllyesztették. A Skyhawk-ok gond nélkül 
visszatértek, ezzel befejezve az első napot a „bombaátjáró
ban”. (Utalás a koreai háborúra, amikor az amerikaiak „MÍG 
Alley”-nak -  „MiG-átjárónak” -  hívták Korea északnyugati 
részét, ahol számos légi harc alakult ki az orosz gyártmá
nyú, és sokszor orosz, illetve kínai „önkéntesek” által veze
tett MiG-15-ös vadászgépekkel. Ennek „mintájára” nevez
ték el a brit repülők a Falkland-szigetek körüli légi háború 
helyszínét „bombaátjárónak”.)

Május 22-én a rossz időjárás megakadályozta a beveté
seket, azonban 23-án az FAA és a COAN ismét csapást 
mért a partraszálló erők ellen. Négy A-4B gép megtámad
ta az HMS ANTELOPE fregattot, azonban egyet a támadók 
közül lelőttek, és az a hajó árbocának ütközött. Rövid idő 
elteltével a fregattot két, a COAN-hoz tartozó A-4Q típusú 
gép bombázta, míg egy harmadik repülőgép ebből a szá
zadból egy szállítóhajót támadott meg, amelyet a pilóta az 
HMS INTREPID-ként azonosított. A támadás eredményte
lennek bizonyult. Ezen a napon az ANTELOPE-ra két fel 
nem robbant bomba zuhant -  az egyik az FAA, a másik a 
COAN gépeiről. Miközben a hajó tűzszerészei megpróbál
ták a bombákat szétszerelni, az egyik felrobbant és tüzet 
okozott, amely elérte a rakétaraktárt, és a hajó felrobbant. 
Másnapra el is süllyedt.

Május 24-én a Daggerek eltalálták az RFA SIR 
GALLAHAD, SIR LANCELOT és SIR BEDIVERE szállító
hajókat, azonban a bombák nem robbantak fel. A Dagger 
századok egyikét viszont a Sea Harrierek elfogták, és há
rom gépet lelőttek. Két pilóta katapultált, azonban Castillo 
hadnagy meghalt. Egy A-4C század viszont sérüléseket 
okozott az HMS ARROW hadihajóban.

Május 25-e az argentin légierő számára a nagy aktivitás 
és a sikerek napja volt. Ez a nap három gép és két pilóta el
vesztésével kezdődött, amelyeket az HMS COVENTRY 
Sea Dart rakétái lőttek le, amely az HMS BROADSWORD- T r
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15. ábra. IÁI M5 Daggerek a San Julián légi támaszpont 
betonján (a szerzők archívuma)

dal együtt egy rakétacsapdát képezett a Falkland-szorostól 
északra. Sikerült ugyan eltalálni az HMS FEARLESS és az 
HMS AVENGER hajókat, de a bombák nem robbantak fel. 
A veszteségek miatt, amelyeket a COVENTRY okozott, az 
FAA elhatározta, hogy megtámadja a hadihajót, és délután 
két órakor két, egyenként két A-4B gépet felvonultató -  a 
„Zeus”-nak, illetve a „Vulcanó”-nak nevezett -  repülőszázad 
szállt fel. A Vulcano-kötelék Pebble-sziget felől közeledett, 
és a BROADSWORD-ot támadta, amely minden fegyveré
ből tüzet nyitott rájuk, kivéve a Sea Wolf rakétákat, amelyek 
működésképtelenek voltak. A Skyhawk bombáinak egyike 
eltalálta a fregattot, nagymértékben megrongálva annak 
Lynx helikopterét. Ezután a „Zeus” század gépei következ
tek, amelyek a COVENTRY irányába repültek. A hajó siker
telenül indított egy Sea Dart rakétát, és az összes fegyve
réből tüzelt a gépekre. Amikor a BROADSWORD éppen 
készen állt arra, hogy lelője a támadókat, a COVENTRY ke
resztezte a tűzvonalát, és ezáltal akaratlanul megmentette 
a Skyhawkokat. Mindkét gép egy Mk17 típusú 1000 fontos 
(453,6 kg-os) bombát dobott le, és mindkét bomba eltalálta 
a hajót, amely felrobbant, és a COVENTRY mindössze 27 
perc alatt elsüllyedt.

Később sikerült a hordozócsoportot felderíteni, így egy 
újabb Super Etendard-támadást indítottak. A támadás a ter
vezettnek megfelelően zajlott, amikor a britek észlelték azt, 
és „chaff”-ot (radarmegtévesztő alumíniumfóliákat) lőttek ki.

A rakéták azonban egy másik célt találtak, amely nem vé
dekezett chaff-fel. Az egyik Exocet rakéta ugyanis eltalálta 
az ATLANTIC CONVEYOR konténerhajót, amely elsüllyedt 
három Chinook helikopterből, hat Wessex helikopterből és 
számos, a földi erőknek szánt ellátmányból álló rakomá
nyával együtt.

A következő napon az akciók száma lecsökkent a rossz 
időjárás következtében, azonban május 28-án a Darwinnál 
és Goose Greennél fellángoló harcok miatt a Malvinas légi 
támaszponton tartózkodó Pucará és Aermacchi MB-339- 
es gépek a földi csapatokat közelről támogató hadművele
teket hajtottak végre. Először egy három Pucarából álló be
vetést indítottak el nagy sikerrel, amelyet két további gép 
követett, ezek a brit gyalogságot támadták. Egy harmadik 
géppár két Scout helikoptert talált, amelyek közül egyet le
lőttek, és kárt okoztak a másikban. Egy Pucará viszont el
veszett a visszaúton. Egy utolsó bevetésben két Pucará is
mét megtámadta a brit erőket, azonban egyiküket ágyútűz- 
zel lelőtték. Eközben két MB-330 támadást indított a dél
után folyamán, azonban ezek egyikét egy Blowpipe rakéta 
lelőtte, a pilóta meghalt. Az erőfeszítések ellenére a Darwin 
és a Goose Green argentin pozíciók elestek.

Május 29-én az FAA végrehajtotta a háború két legnehe
zebb küldetését. Annak érdekében, hogy megsemmisítsék 
a Georgia-szigetekhez közeli ellátóhajókat, elhatározták, 
hogy a TC-68 jelzésű C-130H szállító repülőgépet bombá
zóként alakítják át, mivel ez a géptípus volt az egyetlen, 
amelynek hatótávolsága elegendő volt ahhoz, hogy a beve
tést a szükséges tömegű bombateherrel végrehajtsa. Eh
hez a Skyhawkok „többfelhasználású kivető tartókeretét” 
(Multiple Ejector Rack -  MER) felszerelték a külső tüzelő
anyag-tartályok felfüggesztési pontjaira, illetve további ká
beleket szereltek be a bombateher kioldásához. A rend
szert a pilóta aktiválta a pilótaülésből. A hatótávolság meg
növelése érdekében egy tartalék üzemanyagtartályt is be
építettek a gép belsejébe. A TC-68 El Palomarból szállt fel 
7.30-kor „Tigre” hívójellel. Az óceán felett repült, amíg el 
nem érte a Georgia-szigeteket, majd megtámadta a brit 
WYE tartályhajót a fedélzeten hordozott tizenkét 227 kg-os 
bomba egyikével, amely azonban nem robbant fel. 
A Hercules gép tizenegy órás repülés után, 18.35-kor

16. ábra. Egy 22-es típusú fregatt IÁI 
Daggerek ágyútüzében

17. ábra. Egy 22-es típusú fregatt egy 
Dagger célzókészülékén keresztül

18. ábra. Az RFA SIR BEDIVERE 
szállítóhajó támadás alatt
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probléma nélkül visszatért El Palo- 
marra.

A második bevetés célja az volt, 
hogy megmentse a Calderón Haditen
gerészeti Légi Állomáson maradó sze
mélyzetet. Először az a megoldás szü
letett, hogy az FAA S-61R gépeit kül
dik, de később ezek helyett a T-82 
azonosító jelű, és „Romeo I” hívójelű 
Twin Ottert választották, amelyet a 
„Romeo 2” hívójelű Fokker F-27-es 
repülőgép támogatott. A Twin Otter 
16.30-kor landolt a Calderón Haditen
gerészeti Légi Állomáson, de azonnal 
le kellett állítania a motorjait egy légiri
adó miatt. Végül 18 órakor, a naple
mentét követően szállt fel, és fordult a 
kontinens irányába.

Támadás az INVINCIBLE ellen

19. ábra. Egy A-4C gépet bevetésre készítenek elő (Vicecomodoro Maiztegui)

Ez volt az argentin felségjellel repülő 
Skyhawkok történetében a legnehe
zebb küldetés, amely az HMS 
INVINCIBLE hordozó elleni támadás
ból állt. Ezt a támadást négy FAA 
A-4C repülőgép és a COAN két Super 
Etendardja hajtotta végre, amelyek az 
utolsó Exocet rakétát lőtték ki. Bár a 
Royal Navy sohasem ismerte el az okozott károkat, sok 
minden ez ellen szól. A két visszatérő Skyhawk-pilóta sze
rint egy olyan hajót láttak, amely megfelelt a felszállás előtt 
tanulmányozott fényképeknek. Ezen túlmenően a Harrier- 
tevékenységek a támadást követő napon csökkentek, és a 
támadási zónába berepülő helikopterek nagy aktivitását 
észlelték, közvetlenül azt követően, hogy a támadás meg
történt. Az INVINCIBLE csak augusztusban futott be Port 
Stanley kikötőjébe, míg az HMS HERMES közvetlenül a 
háború után. A hajó szeptemberben tért vissza Ports- 
mouthba, és láthatóak voltak a hajótesten a tengeren vég
zett külső javítások, valamint a később a belső részeken 
végrehajtott javítások nyomai. Gyanúsak az utóbb elhang
zott különböző változatok arról, hogy mi történt aznap, 
valamint az az állítás is, hogy a rakétát az HMS EXETER 
hadihajó pusztította el, ami nem valószínű az egyéb 
Exocet-rakétatámadások kivédésére végrehajtott művele
tek alacsony hatékonyságának tükrében.

A bevetés egy Exocet rakétákkal felszerelt Super 
Etendardokkal végrehajtott légi támadásból állt, amelyeket 
Skyhawkok követtek a célig. Ez a bevetés délkeleti irányból 
közelítette meg a Brit Csapásmérő Egységet, és feltehetően 
a leghosszabb volt, amit ez a két repülőgéptípus valaha is 
végrehajtott. Mivel a kockázat igen nagy volt, önkéntesek je
lentkezését várták. Jelentkezett Vázquez (C-301-en) és 
Ureta főhadnagy, akik Castillo hadnagyot (C-310-en), illetve 
Issac zászlóst választották kísérőül. Isaac így emlékszik a 
bevetésre: „A négy A-4C felszállt és találkoztunk a Super 
Etendard-okkal, majd később a tanker repülőgépekkel. 200 
km-t repültünk a tenger felett a tankerekkel, miközben újra- 
töltöttük tartályainkat, majd kötelékalakzatot vettünk fel a 
Super Etendard gépekkel és 100 km-t megtéve, ereszkedni 
kezdtünk. Az időjárás pocsék volt, felhőkkel, széllel, esővel 
és erősen hullámzó tengerrel. Eleinte nagyon alacsonyan 
repültünk, de bizonyos idő elteltével a Super Etendardok fel
jebb emelkedtek, hogy ellenőrizzék a célpontjaikat a rada
ron. Én a navigációt ellenőriztem, és amikor a műszer a

megfelelő távolságot mutatta, láttam, hogy a kötelék vezető 
gépének jobb oldali szárnyáról leválik a rakéta. Az Exocet 
eltávolodott tőlünk, és a Super Etendardok visszatértek a 
bázisra. Szemmel már nem tudtuk követni a rakétát, de egy 
perccel később hatalmas és fenséges látvány tárult elénk: 
az INVINCIBLE hadihajó felé közeledtünk hátulról.

A rádiótilalmat megszegve informáltam a repülőszázad 
parancsnokát, hogy »a hordozó előttünk van«. Szorosabb
ra vettük a köteléket. Ez egy rendkívül lenyűgöző pillanat 
volt. Kezdeményeztük a támadást -  két gép mindkét olda
lon. A megközelítés során a hajóhíd mindkét oldaláról sűrű 
füst szállt fel. Körülbelül 13 km-rel korábban a bal oldala
mon egy robbanást észleltem, amely Vázquez főhadnagy 
gépét semmisítette meg. Ureta főhadnagy folytatta a táma
dást, Castillo és én követtük.

Amikor már majdnem két km-re voltunk a céltól, egy má
sik robbanás történt, amely megrázta gépemet, és 
megsemmisítette Castillo főhadnagy gépét. Ádázul tüzet 
nyitottam a gépágyúkkal. Amikor a cél fölé értem, az telje
sen be volt borítva füsttel. Ledobtam a bombát, és oldalra 
borítva menekültem, hogy kikerüljem a hajóhidat. Ureta 
már előttem ledobta bombáját. Jobbra menekültem előre, 
majd balra kitérve visszaindultam, miközben azon manőve
reztem, hogy elkerüljem a rakétákat. Biztosra vettem, hogy 
engem vettek célba. Amikor eltávolodtam, a repülőgép-hor
dozó körvonala teljesen eltűnt, nem látszott más, csak egy 
füstfelhő a tenger közepén.

Most kezdtem aggódni a fregattok és a Harrierek miatt. 
Körülbelül 200 km-en keresztül nagyon alacsonyan repül
tem. Próbáltam kontaktust találni a rádión keresztül, de 
senki sem válaszolt. Elöl egy apró pontot láttam, ami nem 
volt más, mint Ureta főhadnagy. Meglátott, és én megköze
lítettem. Azt mondta: »menjünk neki a tankhajóknak«. Tel
jesen megnyugtatott, hogy van valaki, aki felelős azért, 
hogy visszavigyen a légi támaszpontra. Amikor leszálltunk, 
a kifutópálya tele volt emberekkel, akik sírtak, gratuláltak, 
kérdéseket tettek fel és egyre csak könnyeztek. ” ТУ
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Az UTOLSÓ NAPOK

Június 31-én az FAA alapvető veszteséget szenvedett, 
amikor a TC-63 jelzésű C-130E gépet lelőtte egy Sea 
Harrier, a szigetek északi felén végzett felderítő küldetése 
során. Ezen a napon a COAN 2-H-233 és 234 jelzésű Sea 
King helikopterei Rio Grandéból a Calderón Haditengeré
szeti Légi Állomásra repültek, hogy kimentsék az ott rekedt 
személyzetet. A helikoptereket a COAN egy Beech B-200 
gépe, valamint a Parti Őrség PA-13 jelű Puma gépe támo
gatta. 17.25-kor a helikopterek leszálltak a bázison, és mi
után újratankoltak, 18.35-kor, napnyugta után felszálltak. 
Percekkel később néhány Sea Harrier világítórakétákat 
dobva repült át a légi támaszponton, de a Sea King helikop
tereknek sikerült elmenekülniük. 21.55-kor mindkét helikop
ter visszatért Rio Grandéba.

Canberrák hajók elleni bevetése

Június 6-án négy Canberra bombázó, amelyek Rio 
Gallegosban állomásoztak (hívójel „Negro”, jelölések 
B-102, 105, 108 és 109) Trelew-ba, majd Mar del Plata vá
rosba repültek az LV-ALW azonosítójelű BAe HS-125 gép
pel együtt, hogy stratégiai bevetést hajtsanak végre az At
lanti-óceánban található haditengerészeti célpontok ellen.

Néhány nap óta az I. Légi dandár két Boeing 707-es gé
pe a HERCULES nevű libériái tankhajót követte, amely 
Ascension szigetéről indult, hogy találkozzon a Georgia- 
szigeteknél tartózkodó brit flottával. A hírszerzői jelentések
ből arra lehetett következtetni, hogy ellátmányt szállított a 
brit csapatok számára. Mivel lehetőség nyílt a hajó megtá
madására, Canberra gépeket készítettek elő a bevetéshez. 
Június 8-án öt gép szállt fel 146° irányában, egyenként két,

21. ábra. Daggerek a San Juliánon (a szerzők archívuma)

454 kg-os bombával felszerelve. A parttól 1000 mérföldre 
megtalálták céljukat. Mivel fennállt annak a lehetősége, 
hogy egy csoport Sea Harrier repül az adott zónában, meg
parancsolták, hogy a gépek térjenek vissza, éppen akkor, 
amikor a formáció vezetője ledobta két bombáját. Mindket
tő eltalálta a hajót, az egyik azonban visszapattant róla, és 
a vízbe hullt, a másik pedig nem robbant fel. A gépek 
visszatértek Mar del Platába, miközben a HERCULES 
irányt változtatott, és Rio de Janeiróba hajózott, ahol a bra
zil hatóságok megvizsgálták, és megállapították, hogy tü
zérségi és kézifegyverekbe való lőszert, egyenruhákat és 
egyedi berendezéseket, járműveket és elektronikus készü
lékek tartalék alkatrészeit, valamint számos egyéb árut 
szállított. Figyelembe véve azt a veszélyt, amit a tartályha
jó a benne lévő fel nem robbant bombával jelentett, a hajó-

20. ábra. Felszállás három 500 fontos bombával (Vicecomodoro Maiztegui)
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пак el kellett hagynia a kikötőt, így a HERCULES egy bra
zil hadihajó kíséretében Rio de Janeiróba indult, és 1982. 
június 20-án annak legénysége elsüllyesztette. Ez a 220 
ezer tonna vízkiszorítású hajó a legnagyobb, amelyet a há
borúk történetében eddig elsüllyesztettek.

TÁMADÁS A FlTZROY ZÓNA ELLEN

Június 7-én a brit hajók jelenlétét felfedezték a Fitzroy zóná
ban. Bár küldtek ki A-4B repülőszázadokat, azok nem talál
tak hajókat, és visszatértek bázisukra. Azonban június 8-án 
újabb lehetőség adódott, és 12.20-kor két A-4B repülőszá
zad szállt fel „Mastín”, illetve „Dogo” hívójelekkel. Mire a gé
pek elérték Fitzroy körzetét, a felmerült problémák miatt szá
muk öt repülőgépre csökkent. Helikoptereket és csapatmoz
gást figyelhettek meg, de jobbra tekintve két hajót is megpil
lantottak déli irányban, a SIR GALLAHAD-et és a SIR 
TRISTAM-ot. A „Dogo” század az első célpontot választotta, 
míg a „Mastín” a másodikat. A három gépből álló „Dogo” 
századból kettő eltalálta a SIR GALLAHAD-et, amelyen tűz 
ütött ki, ezért el kellett hagyni a hajót, amely később el is 
süllyedt. A SIR TRISTAM két bombát kapott, amelyből egy 
felrobbant, és harcképtelenné tette a járművet.

A második támadás során a két Dagger század az HMS 
PLYMOUTH fregattot támadta, amely meg is sérült. Ké
sőbb két A-4B repülőszázadot küldtek ki, és a négy gép 
erős ágyútűzbe került, amikor a cél fölé érkeztek. Megtá
madták az HMS FEARLESS Foxtrot 4 nevű partraszállító 
járművét (LCU -  Landing Craft, Utility -  általános felhasz
nálású partraszálló jármű), amely tele volt csapatokkal. 
Amikor megtámadták a partraszállító hajót, a gépeket Sea 
Harrier CAP-ek (Combat Air Patrol -  harcoló légi őrjárat) 
fogták el, amelyek azonnal lelőtték a negyedik gépet, ami
kor az éppen bombavetést végzett. A harmadik gép meg
menekült, bár számos ágyútalálatot kapott, az első két gé
pet azonban, miután bombázták az LCU-t, lelőtték. A három 
pilóta meghalt, de a Foxtrot 4 partraszállító jármű elsüllyedt. 
Az utolsó támadást a „Yunque” repülőszázad hajtotta vég
re, amely csapatokat bombázott Bluff Cove-nál, Fitzroy kö
zelében.

22. ábra. Egy Dagger gurul a San Julián légi támaszponton. 
Ez egy kis repülőtér, amelyet légibázissá alakítottak át 
(Exequiel Martinez)

A következő napokban csökkent a kontinensről végrehaj
tott támadások száma, és azok főleg éjszakai bombázások
ra korlátozódtak (amelyeket а ВАС Canberra gépekkel haj
tottak végre), valamint csapattámogató bevetésekre a 
Malvinas légi támaszpontról felszálló Pucará gépekkel. Vé
gül június 14-én tűzszünetet kötöttek, ami véget vetett a há
borúnak. Az argentin haderők a nagymértékű veszteségek 
ellenére -  egyéb sikerek mellett -  megsemmisítettek kilenc 
ellenséges hajót, míg tizenöt további hajó megsérült.

Fordította: dr. Ákos György

Képek forrásai

AL Argentin légierő
AHR Argentin Haditengerészeti Repülőparancsnokság
BL Bratilien Navy
RN Royal Navy

A W ehrm achtban szolgáló PzKpfw .35 (t) cseh könnyű harckocsi

A Skoda-gyár 1935-ben kidolgozta az Lt.vz35 harckocsi terveit, és igyekezett a meg
lévő alvázat felhasználni. Ehhez egy 3,7 cm-es A7 L742-es löveget építettek be, és 
1936-37-ben 219 db-ot gyártottak le. A csehszlovák hadsereg alapharckocsija volt, 
de már akkor is gyengének számított. Exportja Sll-a néven 126 db volt Romániába, 
26 db Bulgáriába. A Wehrmacht 1939. március 15-én 298 db-ot foglalt le, 79 db ma
radt Szlovákiában. Ezeket 1939-1941-ben bevetették a hadjáratokban, mert nem 
volt elegendő harckocsi. 1942 nyarán kivonták a frontról, számos példányt átépítet
tek más célra.

A kivágóból kb. 2500 alkatrészből álló 1:25-ös papírmakett építhető össze.
Az útmutatások lengyel nyelvűek, diagramokkal. Feljavításként, illetve az építés 

könnyítésére többletköltséggel lézervágott-gravírozott lánctalp és lézervágott váz- 
szerkezet is rendelhető hozzá.

Önmagában a makett ára 2390 Ft + postaköltség. (2009. májusi adat.) 
Megrendelhető: 06-30-331-6902 Pászti Balázs, E-levélcím: info@papirmakett.hu, 
Honlap: www.papirmakett.hu)
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Banka Zoltán A Tu-160 nehézbombázó
A szerkesztőség által átdolgozott kézirat nyomán

T íp u s v á l t o z a t o k

A Tu-160-asból hivatalosan csak egy 
típusváltozat állt szolgálatba, ezt a 
NATO-ban Blackjat А-ként jelölik. 
Egyes információk szerint azonban a 
gépek közt jelentős különbségek le
hetnek, de erről gyakorlatilag semmi
lyen megbízható információ nem isme
retes. Ezenkívül több változat is meg
született papíron.

TU-160P: Tervezett kísérővadász (!) 
változat R—77 rakétákkal, bombázókö
telékek védelmére.

T11- I 6OPP: ECM (elektronikai harc) 
változat, a koncepció szerint képes lett 
volna az ellenséges légvédelmet le
fogni, utat nyitni támadókötelékek szá
mára.

TU-160M: Megnövelt méretű válto
zat lett volna, amelyet 2 db hatalmas, 
több mint 3000 km hatótávolságú 
H-90-es (AS-19 Koala) robotrepülő
géppel akartak felszerelni. Miután a 
rakétát törölték, az M változat terve is 
a fiókba került.

TU-160R: Törölt felderítő változat.
Tu-160SzK: Német-orosz együtt

működésben létrehozott gép, a prog
ramban Tupoljev, a rakétagyártó 
Raduga, az OKB MEI és a német 
OHB-System vett részt. A cél az volt, 
hogy egy kis tömegű műholdakat ol
csón pályára állítani képes rendszert 
hozzanak létre. A program neve 
Burlak-Diana volt. A hordozó Tu-160- 
asból kiépítették a katonai elektroni
kát, a hordozórakétát a törzs alatt he
lyezték el, és nagy sebességnél, nagy 
magasságban indították volna. 1955- 
ben kiállították Párizsban (ekkor járt

először nyugaton Blackjack), de 1998- 
ban a németek kiszálltak a program
ból, és ez a végét jelentette.

A  REPÜLŐGÉP SZERKEZETE, RENDSZEREI

A Tu-160 kétségkívül nagyon hasonlít 
a Rockwell B-1A bombázójára, de an
nál kb. 20%-kal nagyobb. A gép törzse 
kör keresztmetszetű, hosszú és na
gyon karcsú. A futómű hárompontos, a 
kétkerekes orrfutó (1080x400 mm-es 
gumikkal) hátrafelé, a hatkerekes főfu
tók (1260x425 mm-es abroncsokkal)

elfordítás után a törzsbe húzhatók be. 
Az orr-rész és a pilótafülke vadászgé
pekre emlékeztető kialakítású, az orr
kúp alakja viszont meglehetősen 
egyedi, talán csak a Tu-22M3-aséra 
emlékeztető, kicsit felfelé hajlik.

A Blackjack hatalmas méretei miatt 
úgy alakították ki az orrfutóaknát, hogy 
a négyfős személyzet azon keresztül 
juthat be a pilótafülkébe. így a kabinte
tő nem nyitható kialakítású, de érde
kes módon a földön álló gépen az ol
dalsó ablakokat ki lehet nyitni a jobb 
szellőzés érdekében. (Érdekes kérdés 
lenne, hogy erre vajon azért van-e 
szükség, mert a kondicionálórendszert 
alultervezték, és nem tudott megbir
kózni a napsütésben felhevülő fülke 
hűtésével, vagy épp ellenkezőleg, az 
egyszerűsítés diadalával van dolgunk, 
hisz lényegesen egyszerűbb egy ki
nyitható ablakot megtervezni és le
gyártani, mint egy nagy teljesítményű 
légkondicionálást.)

A gép legfontosabb része a 
törzsközéprész, amelyet központi in
tegrált szekciónak is neveznek. Ezt az 
egységet a Tu-144-esen kísérletezték 
ki. Itt a törzs egy egységet alkot a 
hosszan előrenyúló szárnytővel. Eb
ben az egységben kapnak helyet a fu
tóművek bekötési csomópontjai, a két 
fegyvertér, a hajtóművek és a forgó 
szárnyrész kulcsfontosságú rögzítési

24. ábra. AS-19 Koala robotrepülőgép kiállítási makettje
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pontjai. Szerkezetileg egy titángeren
dákból hegesztett torziós doboznak te
kinthető, nagymértékű terheléseket 
kell egy ekkora monstrumban elvisel
nie ennek a résznek. Nem csoda, 
hogy a Tu-160-as építését a szovjet 
fémkohászat, szerszámgépgyártás, 
technológia és tervezés forradalma
ként emlegetik. Tény, hogy a korábbi
akhoz képest gyakorlatilag generációs 
előrelépést sikerült megtenni ezeken a 
területeken.

A változtatható nyilazású szárnyrész 
három pozícióban rögzíthető: 20 fok
ban leszálláshoz, 35 fokban utazóre
püléshez és 65 fokban nagy sebessé
gű repüléshez. A mozgórész teljes 
belépőéle mechanizált, négy részből 
álló orrsegédszárny javítja a gép repü
lőtulajdonságait. A kilépőéi külső ré
szén csűrök, a belső részen pedig hát
racsúszó réseit fékszárny található. Ez 
utóbbinak a legbelső eleme egy igazi 
különlegesség, ugyanis kis nyilazási 
szögeknél hagyományos módon mű
ködik, de a szárny 65 fokra nyilazáskor 
függőleges helyzetbe fordul, így növe
li a gép iránystabilitását.

A gép hajtóművei kettesével vannak 
a központi szekció alá függesztve. Mint 
azt a korábbiakban láttuk, a gép konfi
gurációjának tervezésekor más elkép
zeléseket is kipróbáltak, de úgy tűnik, 
ez bizonyult a legjobbnak. Az NK-321- 
esnek három kisnyomású, öt közép- 
nyomású és hét nagynyomású komp
resszorfokozata van. Szívócsatornájuk 
nagy sebességű repülésre optimalizált, 
belépő keresztmetszetük változtatható. 
Egy piramis alakú alkatrész felelős

Hajtómű___________________________________________________________
4 db Szamara-Trud (volt Kuznyecov) NK-32 és NK-321 utánégetős sugár-
hajtómű____________________________________________________________
Tolóerő: 4x137,3 kN (4x14 000 kp)_____________________________________
Tolóerő utánégetővel: 4^245,18 kN (4x25 000 kp)________________________
Méretek___________________________________________________________
Fesztáv (szárnynyilazástól függ): 35,6 m (65°)-50,7 m (35°)-57,7 m (20°)
Hossz: 54,1 m______________________________________________________
Magasság: 13,1 m___________________________________________________
Szárnyfelület: 293 m;, ebből a mozgatható rész felülete 190 m2_____________
Üres tömeg: 117 t___________________________________________________
Max, tömeg: 275 t___________________________________________________
Max, leszállótömeg: 1551____________________________________________
Max, üzemanyag-mennyiség: ~ 1301___________________________________
Teljesítmény_______________________________________________________
Max, sebesség: 2200 km/h (2,05 M)____________________________________
Tengerszinten: 1030 km/h____________________________________________
Max, emelkedőképesség: 60-70 m/s___________________________________
Max, függőleges túlterhelés: 2 g_______________________________________
Felszállási úthossz 150 t-s tömeggel: 900 m_____________________________
Felszállási úthossz 275 t-s tömeggel: 2200 m____________________________
Leszálláshoz szükséges beton 140-150 t tömeggel: 1200-1600 m__________
Hatótáv normál harci teherrel: 14 000 km (üzemanyag-utántöltés nélkül)_____
Hatótáv maximális teherrel: 10 500 km (üzemanyag-utántöltés nélkül)_______
Fegyverterhelés: 25 000 kg___________________________________________
Hatósugár 1,5 M sebességnél: 2000 km________________________________
Max, átrepülési távolság: 12 300 km (utántöltés nélkül)____________________
Maximális bevetési idő: 15 óra________________________________________
Fegyverzet________________________________________________________
Az eredeti tervek szerint 12 db Raduga H-55 (NATO: AS-15 Kent) hadászati ro
botrepülőgép nukleáris harci résszel vagy 24 db Raduga H-15 (NATO: AS-16 
Kickback) rövid hatótávolságú, nukleáris fejrésszel felszerelt támadó rakéta.

1. táblázat. A Tu-160 főbb adatai

26. ábra. Demonstrációs példány, orr-résznél a plexire cserélt burkolat alatt 
látható a „tehertér”: itt helyezték volna el a kis tömegű műholdat

28. ábra. AZ NK-32

ezért, továbbá ezzel párhuzamosan 
„dolgozik” a szívócsatorna oldalán egy 
redőnyrendszer, amely a csatornában 
uralkodó nyomásviszonyokat tartja a 
megfelelő értékek között.

A pilótafülkében négy fő számára 
alakítottak ki munkahelyet. A két pilóta 
mögött baloldalt egy navigátor/táma- 
dófegyver operátor, jobboldalt pedig 
egy navigátor/elektronikai harc és 
kommunikációs operátor foglal helyet. 
A pilótafülkében még csak hagyomá
nyos elektromechanikus műszerek lát
hatók, nincsenek képernyők, sem 
HŰD, de más szovjet vadász- és bom
bázógépek műszerfalához képest 
azért elég rendezettnek, áttekinthető- 
nek, ergonomikusnak tűnik.

Érdekes, hogy a pilóták botkor
mánnyal vezetik a gépet. A személyzet 
minden tagja K-36LM katapultülések- 
ben foglal helyet, a kabin hátsó részé
ben pedig rendelkezésükre áll egy kis 
melegítőkonyha és illemhely is. Termé
szetesen ezek az extrák a hosszú idő
tartamú bevetéseken nélkülözhetetle-
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31. ábra. A főfutók hatalmasak

koszorúi szemből gigantikus radar
visszaverődést generáltak. Az is tény, 
hogy az amerikaiak а В-1 В tervezésé
nél főleg a szívócsatorna áttervezésé
vel csökkentették a gép hatásos visz- 
szaverő felületét, de ezzel a Lancer 
maximális sebessége közel a felére 
csökkent a B-1A-hoz képest. Termé
szetesen lehetséges, hogy az oroszok 
kitaláltak valamit, amit az ellenfél nem 
tudott, de ennek nem nagy a valószí
nűsége.

A repülőgép avionikájáról és fedélzeti 
rendszereiről igen kevés információ áll 
rendelkezésre. A típus tervezése egybe
esett a számítástechnika forradalmával, 
megjelentek a digitális számítógépek. 
Mint tudjuk, a szovjet ipar igen nehezen 
tudta követni a mikroelektronika kihívá
sait, így nem csoda, hogy ebben a gép
ben is sok öszvérmegoldást lehet találni. 
Nagyon érdekes tény, hogy a Tu-160-

29. ábra. Az orrfutóakna a személyzet létrájával

nek, hisz ne feledjük, hogy akár 15 órás 
feladatokra is sor kerülhet. Természete
sen ilyen hosszú bevetésekhez a gép 
nagy mennyiségű üzemanyagot igé
nyel, pl. 1001 fölött van a belső kapaci
tása, tehát nem tartozik a legolcsóbban 
üzemeltethető gépek közé.

A Blackjacket felszerelték egy légi 
utántöltő csonkkal a szélvédő előtt, 
ennek segítségével bármikor további 
üzemanyagot vételezhet, ha pl. őrjára- 
tozó repülésen vesz részt. Ezt a ké
pességet igen ritkán veszik igénybe, 
hisz a hatalmas belső tüzelőanyag-ka
pacitás szinte mindig elegendőnek bi
zonyul. Leszálláskor a gép megállítá
sát egy fékernyőrendszer segíti, amely 
3 db kereszt alakú főernyőből (összte
rületük 105 m2) és 2 db 1 m2-es ernyő
ből áll. Ez utóbbiak húzzák ki a nagyo
kat a farokkúpból. A központi szekció
ban két fegyverteret alakítottak ki, 
ezek ajtajai általában jól megfigyelhe
tők az alulról készült képeken. Mindkét 
fegyvertér legfontosabb „berendezési 
tárgya” az MKU-6-5U típusú forgótár.

Egyesek szerint a gép tervezésekor 
a radarkeresztmetszetet tudatosan a 
lehető legalacsonyabb értéken tartot
ták. A törzshátsórészt úgy alakították 
ki, hogy szétszórja a ráeső radarhullá
mokat. Ehhez hasonlóan bizonytalan 
információ, hogy már a Tu-142LL-en 
tesztelték az NK-32-esek infravörös 
kibocsátását és radarvisszaverését. 
Az első kompresszorfokozatot úgy ké
pezték ki, hogy alacsony legyen a róla 
visszaverődő jelek intenzitása. Mind
ezeknek ellentmond azonban többek 
közt az, hogy hogyan végezhettek 
ilyen méréseket, mikor a Tu-95-ös 
hajtóműveinek hatalmas dupla lapát

asban összesen kb. 100 digitális proces
szor és nyolc digitális számítógép dolgo
zik (ezek főképp a navigációért felelő
sek), a pilóták botkormánya pedig már 
nem áll közvetlen kapcsolatban a kor
mányfelületekkel, azok kitérítését négy
szeres biztosításé fly-by-wire rendszer 
végzi, de ez nem digitális, hanem analóg! 
A gép orrában található a Clam Pipe NA- 
TO-kódnevű Obzor-K lokátor, melynek 
elsődleges feladata a földi célpontok azo
nosítása. Érdekesség, hogy a légtér 
megfigyelésére is alkalmas. Furcsa meg
oldás, hogy emellett külön Szopka típusú 
térképező lokátor is helyet kapott a nagy
méretű orr-részben. A típus feladatköré
ből adódik, hogy teljesen autonóm mó
don képesnek kell lennie a világon bárhol 
navigálni. Ebben segítséget nyújt az em
lített rádiólokációs rendszer is, de a leg
fontosabb a K-042K asztroinerciális 
(csillagnavigációs) rendszer. A Blackjack 
orra alatt jól megfigyelhető az OPB-15 
optikai berendezés nagyméretű ablaka, 
amely szinte az egyetlen olyan része a 
gépnek, ahol megtörik vonalainak tökéle
tes simasága.

Az eszköz állítólag több célra is alkal
mazható. Segíthet a tereptárgyak azo
nosításában, kis hatótávolságú csapás
mérő fegyverek alkalmazásakor optikai 
célzó berendezésként működik, beépí
tett videorekorderével dokumentálja a

30. ábra. A centroplán lelke: a szárnyak forgáspontjai

12 HADITECHNIKA 2009/6



Nem zetközi haditechnikai szem le

32. ábra. Az elforduló rész alulról 36. ábra. A pilóták „munkahelye”

35. ábra. Nem az alacsony fogyasztása miatt szeretik33. ábra. Itt a szárnyak „késben” állnak

fegyveralkalmazást. Abban, hogy a 
Tu-160-as képes legyen magát mind a 
légvédelemmel, mind az ellenséges va
dászokkal szemben megvédeni, a nagy 
sebességén kívül egyedül a Bajkál típu

sú integrált önvédelmi rendszerére tá
maszkodhat. Azért nevezik integrált 
rendszernek, mert az alrendszereitől 
(besugárzásjelző, Ogonek típusú infra
vörös rakétaindítás-érzékelő, aktív

34. ábra. Jól megfigyelhető a hajtóművek elhelyezése

elektronikai zavaró, passzív lokátor- és 
infravörös zavarótöltet-szóró) származó 
információkat feldolgozza, értékeli és a 
megfelelő ellentevékenységet automati
kusan beindítja, ha a gépet támadás fe
nyegeti. Arról, hogy a rendszer mennyi
re működik hatékonyan, semmiféle in
formáció nem ismeretes. Tény azon
ban, hogy ezt a rendszert régebben ter
vezték, mint а В-1 В (papíron) hasonló 
képességű önvédelmi rendszerét, vi
szont közismert, hogy azzal hatalmas 
problémák voltak, pl. az aktív 
zavaróberendezés a Lancer egy sor sa
ját berendezését is hatékonyan zavarta. 
Itt is felmerül a kérdés: elképzelhető-e, 
hogy a mikroelektronikában (a nyugati
hoz képest) alacsony szinten álló szov
jetek létrehozhattak egy olyan működő
képes berendezést, amelyet az ameri
kaiaknak évekkel később sem sikerült? 
Ezt megválaszolni csak a típust szemé
lyesen ismerők tudnák.

(Folytatjuk)
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Kelecsényi
István Az F/A -18 E/F 

Super Hornet vadászbombázó
11. ábra. Az EA-18G Growler EA-1 felszállása a Saint Louis-i gyári repülőtérről 
2006. augusztus 16-ánAz összes eszközt az együléses 

E és a kétüléses F változat is al
kalmazhatja. Az F/A-18F kettős 

feladatkört lát el. Egyrészről kétkormá- 
nyos harci gyakorló típus, másrészről 
a légierő F-15E Strike Eagle gépeihez 
hasonlóan csapásmérő feladatra is al
kalmazható. Ekkor a hátsó ülésről a 
botkormány kiszerelése után a kétol
dali kezelőpadokra egy-egy fegyver
zetkezelő joystick kerül.

Az F/A-18E/F annyira kellett a hadi
tengerészetnek, talán a régebbi 
Hornetre erősen emlékeztető külső 
megjelenése miatt, hogy elhagyták a 
rendelés előtti működési értékelést, 
nem voltak kiértékelési példányok, és 
2000 elején aláírtak a Boeinggel egy 
2002-től 2006-ig 222 repülőgép gyár
tására vonatkozó szerződést.

A McDonell három gépet készített a 
földi strukturális fárasztópróbákra, va
lamint pilóták nélkül, hajófedélzeti fé
kezőhálós kényszerleszállások kipró
bálására. A berepülési program kitű
nően sikerült repülésbiztonsági szem
pontból. A teljes berepülőprogramot 
4000 repült óra alatt akarták végrehaj
tani. A berepülés első két évében né
hány kisebb probléma adódott. Az 
F414 hajtóművek kompresszoraiban 
és a turbinában repedések, törések 
keletkeztek, valamint a gépek látható 
füstcsíkot húztak maguk után. A huza
lon kiengedett ALE-50 zavaróeszkö
zök vontatóhuzala manőverezés köz
ben néha az utánégető tűzcsóvájába 
került, és ezért több esetben elégett. 
Ezt radarabszorbens anyagból 15 ern

es „T” alakú távtartóval sikerült megol
dani. A tengeri próbák a JOHN 
STENNIS repülőgép-hordozón 1997. 
január 18-án kezdődtek. Bebizonyoso
dott, hogy szükség esetén az új gép -  
csökkentett terheléssel -  szélcsend
ben vagy akár álló hajóról is képes fel
szállni. Leszállósebessége 20 km/h- 
val kisebb a C/D változatánál.

A leszállásoknál a hajó irányítósze
mélyzetének problémát okozott, hogy 
a két Darázs távolról nagyon hasonló. 
A fékezőkötelek kifeszítéséhez fontos 
tudni a gép tömegét, mert a Super 
Hornet jóval nehezebb a régebbi gép

nél. Ezért az F/A-18E/F gépek orrfutó
jára felszereltek egy villogó lámpát, 
amely megkülönbözteti a két típust. 
A berepülési fázis felénél többször 
előfordult, hogy a Super Hornet 7-12°- 
os állásszög mellett 700 és 1000 
km/h-s sebesség között 20-30°-ra be
dőlt. A jelenséget sem előidézni, sem 
megjósolni nem lehetett. A hiba meg
találása 512 óra repülést és 315 fel
szállást igényelt, de a szárny külső 
harmadának felhajtható részén a felső 
burkolólemez átalakításával elhárítot
ták. A légellenállás minimálisan növe
kedett, de csak 7 km-rel csökkentette 
a hatósugarat. A fegyverzetkioldási 
próbák súlyosabb problémát derítettek 
fel. A törzs külső oldala melletti szívó
hatás a kioldott fegyverek szabad
esését rossz irányba befolyásolta, né
hány esetben a bombák a gép törzsé
nek és egymásnak ütköztek, ami bal
esetekkel is járhatott volna. A szárny 
áttervezése, a fegyvertartók távolabb
ra helyezése idő- és pénzhiány miatt 
nem volt lehetséges, ezért a felfüg
gesztéseket a hossztengelyhez viszo
nyítva kifelé 4°-os eltéréssel rögzítet
ték. A világon a többi repülőgéptípus 
fegyvertartói merőlegesek a törzzsel. 
Az enyhén kifelé álló felfüggesztők 
azonban károsan befolyásolják a gép

10. ábra. EA-18G Growler zavarókonténerekkel a levegőben 2006. június 12-én



12. ábra. A US Navy VFA-122 századának Super Hornet- 
köteléke a Lemoore-i haditengerészeti támaszpont 
közelében 1999. november 22-én

^Nem zetközi haditechnikai szem le*

légellenállását, így a Super Hornet 
eredetileg 40%-kal nagyobb hatósuga
ra maximum 15-20%-kal lett nagyobb 
az alapváltozatnál. A légellenállás ron
totta a manőverezőképességet, a tí
pus gyorsulóképessége romlott, és 
csökkent az elérhető maximális se
besség. Az E/F gépekkel négy 
AIM-120 közepes légiharc-rakétával 
nem lehet 1,6 Mach fölé gyorsítani, va
lamint a manőverezési szögsebessé
gük is 1,2-1,57s értékkel rosszabb, 
mint a régebbi F/A-18C-változaté. A 
problémát fokozta, hogy a fegyverzet 
vezérsíkjait és kormányfelületeit na
gyobb folyamatos igénybevétel éri a 
repülés közben, és ez károsan befo
lyásolhatja azok élettartamát.

Amikor kipróbál
ták manőverező 
légiharc-gyakor- 
latokon MiG-29- 
es ellen, az ese
tek 75%-ában 
került előbb tüze
lési helyzetbe, 
pedig a toló- 
erő/tömeg arány 
tekintetében el
marad az orosz 
vadászgép mö
gött. Az orsózó 
szögsebessége 
kiemelkedően jó, 
a gép szükség 
esetén 10 G túl- 
terhelhetést is ki
bír. A régebbi 
Hornetek 6000 
repült óra után 
csak a Boeing 
Cecil Field-i javí

tóbázisán elvégzett strukturális meg
erősítéssel alkalmasak tízezer óra re
pülésre, az új változatok alaprepülési 
élettartama elvileg a gyártó szerint 
több ennél az időtartamnál.

A sorozatgyártású gépeket először a 
haditengerészet VX-9-es kísérleti 
százada kapta. A század a kipróbá
lás folyamán 886 felszállás során

gépével bombázóbevetés közben ért 
el MiG-21-es ellen légi győzelmet Irak 
felett. Az ABRAHAM LINCOLN repülő
gép-hordozó fedélzetén a VFA-115 
Super Bugs százada 2002 nyarán 
kapta meg a Szuperdarazsakat. A 
végrehajtott csapatpróbákon a típus a 
Szuperhorror, illetve a Szuper Lassú 
Hornet gúnynevet kapta.

2003 végéig közel 170 F/A-18E és 
F gépet szállítottak le a US Navy öt 
századának. Ekkor a flotta újabb meg
rendelést adott le a gyártónak, mely 
210 db Batch 2 szériagépről szólt. 
Ezeket 2007 és 2012 között kell le
szállítani a Boeingnak. Az új gépek 
2003 tavaszán, a harmadik öbölhábo
rúban a hordozókon lévő repülő- 
wingek állományában több száz tonna 
bombát dobtak az ellenséges csapa
tokra. Sok esetben az F/A-18E gépek 
négy db 960 kg-os JDAM-mel (mű
hold-irányítású bombával) és önvédel
mi légiharc-rakétákkal hajtották végre 
bevetéseiket. A NIMITZ repülőgép
hordozóra telepített két db F/A-18F 
kétüléses repülőgép elsősorban felde
rítő tevékenységet látott el. A JHMCS 
sisakcélzóval, valamint a SHARP kon
ténerrel a többi típusnál pontosabban 
derítették fel az ellenséges célokat. 
A Super Hornetek üzemanyagtöltő 
gépként is szolgálatot teljesítettek. Öt 

külső tartállyal nagyszámú utántöl
tő-bevetést hajtottak végre.

A sorozatgyártás alatt is folya
matosan korszerűsítették a repü
lőgépeket. Az első gép átmeneti 
konfiguráció volt, a termelés kez
detétől folyamatosan korszerűsí-

13. ábra. Az F/A-18E Super Hornet szemből 
harcra készen 1997. augusztus 4-én

A teljesít
ményromlás miatt a számve
vőszék az egész program törlését, és 
az F/A-18C/D további gyártását java
solta. A haditengerészet azonban ra
gaszkodott a Super Hornethez, mivel 
a fenti hátrányok mellett sok előnyös 
tulajdonsággal rendelkezik. A gép a 
legjobb lassú repülési mutatókkal bír a 
jelenlegi típusok közül. Biztonságosan 
repülhető -32  és +57°-os állásszög 
között. A legkisebb tartós sebessége 
45°-os állásszög mellett 130 km/h.

200 t fegyverzetet használt fel, és 
újabb 27 komoly és 93 kisebb hibát 
vettek észre. A hibákat a Boeing mér
nökei kijavították.

Az elsőnek legyártott gépek többsé
ge kétüléses F/A-18F volt, hogy minél 
gyorsabban haladjon a pilóták átkép
zése. Az első gépeket a VFA-122 szá
zad kapta 2001-ben. A század pa
rancsnoka, Mark Fox 1991-ben Hornet

tették. Az első 
Hornetek még a C/D válto

zat pilótafülkéjének berendezésével 
épültek, a régi APG-73-as radarral. Ez 
a típus megfelelő napjainkban, de az 
elektronikai fejlesztés nem állt meg. A 
régebbi radarok több mozgó alkatrész
ből épültek, valamint felbontásuk sem 
megfelelő a közeljövő harctevékeny
ségéhez. Ezért a gyártás során a 
Batch 2 szériába az új ARC-210 
UHF/VGF kommunikációs és Link—16 
adatátviteli rendszer mellett megkez- 
dődött az új fix antennás Raytheon
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APG-79 AESA radarok beépítése, de 
a régebbi E és F változatok egy része 
is megkapja az új radart. A lokátor ha
tótávolsága legalább kétszerese az 
APG-73-asénak, és húsz cél követé
sére alkalmas. Karbantartása egysze
rű, mivel mozgó alkatrésze nincs.

Az új radar lehetővé teszi az eredetileg 
közepes hatótávolságra szánt AIM-120 
AMRAAM C—7 változatának alkalmazá
sát, ennél emelték a hatótávolságot, és 
javították a zavarás elleni védelmet. 
Megkezdődött egy AIM-120C8 vagy

P31 Phase 4 néven említett rakétatípus 
fejlesztése, amelyet új, intelligens (EBB) 
keresőrész és még nagyobb hatótávol
ság jellemez.

Az ATFLIR új generációs hűtés nél
küli felderítő berendezés infravörös 
kamerája párhuzamosan működik a 
lézeres célmegjelölővel. Megemlíten
dő még az új erősebb processzorok és 
pilótafülke-kijelzők beépítése. Az ere
deti 130x130 mm-es fekete-fehér kijel
zők maradnak, de középre új színes 
160x160 mm-es képernyő került.

A Flead und Display (FIÚD) előlapjára 
is beépítettek egy kisebb folyadékkris
tályos kijelzőt.

A Boeing kibérelte a tengerészettől 
a legelső F/A-18FET repülőgépet, 
hogy kísérletezzen a SFIARP felderítő 
függesztménnyel. A tengerészeinél az 
F-14-es személyzetek RIO-ként is
mert radarkezelőit átképzik a Super 
Flornet kétüléses változatához fegy
verrendszer-kezelőnek (WSO).

Annak ellenére, hogy az F/A-18E/F 
ellentmondásos tulajdonságokkal ren
delkezik, jelenleg az amerikai haditen
gerészet alapvető típusa, és a jövőben 
rendszeresítésre kerülő F-35 JSF 
mellett még évtizedekig az is marad.

Az EA-18G G r o w l e r ,
AZ ELEKTRONIKUS HARCOS

Az EF-111 Raven „nyugdíjazása” óta 
az amerikai haderők, a légierő, a hadi- 
tengerészet és a tengerészgyalogság 
repülőerői a Grumann A-6  Intruder 
bázisán kialakított EA-6B Prowler re
pülőgépre alapozták a légi elektronikai 
hadviselést. Természetesen léteztek 
és léteznek különféle típusú aktív és 
passzív elektronikai zavaróeszközök, 
amelyeket a repülőgépek külső 
függesztményként vagy típustól függő
en a repülőgépbe beépítve hordoznak, 
de a Prowler feladata kifejezetten az 
ellenséges radarok és az elektronikus 
kommunikáció zavarása, a légvéde
lem lokátorainak támadása volt. Az 
EA-6B-t már a tervezőasztalon is erre 
a tevékenységre készítették. A hang- 
sebesség alatti repülőgép személyze
te a pilótán kívül három elektronikai 
harcra kiképzett tisztből állt. A Prowler 
becsülettel harcolta végig a második 
és harmadik öbölháborút, valamint a 
balkáni konfliktusokat, de alapvető al
kalmazási nehézségekkel küzd. 
A Raven képes volt nagy hatósugará
val és sebességével, zavaró és táma
dó potenciáljával egy kötelékben tá
madni a COMAO (több, akár különféle 
nemzetiségű és típusú repülőgéppel 
végrehajtott alapvető NATO-harcásza- 
ti alkalmazás) küldetésekben részt ve
vő egységekkel. A Prowler viszont 
hang alatti sebessége és kis hatótá
volsága miatt erre alkalmatlan. Ráadá
sul a repülőgép alapvetően egy 1960- 
as évekbeli konstrukció, korszerűsített 
elektronikai berendezésekkel, és ez a 
tény magában hordozta a nagyfokú 
karbantartási igényt.

Problémát okozott még, hogy az 
EA-6B flotta kis létszámú, és bár hadi
tengerészeti alkalmazásra készült, 
egyre többször használták a légierő és 
a tengerészgyalogság egységeivel kö-
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16. ábra. EA-18G Growler 
a St. Louis-i gyárban

J K i r i j ,  В  *
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a felszíni hajók ellen is harcolhattak. 
A Viking légi utántöltő tartálygép fel
adatkörben is szolgálatot teljesített. 
Az orosz tengeralattjáró-veszély meg
szűntével a Vikingeket rádióelektroni
kai ellentevékenységre is alkalmassá 
tették. A típus gyengéi szinte ugyan
azok, mint az EA-6B Prowler gépeké. 
Lassú, könnyű célpontot jelent, elavult 
konstrukció, jelentős javítási, karban
tartási igénnyel. A flotta tehát más 
megoldás után nézett.

A tengerészeti szolgálatban lévő, il
letve közeljövőben szolgálatba állítan
dó típusok közül az F/A-18F volt az 
egyedüli kétüléses, hangsebesség fe
letti repülésre képes, nagy hatósugarú 
harci repülőgép, melyet viszonylag kis 
költséggel át lehetett alakítani elektro-

zös bevetéseken. A fokozott igénybe
vétel csökkenti a típus hadrafogható
ságát, és gyorsítja a gépek elhaszná
lódását.

A haditengerészet kiszámította, 
hogy 2006-ra a bevethető Prowlerek 
mennyisége már a szükséges mini
mum szintjéig süllyed, tehát az utódról 
mindenképpen gondoskodni kellett. 
Több lehetőség közül lehetett válasz
tani. Az egyik az S-3 Viking, amelyet 
alapvetően ASW tengeralattjáró-felde- 
rítő és -elhárító repülőgépnek tervez
tek. Hang alatti sebességű, nagy őrjá
rati időre szánt, széles törzsátmérőjű, 
két szárny alatti gondolában elhelye
zett sugárhajtóműves típus. A hideg
háború vége felé az 1970-es évektől 
szovjet tengeralattjárókra vadásztak 
velük a CBG-k (hordozós harci cso
portok). Harpoon robotrepülőgépekkel

17. ábra. F/A-18F Super Hornet
a CVN-75 HARRY S. TRUMAN fedélzetén 1999. június 8-án

18. ábra. F/A-18E Super Hornet fedélzeti katapultálásra előkészítése 2007. július 7-én



nikai hadviselésre. A repülőgép képes 
a többi harci repülőgéppel közös kö
telékben történő alkalmazásra. Min
denképpen kétüléses változat kellett, 
mert a zavarógép vezetéséhez és a 
feladatkör ellátásához egyetlen em
ber kevés. Az elmúlt két évtized alatt 
lezajlott gyors fejlődésének köszön
hetően a három elektronikai hadvise

lő tiszt munkáját jelenleg már egy is 
elvégezheti. Az első ülésen a pilóta, 
a hátsó ülésen az elektronikai hadvi
selésért felelős tiszt (EWO) tevé
kenykedik.

2002 végén a haditengerészet hivata
losan igényelte a Boeingtől egy kétülé
ses F/A-18F repülőgép ECM-vál- 
tozatának kifejlesztését. Megfelelő ered

mények esetén 90 db beszerzését ter
vezték, amely beletartozna az 552 db-os 
Super Hornet-rendelésbe. A repülőgép
nek előzetesen az EA-18G Growler ne
vet adták. A Growlerbe beépítésre kellett 
kerülnie a Prowlernek tervezett ICAO-3 
ECM-berendezésnek. A Super Hornet 
hajtóművének elektromos generá
tort kellett tartalmaznia, hogy a belső
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21. ábra. F-15E Strike Eagle, F/A-18F Super Hornet 
és X-45C UCAV a Boeing reklámfotóján

ECM-berendezéseket kellő energiá
val, valamint kellő hűtéssel is ellássa. 
A Northop Grumann kifejlesztette az 
AN/ALQ-218(V)2 ELINT felderítő és 
zavaró rendszert, amelyet a szárny
ban elhelyezett antennákkal a gép
ágyú beépítési helyére szereltek. Be
szerelték a rendkívül korszerű CCS- 
nek és a MATT-nak nevezett kommu
nikációs rendszereket is. SATCOM va
lós idejű műholdas kapcsolatra képes 
berendezést is beépítettek. A Growler

támadó gépként AN/APG-79 AESA 
radarral kerül gyártásba, és az 
AGM-88 HARM és az újonnan ki
fejlesztett AGM-88EE lokátorelhárító 
rakétákon kívül alkalmas az önvé
delemi légi harcra két légiharc-rakétá- 
val. Általános konfigurációja három 
AN/ALQ-99 elektronikai harci füg- 
gesztmény, két külső üzemanyagtar
tály, két radarelhárító rakéta, valamint 
két önvédelmi légiharc-rakéta. A Boe- 
ingnek terveznie kellett egy különleges

elektronikai eszközt, amely arra ké
szült, hogy rádiózavarás elleni tevé
kenysége során a Growler használ
hassa saját UHF rádiórendszerét.

Az első EA-18G kezdeti prototípus 
2003 novemberében hajtotta végre 
próbarepülését. Az első ténylegesen 
felszerelt Growler 2006. augusztus 15- 
én repült először. A gép Saint 
Louisban a Lambert repülőtérről emel
kedett a levegőbe. Pilótája Ricardo 
Traven, a világhírű berepülőpilóta volt, 
a hátsó ülésen Rick Junkin kezelte a 
fedélzeti berendezéseket.

A gyártást 2007-ben kezdték meg, az 
F/A-18F gyártósorán. Az első sorozat
gyártású Growled a Boeing szeptember 
25-én adta át a haditengerészetnek. 
A repülőgép 2008 májusáig Paxton 
Riverben maradt, ahol különféle tesztfel
adatokat láttak el vele, majd később a 
Whitbey lsland-i bázison került szolgá
latba. 2009-ben a VAQ-132 jelzésű első 
EA-18G Growlerrel átfegyverzett szá
zad szeptember végén „biztonságosan 
bevethető” minősítést kapott a US Navy 
felső vezetésétől. A Boeing 2008 júniu
sában adta át az első Growlert a hadi- 
tengerészet számára, a gépet 2009. júli
us 31-én bevethetőnek nyilvánították a 
szükséges próbák után. A hajófedélzeti 
tesztelést a ÜSS HARRY S. TRUMAN 
(CVN 75) hordozón végezték.

A VAQ-132 Scorpions század 2008 
novemberében intett végső búcsút a 
Prowlernek, azóta folyt a személyzet 
átképzése. A VAQ-132 után a 
VAQ-141 „Shadow Hawks” lesz a kö
vetkező század, mely leváltja gépeit 
EA-18G-re.

(Folytatjuk)

Sárdy Tibor mérnök vezérőrnagy (1922-2009)
Hosszan tartó betegség után 2009. augusztus 3-án, 87 éves korában elhunyt 
Sárdy Tibor nyugállományú mérnök vezérőrnagy, aki a Haditechnika című folyó
irat alapítója volt. 1952-ben behívták katonának, alezredessé nevezték ki, és a 
Haditechnikai Intézet parancsnoka lett. 1955-ben a Vezérkar Haditechnikai Cso
portfőnöke és ezredese, egyidejűleg a Haditechnikai Intézet parancsnoka is.
1956-ban alapította a Haditechnikai Szemle című folyóiratot, amely a HTI-ben ké
szült, majd 1958-ban megszűnt. 1963-tól a Vezérkar Haditechnikai Fejlesztési 
Csoportfőnökség főnöke, 1968-tól vezérőrnagy. 1967-ben újraindítja a Haditech
nikai Szemlét, amely 1982-től Haditechnika címen jelenik meg. 1956-58 és 
1967-1982 között a szerkesztőbizottság elnöke. A Budapesti Műszaki Egyetemen 
címzetes egyetemi docensként 1964-től 1980-ig oktatott. 1982-ben nyugállo
mányba vonult. Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémián, majd az Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottságban volt tanácsadó 1990-ig.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Szerk.
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Dr. Gáspár Tibor д logjsztikusok napja
„Történelm i” visszatekintés

{T an u lm án yok-------------------------------------------------------------------------

A M agyar Honvédség parancsno
ka (MHPK) a 26/1993. (HK 13.) 
számú intézkedésében rendel

kezett a fegyvernemi napok kijelölé
séről. Az MHPK 1989. december 1-jét 
az MH Anyagi-technikai Főcsoportfő
nökség (MH ATFCSF-ség) és ezzel 
párhuzamosan a csapatok integrált 
szolgálatai megalakulásának napját 
az „ellátók napjává” nyilvánította. Ezt 
a hagyományt követve 1998. decem
ber 1-jén módosították az ünnep ne
vét, így nemzetközileg érthetőbb 
megnevezéssel „logisztikusok napjá
ra” változott. Ebben az évben van az 
MH ATFCSF-ség megalakulásának a 
20. évfordulója, jelen írás célja meg
emlékezve köszönteni a logisztikuso- 
kat csapatünnepükön, december el
sején.

A logisztika elnevezéssel a magyar 
haderőnél csak a kilencvenes évek kö
zepétől kezdődően találkozunk, azon
ban az ellátásért, anyagi-technikai biz
tosításért felelős katonák már a közép
kor óta léteztek a magyar hadsereg
ben. Zrínyi Miklós írói életművében kü
lön részt képeznek a haderő ellátási 
kérdéseivel foglalkozó írások.

A hadsereg ellátásával foglakozó 
szervezetek integrációja nem 1989- 
ben kezdődött. Ezt megelőzően már 
több kísérlet, komoly tudományos ér
tékelő-elemző munka folyt az integrá
ció érdekében. A teljesség igénye 
nélkül tekintsük át a legfontosabb 
eseményeket.

A Honvédelmi Minisztériumban 1949. 
augusztus 1-jéig, változó szervezeti fel
építésben, anyagi csoportfőnökség (fő
csoportfőnökség) működött. Hatvan év
vel ezelőtt történt meg a hadsereg 
szovjet minta szerinti átszervezése. 
Az Anyagi Főcsoportfőnökséget Had- 
tápszolgálat Főnökséggé szervezték 
át. A Pénzügyi Csoportfőnökség a HM 
közvetlen alárendeltségébe került. 
Az MN fegyverzeti és lőszerellátása az 
MN Tüzétífőnökség, műszaki, vegyi
védelmi, híradó anyagi ellátását az MN 
fegyvernemi főnökségek alárendelt
ségébe tartozó anyagi szervek, a repü
lő-műszaki anyagellátást a Légierő 
Parancsnokság anyagi-technikai szol
gálata végezte. A közlekedési osztály a 
VKF alárendeltségébe tartozott.1

1961-ben az 5. Hadsereg Parancs
nokság létrehozásával egyidejűleg a

Honvédelmi Minisztériumot is átszer
vezték. A szeptember 5-én megjelent 
szervezési intézkedést követően 
nagyméretű szervezeti változás és lét
számcsökkenés következett be. A VK 
Anyagtervezési Csoportfőnökség, a 
Páncélos és Gépjármű Technikai Cso
portfőnökség és a Tüzérfőnökségből 
kivált Fegyverzeti Csoportfőnökség és 
a műszaki, vegyivédelmi anyagi osztá
lyok összevonásával létrehozták az 
MN Anyagi és Technikai főcsoportfő
nökséget.

A főcsoportfőnökség azonban nem 
volt hosszú életű. A honvédelmi mi
niszter az 1963. augusztus 17-én kelt 
0026. számú parancsában 1963. 
szeptember 1-jei hatállyal elrendelte a 
HM szervezeti módosítását: „1/b. Az 
Anyagi és Technikai Főcsoportfőnök
ség eddig végzett munkájáért elisme
résemet fejezem ki. A további fejlődés 
követelményeiből kiindulva szerveze
tét megszüntetem.” Az Anyagtervezési 
Csoportfőnökség a VKF, a Páncélos 
és Gépjármű Technikai Csoportfőnök
ség és a Fegyverzeti Csoportfőnökség 
a HM alárendeltségébe került.2

így alakultak ki a mai logisztikai 
rendszer összetevő elemei, a hadse
reg azon szolgálati ágai, amelyek az 
anyagnem-felelősség elve alapján el
határolt, meghatározott anyagfélesé
gek és/vagy szolgáltatások biztosítá
sára voltak hivatva, és a hadsereg va
lamennyi gazdálkodási szintjén megje
lenő, egymással hierarchikus függés
ben álló szakmai szervezetek voltak.

A szolgálati ágak anyagnem-felelős- 
ségének tartalma (az ellátandó anyag- 
féleségek köre), alárendeltségi és ve
zetési rendje időszakonként változott. 
Az 1980-as évek végéig két nagy cso
portja: a fegyverzettechnikai és a had
táp alakult ki.

Az anyagi-technikai integráció célja 
az volt, hogy megvalósuljon a több év
tizedes önálló fejlesztés alapján elkü
lönült szolgálatok munkaerő-, eszköz- 
és készletállományának, pénzeszkö
zeinek, valamint különféle (javító, táro
ló, szállító, nyilvántartó stb.) kapacitá
sainak az összevont, rugalmas és 
gazdaságos felhasználása, valamint a 
szolgálati ágak, a katonai gazdálkodás 
egységes vezetése.

Az anyagi-technikai integráció tartal
ma a szolgálatok egységes vezetés

alá rendelése, az új, egységes (integ
rált) szolgálat funkcionális szervezet
ben való megalakítása (szervezeti in
tegráció), valamint egységes gazdál
kodási módszereknek a megfelelő 
gazdasági tevékenységekre való ki
alakítása és alkalmazása (működési 
integráció) volt.3

Az integrációra tehát több kísérlet is 
történt, de tényleges eredménye az 
1970-es évek közepétől területi elven 
kialakult szervezeti integrációnak lett, 
amikor az azonos helyen (laktanyá
ban, helyőrségben) települt katonai 
szervezetek azonos hadtápszolgálata- 
inak békeidőszakra szóló összevoná
sával megalakultak a laktanyahadtá- 
pok, illetve a helyőrségi hadtápok.

A fegyverzettechnikai szolgálatok 
funkcionális alapon nyugvó szervezeti 
integrációja 1976-ban kezdődött az 
Egyesített Technikai Szolgálatok és 
Egyesített Javító Műhelyek megalakí
tásával. 1984-ben zajlott le négy hadi- 
technikai ágazat (fegyverzet-, páncé
los- és gépjármű-, műszaki és vegyi- 
védelmi-technikai) szervezeti integrá
ciója a katonai vezetés, illetve a gaz
dálkodás valamennyi szintjén. Az in
tegráció következő foka a Hadtáp és 
Fegyverzet-technikai Főcsoportfőnök
ség, a Vezérkar Anyagtervezési Cso
portfőnökség részei, valamint az 
Egészségügyi Szolgálatfőnökség egy
másba olvadása volt. Az így újonnan 
létrehozott MH Anyagi-technikai Fő
csoportfőnökség megalakulásával 
egységes vezetés alá került 17 anya
gi-technikai szolgálat a minisztériumtól 
szétválasztott Magyar Honvédség Pa
rancsnoksága részét képezte. 
1990-1992-ben a fegyverzeti és tech
nikai, valamint a hadtápszolgálatok 
közös szervezetbe vonásával megala
kultak a katonai szervezetek anyagi
technikai szolgálatai, és megkezdődött 
a működés integrálása.

Az MH ATFCSF rendeltetése a had
sereg anyagi, technikai, egészség- 
ügyi, közlekedési biztosításának terve
zése, szervezése, a végrehajtás MH- 
szintű szabályozása és szakfelügyele
te volt. Gazdálkodásirányítási hatás
köre kiterjedt a szervezetébe nem tar
tozó, más felső szintű anyagi gazdál
kodó szervezetekre is. A főcsoportfő
nökség csoportfőnökségekre, osztá
lyokra, alosztályokra tagozódott.
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A létrehozott anyagi-technikai szer
vezet nem volt része a vezérkarnak, ve
le azonos szinten működött, vezetője 
egyben az MH parancsnokhelyettese 
és a Magyar Honvédség teljes állomá
nyának szolgálati elöljárója volt. A fő
csoportfőnökség létrehozására kiala
kított elhatározás szerint alapelvként 
szerepelt, hogy a korábbi vezetési 
rendszer gyökeresen ne változzon, a 
szolgálatfőnökségek többsége az alá
rendelteket középirányító szerv útján 
vezesse, az MH-szintű anyagi-techni
kai biztosítás két lépcsőben valósuljon 
meg, és ez a jól működő rendszer to
vábbra is megmaradjon. A szolgálatfő
nökségek továbbra is legyenek képe
sek a felső szintű vezető, irányító fel
adatok operatív végzésére, alárendelt 
szervezeteik irányítására. A szolgálat- 
főnökségek végezzék a káderutánpót
lás, a szakmai kiképzési, felkészítési 
feladatok tervezését, a felső szintű irá
nyítás, ellenőrzés megvalósítását.

Az átalakítás során az MN Beruhá
zási és Fenntartási főnökség, valamint 
az MN Pénzügyi Szolgálatfőnökség 
nem került az MN ATFCSF-ség szer
vezetébe. 1992-től a szervezetbe in
tegrálódott az MH Repülőműszaki Fő
nökség is.4

Az MH csapatainál a parancsnoksá
gok egyik vezető szerveként anyagi
technikai főnökségek alakultak. Rendel
tetésük az adott tagozat anyagi-techni
kai biztosításának tervezése, szervezé
se, vezetése és szakellenőrzése volt. 
A főnökségek szervezeti felépítése ta
gozatonként változott, általában hadi- 
technikai, hadtáp-, egészségügyi és 
közlekedési szervekre tagozódott.

A feladatok végrehajtását az anyagi
technikai szakcsapatok végezték. Az 
MH anyagi-technikai szervezeteinek 
állományába tartozó szakcsapatok sa
játos technikai felszereltségük, szerve
zetük és kiképzésük, valamint szak
mai feladataik alapján légvédelmi-ra
kétatechnikai, repülő-műszaki üzem
ben tartó, ellátó, javító, szállító, egész
ségügyi és közlekedésbiztosító szer
vezetek voltak.

A NATO-csatlakozásra való felké
szülés jegyében 1997-ben jelentős át
szervezés zajlott le. A Magyar Hon
védség irányításáról és felső szintű 
vezetésének rendjéről kiadott 
2218/97. számú kormányhatározattal 
a logisztikai biztosítás addigi rendsze
rében is jelentős változás következett 
be. Az addig ágazati, illetve ágazat
csoportos rendben működő MH 
ATFCSF-ségből kivált az MH Egész
ségügyi Csoportfőnökség, és az újon
nan megalakult Honvéd Vezérkar 
blokkszerű felépítésében létrejött a 
HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség 
(HVK LFCSF-ség). Az Anyagi-techni
kai Főcsoportfőnökség jogutódjaként a 
Honvéd Vezérkar közvetlen aláren
deltségében, a Haderőnemi Vezér
karok jogállási szintjén megalakult az 
MH Logisztikai Főigazgatóság (MH 
LFI) mint központi logisztikai támogató 
szervezet. E szervezet alárendeltsé
gébe a logisztikai támogató dandár, az 
anyagellátó központok és a javító üze
mek tartoztak.5

A HVK LFCSF-ség a Honvéd Vezér
kar logisztikai (anyagi-technikai) terve
ző, szervező, elvi irányító és koordiná
ló szerve volt. Rendeltetése volt az 
MH tevékenysége logisztikai biztosítá
sának felső szintű tervezése, szerve
zése és irányítása. Szakterületén a 
gazdálkodási tevékenység, valamint 
az éves költségvetési tervezés irányí
tása, az MH fejlesztéséhez szükséges 
logisztikai javaslatok kidolgozása, a 
nemzetközi kötelezettségekből adódó 
logisztikai feladatok koordinálása volt 
a meghatározó. A szakmai tevékeny
ség elveinek, felső szintű követelmé
nyeinek meghatározását, a logisztikai 
biztosítást szabályozó rendszer kiala
kítását és a rendszer működésének 
felügyeletét végezte.

Az MH LFI rendeltetését a Magyar 
Honvédség katonai szervezeteinek és 
a HM-közvetlen szervezetek logiszti
kai (haditechnikai, hadtáp, elhelyezési 
és közlekedési, háborús időszakban 
egészségügyi) biztosításnak tervezé
se, szervezése és a végrehajtás irá

nyítása, valamint az alárendelt katonai 
szervezetek közvetlen vezetése ké
pezte. Gazdálkodásirányító hatásköre 
a szervezetébe tartozókon túl kiterjedt 
az MH kijelölt felső szintű gazdálkodó 
szerveire és a HVK-közvetlen -  a Fő- 
igazgatóság szolgálati alárendeltségé
be nem tartozó -  katonai szerveze
tekre.

Ebben az időszakban a logisztikai 
vezetési és irányítási rendszer alapve
tő problémáját a korábban egységes 
felső vezetési rendszert képező két 
szervezet egymáshoz fűződő jogvi
szonya jelentette. Az MH LFI közvetle
nül a vezérkari főnöknek volt aláren
delve, úgymint a HVK LFCSF is. A két 
szervezet közötti szakmai elöljáró-alá
rendelt viszonyt nem szabályozták, 
ebből adódóan az egész vezetési 
rendszerre jellemző hiányosság volt, 
hogy nem érvényesült, gyakorlatilag 
elhalt a szakmai alá-fölérendeltségi vi
szony jog, felelősség és hatáskör te
kintetében. A HVK LFCSF nem tudta 
érvényesíteni és megvalósítani a ve
zérkari főnök logisztikai támogatással 
kapcsolatos elvárásait, mert egyrészt 
nem volt felruházva szolgálati elöljárói 
jogkörrel, másrészt szervezeti hiá
nyosságok miatt sem tudott ennek 
megfelelni, mivel a logisztikai rendszer 
működtetése (tervezés, ellátás, ellen
őrzés, felelősség) ágazati, illetve ága
zatcsoportos rendben épült fel, mely
ben az MH-szintű legfelsőbb ágazati 
vezetők az MH LFI állományába tar
toztak.

Az 1990-es évek végén már magá
tól értetődő volt, hogy létre kell hozni 
a Magyar Honvédségben egy olyan 
szervezetet, amely a szövetségi 
rendszerhez illeszkedően képes mű
ködtetni egy modern, komplex ellátá
si, biztosítási és támogatási rend
szert, és egy teljes struktúrát átfogó 
logisztikai vezetést képes megvalósí
tani. A Honvéd Vezérkar belső struk
túrájának átalakításával a főcsoport- 
főnökségekből csoportfőnökségek 
alakultak, melyek J-s törzskari blok
kokként működtek. A HVK LFCSF- 
ség bázisán létrejött a HVK Logiszti
kai Csoportfőnökség.

A honvédelmi miniszter határozatá
val 2000. október 1-jén a Magyar Hon
védség Logisztikai Főigazgatóság 
egyidejű megszüntetésével, annak 
jogutódjaként megalapította az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támo
gató Parancsnokságot (MH ÖLTP). Az 
MH ÖLTP rendeltetése az MH katonai 
szervezetei, továbbá a HM és közvet
len szervezetei üzemben tartási, ellá
tási, elhelyezési és közlekedési bizto
sítási feladatok tervezése, szervezése 
és a végrehajtás irányítása békeidő

J egyzetek

1 Csabai Károly: A Magyar Honvédség szervezeteinek története (1945-1990). Katonai Logiszti
ka, 1998/4. szám. 214-227. oldal.
2 Dr. Gáspár Tibor: A fegyver és lőszerbiztosítás hazai történetének fontosabb tanulságai. PhD- 
értekezés, ZMNE, 2008.
3 Hadtudományi Lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995.
4 Hazuga Károly: Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság szakirányítá
sának rendje, a továbbfejlesztés lehetőségei. ZMNE, Vezérkari Tanfolyam (VKT-15), Budapest,
2005.
5 Dr. Csabai György -  Dr. Szántó Mihály: Átváltozások, 1989-1999. A Varsói Szerződéstől a 

NATO-tagságig. Budapest, 2001, HM Zrínyi Kht.
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szakban önállóan, háborús időszak
ban az egészségügyi biztosítással ki
egészítve, az MH felső szintű vezető 
szervei és csapatai béke- és minősí
tett időszaki támogatási feladatainak 
tervezése, szervezése és a végrehaj
tás irányítása, a szolgálati alárendelt
ségébe tartozó katonai szervezetek 
közvetlen vezetése. Költségvetési 
gazdálkodó irányító hatásköre a szer
vezetébe és alárendeltségébe tartozó
kon túl kiterjedt a Magyar Honvédség 
kijelölt felső szintű gazdálkodó szerve
zeteire és a Honvéd Vezérkar közvet
len katonai szervezeteire.

Az MH ÖLTP a Magyar Honvéd
ség vezérkari főnöke közvetlen szol
gálati alárendeltségében hajtotta 
végre feladatait. A parancsnokság 
szervezeti kialakítása alapvetően az 
MH LFI struktúráját követte, kiegé
szítve azt az addig logisztikán kívüli 
ellátási ágak (kiképzés-technikai, 
humán anyagi, térképészeti anyagi) 
felső szintű szakanyagnem-felelős 
szervezeti elemeivel, valamint Pa
rancsnoki Irodával és a Létesítmény 
Főnökséggel. A korábbi ágazati 
rendben működő ellátó központok 
és raktárak integrációjával megala
kult az ágazatcsoportos feladatokat 
végző MH Harcanyag, MH Haditech
nikai és MH Hadtápanyag Ellátó 
Központ.

Az új ellátó központok hadrendbe 
állításával egyidejűleg megszűnt 13 
hadrendi elem. Hadrenden kívül, a 
gödöllői HM Currus Rt.-be beolvadt 
az MH Fegyverzet Javító Üzem, az 
MH Elhelyezési Központ pedig a HM 
Ingatlan Kezelési Hivatalba (HM IKH) 
épült be. Csökkent a létszáma az MH 
Katonai Közlekedési Központnak 
(MH KKK), az MH 1. Logisztikai Tá
mogató Dandár pedig átalakult támo
gató ezreddé. A szervezési feladattal 
a parancsnokság alárendeltségébe 
kerültek a központi támogató szerve

zetek, így az MH Híradó Parancsnok
ság, az MH 40. Galga Vezetésbiztosí
tó Ezred, az MH Térképész Szolgálat, 
az MH Meteorológiai Szolgálat, az 
MH Szabályzatkiadó Intézet és Köz
ponti Nyomda, az MH 1. Tűzszerész 
és Aknakutató Zászlóalj, az MH Köz
ponti Anyagraktár és Javítóüzem. E 
szervezetek alárendeltségének át
csoportosítása „jogerőre” emelte az 
MH ÖLTP elnevezését és hadtest
szintű jogállását.

Az MH ÖLTP alárendelt szervezetei 
olyan egységes logisztikai (logisztikai 
szervezetek) és támogató (támogató 
szervezetek) rendszert alkottak, amely 
képes volt a katonai tevékenységek 
hatékony biztosítási és támogatási fel
adatainak megoldására. Az MH ÖLTP 
több mint hatéves működése alatt ez a 
két alrendszer kellően összecsiszoló
dott, kiforrott, egymást hatékonyan ki
egészítette.

A 2000 és 2006 közötti években 
számtalan szervezeti változást ért 
meg az MH ÖLTP. A parancsnokság 
létszáma az integrált feladatokkal 
(HVK Logisztikai Csoportfőnökség, 
HM Gazdasági Tervező Hivatal egyes 
feladatai) növekedett, majd újra csök
kent, alárendelt szervezetek szűntek 
meg, alakultak át.

A 2007. január 1-jével végrehajtott 
haderőreform struktúrájában átalakí
totta, létszámában csökkentette az 
addig működött logisztikai támogatás 
rendszerét. Ennek során alakult meg 
egyrészt a beszerzésekkel (MH 
BBBH), a minőségbiztosítással és 
technológiai fejlesztésekkel (HM TH), 
a nemzetközi feladatokkal (HM PNRI) 
foglalkozó szervezeteknek, valamint 
az MH ÖLTP részeinek integrálásával 
a központi (termelői) logisztikai fel
adatokat ellátó, HM Fejlesztési és Lo
gisztikai Ügynökség (HM FLÜ), más
részt a középszintű, csapattagozatú, 
fogyasztói logisztikai feladatokat ellá

tó MH Összhaderőnemi Parancsnok
ság (MH ÖHP) logisztikai szervezete. 
A két, szervezetileg és alárendeltsé
güket tekintve különálló logisztikai tá
mogató rendszerrészek csak formáli
san különülnek el, mert tevékenysé
gük nagy része központi rendelkezé
sekkel szabályozottan összekapcso
lódik, feladataikat együttműködési 
rendszerben látják el. Az együttműkö
dés hatásköri és feladat-differenciált
sággal valósul meg a program alapú 
haderőfejlesztés és fenntartás logisz
tikai támogatási feladataiban, az 
azokhoz szükséges tervezési, gaz
dálkodási, beszerzési, ellátási, tech
nikai támogatási szakterületeken, va
lamint a nemzetközi feladatok logisz
tikai támogatása terén.

Áttekintve a fenti szervezeti és mű
ködésbeli módosításokat, megállapít
hatjuk, hogy a hadsereg működése te
rén a meghatározó anyagi-technikai 
biztosítási, majd később a logisztikai 
támogatási követelmények nem sokat 
változtak. Változtak a körülmények, a 
szervezeti formák és a munkamódsze
rek. Az elmúlt 20 évben a logisztikai 
szakállomány minden körülmények 
között tette a dolgát, végezte feladatát, 
biztosította a hadsereg működését. Az 
eltelt 20 év azt is bebizonyította, hogy 
egy hadseregen belül a logisztikai fel
adatokat többféleképpen, különböző 
szervezeti, hatásköri formában és fel
adatelosztásban is végre lehet hajtani, 
meg lehet oldani. Az ország politikai 
és gazdasági helyzetének figyelembe
vételével a hadsereg változó feladata
ihoz, változó struktúrájához és létszá
mához mindenkor hozzá kell igazítani 
a logisztikai támogatási rendszert is.

A logisztikusok napja alkalmából 
köszönet illet minden volt és jelenleg 
is aktív logisztikust, aki becsülettel el
végezte és elvégzi nap mint nap fel
adatát a hadsereg működtetése érde
kében. ■

A www.masodikvh.hu 
történelmi portál pályázatot hirdet

M agyarország a m ásodik világháborúban
A kortársak még köztünk élnek
címmel általános és középiskolás diákok részére.
Beküldési határidő: 2009. december 31.
Összdíjazás: könyvek, makettek, számítástechnikai eszközök. 
Részletek és jelentkezés: a www.masodikvh.hu oldalon
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Az átiratok azt mutatják, hogy -  az eredeti terveknek 
megfelelően -  Tyereskovának a második keringése so
rán pálya-ellenőrzési feladatokat kellett volna végrehaj
tania, valamint egy pályamódosítást, amit nem tudott el
végezni. Pedig repülésének ez volt az egyik legfonto
sabb célja. Mivel képtelen volt a kísérlet kivitelezésére, a 
földi irányító központ természetesen csalódott volt. A ki
tűzött cél végrehajtásának kudarcát akkoriban nem fed
ték fel. Azonban, igen sietősen, a földi irányítás átüte
mezte a kísérlet időpontját a 38. keringésre (ezt a meg
oldást már a kezdetekkor betervezték mint tartalék lehe
tőséget). Gagarin továbbította az utasításokat az átüte
mezett kísérlettel kapcsolatosan rádiótáviraton.

-  Csajka ÍTvereskova a fö ld i irá n v ítá s n a k l:
Az ű rha jó  tökéletesen reagál, tökéletesen.
Beállítom  az ű rha jó  helyzetét.

Ekkor hosszú szünet következik. Hamarosan kiderül, nem 
tudta végrehajtani a feladatot.

7. ábra. Korcsolyázás közben (balról) Tatjana Pitskhelauri, 
Irina Szolovjova, Valentyina Tyereskova és Valentyina 
Ponomarjova (Ria Novosti)

-  Orel ÍT v itov l: M ié rt nem tu d ta  befejezni a 
he lyzetbeá llítást a m ásodik keringés során?
Nem v o lt elég ideje, vagy tú l későn fogo tt 
hozzá?
-  Csaíka ITvereskova l: Nem h a jto ttam  végre a 
helyzetbeállítást. M iközben az ű rh a jó t irá n y íto t
tam , az tú lságosan eló'rebukott. Nem ha jto ttam  
végre [a helyzetbeállítást] és lekapcsoltam .
-  Orel ÍT v itov l: Ezek szerin t, ha helyesen é rte l
mezem, pon ta tla n u l á llíto tta  he az ű rha jó  moz
gását a kéz i vezérlőn, így van?

Újabb szünet a kommunikációban

-  Orel ÍT v ito v l: M ie ló 'tt e lkezd dolgozni a fo to 
m é te rre l a 38. keringés során, a fe lada tnak 
m egfelelően, e lőször is be k e ll á llíta n ia  a hajó 
helyzeté t. Ha nem  s ik e rü l m egb irkózn ia  ezzel, 
ne ha jtsa  végre a fo to m é te rre l kapcsolatos te 
endőket.
-  Csajka fTvereskova l: Rendben.
-  Orel ÍT v itov l: I t t  a rra  vagyunk  k íváncsiak, ho
gyan p róbá lta  elvégezni a Föld keresését; az ű r 
hajó sebességének vá ltozta tásáva l, kézi beavat
kozással? A  m ásodik keringése során?
-  Csajka ITvereskoval: I t t  Csajka. Az ű rha jó  o r i
entációja a m ásodik keringés során energ ia taka
rékos á llapotban vo lt...
-  Orel ÍT v itov l: Csajka, hajtsa  végre a helyzetbe
á llítá s t a 38. keringés során  kéz i vezérléssel!
Nem k e ll takarékoskodn ia , va n  elég gáz.
-  Csajka ITvereskoval: Rendben. A  38. keringés 
során  helyzetbeállítás kézi vezérléssel.
Orel ÍT v itov l: A  38. keringés során kapcso la t
ban lesz H uszad ikka l [K oro ljov]. Figyeljen, ne
hogy ú jra  elaludjon! Kapcsolja be az UKV [VHF]- 
módon kézzel!

Ennél a pontnál Zarja-8 figyelmeztette Tyereskovát, ké
szüljön rádiótávirat fogadására Gagarintól.

-  K e d r  fG a g a rin l: [ r á d ió tá v ira t  
T y e re s k o v á n a k ] A  38 . k e rin g é s  s o rá n  vegye 
fe l a le s z á llá s i h e ly z e te t! Ha s ik e rü l,  fo ly 
ta ssa  a m u n k á t a fo to m é te r re l!  Ha nem  s i
k e rü l,  h a jts o n  vég re  egy fo rd u la to t ,  és k a p 
cso lja  k i  a k é z i v e z é rlé s t! J a v a s o lt , h ogy  a 
h e ly z e tb e á llí tá s t a m i te rü le tü n k  fe le t t  h a jt 
sa vé g re ! A  fo rd u lá s  u tá n  ka p cso lja  k i  az 
o r ie n tá c ió t! K a p cso lja  k i  az o r ie n tá c ió t, m iu 
tá n  á th a la d t a S zo v je tu n ió  te rü le te  fe le tt !  
H a jts a  vé g re  ezt a fe la d a to t a m i te rü le tü n k  
fe le tt !  Ne fe le jts e  e l b e ka p cso ln i az U KV  
[VHF] -kap cso ló tl
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A rádiótávirat itt ér véget. Tyereskova szerette volna gratu
lációját kifejezni Bikovszkijnak, a Szovjetunió Kommunista 
Pártjába való felvétele alkalmából. Megpróbált kapcsolatba 
lépni vele. Úgy tervezték, előadnak ketten egy duettet. 
Tyereskovának azonban gondjai támadnak, miközben kap
csolatba igyekszik lépni Bikovszkijjal.

-  Csajka íTvereskova l: K edr [Gagarin], vége.
Nem tudok kapcso la to t te rem ten i vele 
[B ikovszk ijja l], A  déli p on tró l h ív tam , azonban 
ha llga t, az északi p o n tró l is, de ugyanez a h e ly 
zet. Ezekben a percekben e lveszte ttük egymást.
A  h iba ellenére g ra tu lá lok  [neki]. Nagyon ö rü 
lök, hogy i t t  van. M ondjá tok meg Jasztrebnek 
[B ikovszk ijnak], készen vagyok az ű rd u e tt el- 
éneklésére, ahogy te rvez tük .

Itt kisebb szünet következik, végül Tyereskovának sikerül 
kapcsolatot teremtenie Bikovszkijjal, majd rövid részletet 
adnak elő egy hazafias orosz dalból, ezt rögtön követi két 
akkori népszerű nóta.

-  Csajka ÍTvereskoval: „A  vá ro sun k  nagyon 
szép, az emberek is jó l  é rz ik  m agukat, tra -la -la . 
Jasztreb, i t t  Csajka. A  k ikö tőnkben  a hajók 
csendesen pöfékelnek... H allja?
-  Jaszreb ÍB ikovszk iil: Hallom , hallom , hallom ...
-  Csajka ÍTvereskova l: Az igazi fé r f ia k  szám ára 
a k ikö tő  a term észetes o tthon, e lv tá rs tó l e lv tá r
sig, m ind ig  k iá lln a k  egymás m elle tt. És messze- 
messze távo l, a ha jók ú ton  vannak, és m indaz, 
k i  szívében fia ta l, v á llá t a vá llhoz  ve ti.

Ezek a részletek a „Textilváros” és a „Barátság” című dalból 
származnak. A hangjából egyértelműen kiderül, nem kép
zett énekes.

-J a s z re b  ÍB ikovszk iil; Köszönöm, köszönöm...
-  Csajka ÍTvereskova l: Szóval, nem  h a jto ttu k  
végre a te rvü n ke t, de ne aggódjon a maga ré 
széről, m egcsiná ljuk együ tt [később]!

A negyedik keringése során Tyereskova az alábbiakat je
lentette a Zarja földi irányító központnak.

-  C sa jka  fT v e re s k o v a l: 19 ó ra  25  perc .
A  repü lés  ren db en  fo ly ik .  É n eke lte m  egy 
d a lt ve le  [B ik o v s z k ijja l] ,  a ka p cso la t jó l  
m ű k ö d ö tt, kü lö n ö se n  m ie lő tt  e lé r tü k  Cape 
H o rn t. A  k ik ö tő  közepén g y ö n y ö rű  k é k  fo lt .  
In n e n  a Nap n a ra n c s s á rg á n a k  lá ts z ik , 
nem  vö röses, nem  v ilá g o s  [vö rö s ],
in ká b b  n a ra n cssá rg a . K itű n ő e n  érzem  
m agam . M os t in n e n  a Nap lá th a tó , és m e g v i
lá g ít ja  az egész k a b in t [szüne t], A  k é m le lő 
n y ílá s b ó l, a kü ls ő  g y ű rű b e n  lá th a tó  
a h o r iz o n t. N agyon  szép lá tv á n y : e lőször 
v ilá g o s k é k , a z tá n  m ég v ilágosabb , 
a z tá n  sö té t...

Ennél a résznél Tyereskova üdvözletét küldi a világ vala
mennyi nőjének, üzenetét valamennyi kommunikációs csa
torna közvetíti. Űrhajója pályáján valamennyi ország lako
sait üdvözli, melyek felett éppen átrepül, beleértve például 
Kínát és Ausztráliát.

8. ábra. Tyereskova (balról) az Indiai miniszterelnökkel, Javaharlal Nehruval folytat megbeszélést 
indiai látogatása alkalmával (Ria Novosti)
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9. ábra. Tyereskova a Vosztok-6 kabinjában 
1963. június 12-én (Ria Novosti)

-  Csajka ÍTvereskoval: A  Vosztok-6 fedélzetéről: 
szovjet nőid Üdvözletemet küldöm  m inden szovjet 
nőnek! Személyesen kívánok szeretett anyaföldün
kön jó  szerencsét és sok s ike rt a munkában és 
m inden jó t . .. V ilág nó'i! Üdvözletemet küldöm  a v i
lágűrből. Jó szerencsét és s ike rt k ívánok... K ínai 
emberek! Éppen az önök országa fe le tt repülök a 
Vosztok-6 űrhajó fedélzetén, szívélyes üdvözlete
m et küldöm  a sokmilliós k ína i nemzetnek... Üd
vözletemet küldöm  Ausztrá lia  lakosainak.

-  Csajka ÍTvereskoval: ...M oszkva, K rem l. Je 
len tést teszek. A  Szovjetunió Kom m unis ta  P á rt
ja  Len in is ta  K özpon ti B izottságának, a szovjet 
ko rm ánynak , a kedves N y ik ita  Szergejevics 
H ruscsovnak. A  repülés rendben za jlik . A  hajón 
m inden rendszer tökéletesen m űködik. K itűnően  
érzem  magam. Köszönöm a Kom m unis ta  P á rt
nak, a ko rm án yna k  és a szovjet embereknek, 
hogy megbíznak [bennem]. H am arosan ta lá lko 
zunk o tthon!
-  B e rku t IPopovicsl: Csajka, Csajka, i t t  B e rku t. 
Tökéletesen ha llju k , lá t ju k  a tévéképernyőn.
H a ll engem? Vége. Vége. Vége.
-  Csajka fTvereskova l: I t t  Csajka. K itűnően, k i 
tűnően hallom . A  repülés rendben za jlik . A  ha
jó n  m inden rendszer tökéletesen m űködik. K itű 
nően érzem  magam. I t t  Csajka. Vége.
-  B e rku t IPopovicsl: Csajka, i t t  B e rku t. Tökéle
tesen ha llju k . A  következő keringés során be
széln i fog az elsővel [Hruscsov]. H a ll engem, 
Va ljuska? Vége.
-  Csaíka ÍTvereskoval: B e rku t, i t t  Csajka. Töké
letesen hallom . É rte ttem : a következő keringés 
során beszélni fogok N y ik ita  Szergejeviccsel.
-  B e rku t IPopovicsl: Csajka, i t t  B erku t. M ind 
ann y ia n  melegen g ra tu lá lu n k  és ö le ljük. L á tju k  
a te levíz ió-képernyőn. A  képeket m indenfelé to 
vábbsugározzuk. M inden k itűnő , Va ljuska. Örü
lök, hogy így lá tom  m osolyogni. Vége.

Az utolsó beszélgetés során Tyereskova számos alkalom
mal félbeszakítja Popovicsot, kijelentve „kitűnő”, „minden 
rendben” és „hamarosan találkozunk”.

Kamanyin naplója szerint a földi irányítás nem rendelkezett 
a fedélzeti adatokra vonatkozó információval a Vosztok-6 
ötödik keringése folyamán. Meg is jegyezte, a jövőben ta
nácsos lenne földi kommunikációs állomásokat felállítani 
ebből a célból Ausztráliában vagy Kubában.

Azonban Tyereskova hatodik keringésére a kommuniká
ció helyreállt, és jelentősen mértékben kibővült, miként azt 
az átiratok is megerősítik. A Tyereskovával kapcsolatba lé
pő számos ember között megtalálhatjuk Szergej Rugyenko 
marsallt, a szovjet légierő elsőszámú parancsnokát (egy
ben Kamanyin elöljáróját is). A következő beszélgetés 
Tyereskova hatodik keringése során zajlott.

-  Csajka ÍTvereskova l: T izedik! 13.59-tő l 14.13- 
ig  a pulzusom  8 2 -9 0 -1 0 0 . A  légzésem 22. K itű 
nően érzem  magam. Vége.
-  N egw enk ilenced ik  ÍB ikovszkiihoz beszéli: 
Jasztreb  [B ikovszk ij], m ilye n  a kapcso la t Csajka 
és Jasztreb  között?
-J a s z tre b  ÍB ikovszk iil: K itű nő  ké to lda lú  kapcso
la tom  va n  vele. Segítünk egymásnak. M ilye n  a 
vé te l velem? Vége. Hogyan m ennek o tthon  a 
dolgok, hogyan m ennek o tthon  a dolgok? Hol 
van  B e rku t [Popovics], ho l van  B e rku t, ho l van  
B e rku t?  I t t  Jasztreb. Tegnap beszélt velem, m i
közben m a hallga t. M ié rt ha llga t ma? [a je l za
varos]. A r ra  gondoltam , becsukták a száját.
-  Vesna-1 ÍPopovicsl: Borzasztó fü tyü lés. B or
zasztó fü tyü lé s t ha llok. I t t  H arm incad ik  [hívom]. 
Hatvanötöd iket. I t t  harm incad ik , kapcsolatot ke
resek. Csajka, i t t  Berkut. H a ll engem? Vége.

-  B e rku t ÍPopovicsl: Csajka, i t t  B e rku t. Jó a vé
te l -  m inden rendben a fedélzeten. K itűnően  é r
z i magát. Folytassa a te rveze tt p rogram  végre
hajtását, am ire  k iképezték. I t t  B e rku t. Vége.
-  Csajka fTvereskoval: Tökéletesen é rte tte  az 
üzenetemet. Csajka. Vége.
-  B e rku t ÍPopovicsl: Csajka, i t t  B e rku t. Sok-sok 
köszönet a v ilág ű rbő l ragyogó csodálatos moso
ly á é rt és a g ra tu lác ióé rt. Szívből ölelem. A  leg
jobbakat k ívánom  a repüléséhez.
-  B e rku t IPopovicsl: Csajka, i t t  B e rku t. Jelentés 
a TsK-nak [Központi B izottság]... N y ik ita  
Szergejevics tökéletesen h a llja  önt. I t t  B e rku t. 
Vége.
-  Negvvennvolcadik: Csajka, i t t  Negyvennyolca
d ik. M ilye n  a vé te l velem? Vége. Vége. Vége. 
Ötödik, készen van?
-  Ötödik: Kész vagyok. [Tyereskovához beszél
ve]: Legyen előzékeny!
-  Csajka fTvereskoval: Negyvennyolcas, m ilye n  
a vétel?
-  Negvvennvolcadik: Á tkapcsolom  Ötödikhez 
gyakorlásként. M ilye n  a vé te l velem?
-  Csajka fTvereskova l: Negyvennyolcadik, vá 
rok.
-  Ötödik: Csajka, i t t  Ötödik. M ilyen  a vétel? Vége. 
Vége. Vége. En gyengén hallom . Vége.

Ennél a pontnál Negyvennyolcadik megjegyzi, hogy nem 
tudja Ötödiket hívni, és nem is hallják Ötödiket. 
Negyvennyolcadik újra Tyereskovát próbálja, és választ 
is kap.
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-  Csajka ÍTvereskoval: Rosszul ha llom . Rosszul 
ha llom . A  repülés rendben za jlik . M inden k itű 
nő. Az ű rha jó  tökéletesen m űködik. Jó kedvem  
van. K itűnően  érzem  magam. Beszéltem 
B e rk u tta l [Popovics]. Kapcsolatba lépek N y ik ita  
Szergejeviccsel. Vége.

Tyereskovát Negyvennyolcadik tájékoztatta, hogy Ötödik 
fogja majd hívni ellenőrzésképpen. Tyereskova nyugtázta, 
megértette. Ezekben a percekben Ötödik csak igen rosszul 
hallotta Tyereskovát; újabb parancs hallható a földi irányí
tástól, miszerint mellőzzék az Ötödikkel előzetesen elterve
zett próbabeszélgetést, helyette egyenesen Hruscsovval 
kapcsolják össze.

-  Csaika ÍTvereskova l: Negyvennyolcadik, i t t  
Csajka. M ilye n  a vétel? I t t  Csajka. Vége [a h á t
té rben zene ha llha tó ].
-  Ötödik: Itt Ötödik. Most jobban hallom. Vége.

Utólag kiderült, ez utóbbi egyirányú kommunikáció volt, 
Tyereskova ugyanis nem hallotta Ötödiket. Nem sokkal ez
után, 16.55-kor, június 17-én kezdetét vette a Hruscsovval 
folytatott beszélgetés. Az átiratokból kiderül, Hruscsov kis
sé szétszórt volt -  a társalgás anyagát egyébként kihagyták 
a Vosztok-6  küldetésének leírásából Hruscsov 1964-es bu
kását követően.

-  ZA ría -7 : M ilye n  a vétel?
-  Csaika ÍTvereskoval: M inden t jó l  ha llok . A  re 
pülés rendben za jlik . Az ű rh a jó n  m inden rend
szer tökéletesen m űködik. Az ű rru h a  nyom ása 
1 a tm ., a p á ra ta rta lo m  40%. A  hőm érsékle t 
28 fok. A  szén-dioxid a ránya  0,2%. Az oxigén 
200  Hgm m ... [zavar kezdődik],
-  Ötödik: Csajka, tökéletesen hallom . Kapcsolom 
N y ik ita  Szergejevicset. Kérem , je len tsen  neki! 
Vége.
-  Csaika ÍTvereskova l: I t t  Csajka. A  Szovjet
un ió  K om m un is ta  P á rtja  K özpon ti B izo ttságá
nak, N y ik ita  Szergejevics H ruscsov e lv tá rsn a k . 
Kész vagyok vé g reh a jta n i a páros ű rrep ü lé s t. 
M egbízható kapcso la to t é p íte ttü n k  k i  az ű rh a 
jó in k  között. Közel m a ra d u n k  egymáshoz.
Az ű rh a jó ko n  v a la m e n n y i fedé lze ti m űszer 
k itű n ő e n  m űköd ik . K itű nő e n  érzem  m agam. 
Szovjet kozm onauta , V a le n ty in a  Tyereskova.
Jó a vé te l?  Vége.
-  E lső ÍH ruscsov l: N agyon jó l  h a llom . C sajká
n a k  h ívom , [de] ké rem  engedje meg, hogy 
egyszerűen  csak V a ljá n a k  szó lítsam , 
V a le n ty in a . N agyon boldog va gyo k  és büszke, 
m in t egy apa, hogy egy f ia ta l nő, egy f ia ta l 
nő a S zov je tun ióbó l az első, a legelső a v ilá g  
ű rha józásában , keze lvén  a legm odernebb 
techno lóg iá t. A  le n in i e lve k  ha ta lm a s  győze l
me ez, az em berek h a rc á n a k  nagysze rű  győ
zelm e, és m i nagyon  b üszkék v a g y u n k  m in d 
a zokra , a k ik  ezeket a do lgoka t s ik e rre  v it té k ,  
büszkék  önre, m i is  büszkék v a g y u n k  önre, 
h iszen  m egko ronáz ta  az em berek e rő fesz íté 
se it, a n y a fö ld ü n k é t, p a rtu n k é t, e lve in ke t. J ó l 
ha llom . Vége.
-  Csaika ÍTvereskoval: Kedves N y ik ita  
Szergejevics... [zavar] m élyen  m egérin te tt f i 
gyelme. Sok-sok köszönet meleg szava ié rt és

10. ábra. Tyereskova férjével, Andrian Nyikolajevvel 
és kislányukkal, Alionával 1973 augusztusában

a ty a i érzéseiért. Teljes szívből köszönöm a szov
je t  em bereknek fo rró  jók ívánsága ika t [néhány 
szó zavaros]. I t t  Csajka. Vége.
-  Első fH ruscsovl: Jó l ha llom . Üdvözletem et 
kü ldöm . Szeretnék [néhány] jók ívánságo t to 
vább ítan i. I t t  va n  m elle ttem  [Leonyid] 
B rezsnyev e lv tá rs . [Anasztasz] M iko ján  elv- 
tá rs , [Leonyid] S zm irnov e lv tá rs , [D im itr ij] 
U sz ty inov  e lv tá rs  és tovább i e lv tá rsak . M in d 
a nn y ia n  term észetesen nagyon boldogok és 
végte lenü l büszkék, hogy ön, Va lja , ezekben a 
p illan a tokb an  a v ilág ű rbe n  ta rtó zko d ik , ahová 
m ost m á r a nők  is e lju to ttak ... m a o tth on  va 
csoráztunk. És vacsora u tán ... beszéltem  né
h án y  asszonnyal, a k ik  o tt v o lta k  a vacsorán.
Ön még csak a közelükbe sem ju th a tn a . Mégis 
va lam enny ien  leü ltek , a m ik o r beléptek, és 
re n d k ív ü l izga to tta k  le ttek . Még V o ros ilov  is h í
v o tt  engem. T artsa  szem e lő tt, m ondta, m ind ig  
m ondjon p á r köszöntő szót a nőknek va lam eny- 
n y i fogadáson, ahol csak va nn ak  nők. Nos, azt 
m ond tuk  neki, sem m iféle k ivá ltságos he lyze t
ben nem  lehet, m in th a  csak 6 lenne egyedül a 
nőké rt, m iközben m i e llenük lennénk. [Nos], 
az t m ondhatom  önnek, hogy M oszkva és az 
egész v ilá g  [megszakad a kapcsolat]. Természe
tesen büszkék va gyu nk  B iko vszk ij e lv tá rs ra , 
köszön tjük  őt, m ost azonban önök pá ros t a lk o t
nak, m ik é n t m ondják, dolgoznak a v ilágűrben , 
s [ez a p illa n a t] a büszkeségé és a boldogságé; 
a m i országunk, a m i népünk és kü lönösen a 
nők szám ára, h iszen több nő él ná lun k , m in t 
ahány  fé r f i.  Az ön o ldala te há t ke llően haté
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ко п у . Ü dvöz le tünke t k ü ld jü k  -  jó  egészséget 
k ívánok... K ívánom , hogy sikeresen fejezze be 
a repü lés i p rog ram já t, m ajd  problém a n é lk ü l 
érjen  fö lde t, s a m iko r m ajd  leszá ll és e lrepü l 
M oszkvába, b iz tos ítha tom  a több iek nevében, 
meleg és barátságos fogadással v á r ju k . S ike rt 
k ívá n o k  [és] egészséget. Vége.
-  Csaíka ÍT ve reskova l: Kedves N y ik ita  
Szergejevics! Sok-sok köszönet jó k íván ság a ié rt! 
M inden  e rőm m el és tudásom m al azon leszek, 
hogy végreha jtsam  a repü lést, a fe lada to t, 
m e llye l hazám  és a ko rm á n y  m egbízott. Ha
m arosan  ta lá lk o z u n k  szovje t fö ldön. I t t  Csaj
ka. Vége.
-  N egw ennvo lcad ik : Csajka, Csajka, i t t  Negy
vennyolcad ik. A  beszélgetés véget é rt. Jó  v o lt a 
vétel? Vége.
-  Csajka ÍTvereskoval: Szeretném m egism ételn i. 
Nagyon rosszu l ha llom . Sok a há tté rza j. I t t  
Csajka. Vége.
-  N egw ennvo lcad ik : Csajka, i t t  Negyvennyolca
d ik . [Hozzátette, hogy H ruscsov befejezte a be
szélgetést.]
-  Csajka ÍTvereskoval: Elégedett vagyok a h a l
lo ttakka l.
-  N egw ennvo lcad ik : A  beszélgetés rendben zaj
lo tt.
-  Csajka ÍTvereskoval: K itűnően  hallom .
-  N egw ennvo lcad ik : M ondja el nekünk, m it lá t! 
L á tju k  a tévé képernyőjén.
-  Csaíka ÍTvereskoval: A  jobb o lda li kémleló'nyí- 
láson, lá tom ... a re n d k ívü l fényes Napot, bev i
lág ítja  a nagyon magas fe lhőket... a h o rizon t a 
fényes fe lhő k  fe le tt á rnyékba  fo rd u l. A  sötét 
égbolt lá tha tó  a ku ta tóab lakon  át. A  repülés 
rendben za jlik . K itűnően  érzem  magam.
-  Negwennvolcadik: Rendben. Sok s ike rt kívánok.

ATyereskova repülésével kapcsolatos gondok először júni
us 17-én jelentkeztek. A légierő, ezen belül a Repülési- és 
Űrorvoslási Intézet vezető űrélettani szakembere, Vlagyi
mir Jazdovszkij később azt állította, hogy Tyereskova prob
lémái az első nap végén kezdődtek, s a második nap folya

mán olyan súlyossá váltak, hogy Koroljov haza akarta 
Tyereskovát hozni a lehetséges legkorábbi időpontban. Ezt 
az elképzelését azonban nem hajtották végre, mivel 
Jazdovszkij hitt benne, a kozmonauta képes lesz teljesíte
ni a háromnapos küldetést teljes egészében.

Borisz Csertok megjegyzi emlékirataiban, hogy „repülé
sének második napján [a földi irányítás] aggódni kezdett 
visszajelzései miatt, ezek ugyanis gyakran nem voltak tisz
ták. Akár fáradt volt, akár a súlytalanság miatt fellépő szé
düléstől szenvedett, gyakran adott kitérő válaszokat a köz
vetlen kérdésekre.”

Mindez egyértelműen kiderül az átiratokból is, különösen 
amikor Tyereskova (személyesen) Koroljovval beszél a 23. 
keringése során, 18.07-kor- moszkvai idő szerint, repülé
sének második napján, nagyjából annak hatodik órája kör
nyékén, valamivel azt követően, hogy Hruscsovval kapcso
latba lépett. Tyereskova határozottan és többször vissza
utasítja, miszerint fáradt lenne, hanghordozása védekező, 
igazolva, valami eltérés mégiscsak van szavai és a földi 
irányítás által az élettani állapotáról vett adatok között.

-  Csaíka ÍTvereskoval: Remélem, teljes egészé
ben végre tudom  h a jta n i a repü lést -  a te rve k  
szerin t. Kész vagyok végreha jtan i a te ljes repü 
lést. Nem érzem  magam fá ra d tn a k , h iszen szá
mos szünetet ta rto tta m . Rengeteg idő van, nem 
érzem  magam fá ra d tna k , jó l  vagyok.

Kamanyin leírja naplójában, hogy Tyereskova állapotáról 
június 17-e végére elmondható, hogy a nap közben végre
hajtott mindhárom kommunikációs szakasz során a kozmo
nauta fáradtnak és kedvetlennek tűnt, ám ezt egyszer sem 
ismerte el. A harmadik kommunikációs szakasz alkalmával 
egész egyszerűen nem adott választ a Leningrád melletti 
követőállomásról érkezett hívásra. A földi irányítás bekap
csolta az űrhajó fedélzeti tévékameráját, s ezen át láthat
ták, az űrhajósnő alszik. A „Többnapos páros űrrepülés” cí
mű film elég terjedelmesen, több alkalommal is mutatja az 
űrkabin belsejében alvó Tyereskovát.

Felhasznált irodalom

Spaceflight, 2009. január -  1. rész

MOOtl KARTONOWV . PAPFR UOOFI - KARTONUOOFIIF

W M 2/2006

Polski Samolot Mysliwski
PZL P.50A Jastrz^b

6 malowan do wyboru

PZL P.50A Jastrzab vadászgép
(1:33, WAK, Lengyelország)

Az 1936-os lengyel légierő-fejlesztési terv a P.11 régi vadászok leváltására alakította 
ki a brit licenc Bristol Mercury Vili csillagmotorral épülő P.50A vadászgépet. A motor 
elégtelen volt, az 1938 szeptemberében először repülő gép alig érte el a 450 km/h-s 
sebességet. 1939 februárban berepülve nyilvánvaló volt az emelkedőképesség és 
manőverezés elégtelensége. A tervezett fegyverzete, 4 db 7,7 mm-es géppuska nem 
volt elegendő. Az 50B jelű 2. példány 870 LE-s Gnome-motorral már nem készült el. 
A brit 1375 LE-s Hercules-csillagmotort soha nem kapták meg. Gyártás a gépből nem 
volt, csak terv 300 db-os sorozatra. A prototípust Romániába való menekülése köz
ben 1939 szeptemberében lengyel légvédelmi üteg tévedésből lelőtte.

Számítógéppel tervezett, 286 alkatrészből összeragasztható papírmakett részlete
sen kidolgozott pilótafülkével, forgatható légcsavarral. Kiváló nyomat és papírminő
ség jellemzi. A külső, fényes lakkozott borító esztétikus megjelenést kölcsönöz a 
kivágófüzetnek. Az útmutatások lengyel nyelvűek, rajzolt ábrákkal.
A makett alkatrészeit rejtő kivágó ára 1390 Ft + postaköltség.
Megrendelhető: Pászti Balázs, 06-30-331-6902. (Honlap: www.papirmakett.hu
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Az F9F Panther
és Cougar vadászrepülőgépek

A Panther

A US Navy VALLEY FORGE nevű repülőgép-hordozója tel
jes sebességgel hajózott 1950. július 3-án hajnalban a 38. 
szélességi fok irányába, körülbelül 290 km-re a dél-koreai 
Inchon városától. A koreai háború még csak tizedik napja 
tartott, 9 óra 35 perckor kezdték meg a repülőgépek indítá
sát. Leonard Plog hadnagy és kísérője, E. W. Brown zász
lós feladata egy támadókötelék fedezése volt, melynek gé
pei a Pyongyang melletti szovjet repülőtér támadását kap
ták feladatul. Érkezésükkor éppen egy Jak-9-es géppár 
emelkedett a levegőbe, amelyre azonnal ráfordultak, hogy 
felvehessék a harcot. Plognak sikerült beülni az egyikük 
mögé, de addigra a másik Jak már tüzet is nyitott rá. Kemé
nyen megtépte gépét, de sikerült kikerülnie a veszélyes szi
tuációból. Brown ezalatt becserkészte vezére támadóját, és 
egy jól irányzott sorozat a 20 mm-es gépágyúkból elég volt 
ahhoz, hogy a szovjet vadász felrobbanjon. Ez a győzelem 
volt a US Navy első sikeres sugárhajtású típusának, a 
Panthernek a bemutatkozása.

A Grumman XF9F-1-es prototípus G-75-ös gyártmány
ként kezdte meg pályafutását 1949-ben mint az iroda első 
komoly próbálkozása az új meghajtású vadászgépekkel. 
Először egy négy hajtóműves (!) éjszakai vadászt akartak lét
rehozni, de a terv nem valósult meg, a két prototípus rende
lését törölték nagy méretei miatt. A Navy egy egy hajtóműves 
vadászt rendelt meg inkább, amelynek a G-79 fedőnevet ad
ták. A prototípus az XF9F-2 jelzést kapta, és egy Nagy-Bri- 
tanniából importált Rolls-Royce Nene hajtóművel szerelték 
fel. Ez utóbbira azért volt szükség, mert az angolok jelentős 
előnnyel rendelkeztek ezen a területen. A hajtóművet később 
a Pratt & Whitney licencben is gyártotta. Fékpadi tolóereje 
22,2 kN volt. Arra az esetre, ha a Nene nem válna be, az 
Allison belefogott a 20,5 kN tolóerejű J-33-A-8-as fejleszté
sébe. A két hajtómű teljesen csereszabatos volt.

Az első prototípus (szériaszáma: 122475) 1947-ben 
emelkedett a magasba. Meggyőző teljesítményt produkált, 
6000 m-re alig két és fél perc alatt emelkedett, és ezen a 
magasságon 920 km/h-s sebességet, míg tengerszinten 
960 km/h körüli eredményt ért el. Két prototípus épült, 
mindegyik fegyverzet és katapultülés nélkül. 1948-ban a 
hatótávolságuk növelése érdekében felszerelték őket két- 
két, a szárnyvégekre szerelhető póttartállyal. Ezeket nem 
lehetett ledobni.

Mivel elégedettek voltak a Nene-nel, az F-3-as széria 54 
gépét „visszafejlesztették”, és ezzel szerelték fel (itt már a 
licencgyártott P&W J-42-P-6-osról van szó). Az első soro
zatgyártású változat az F9F-2-es volt, első példánya 1949 
augusztusában szállt fel. Gyakorlatilag annyiban különbö
zött a protopéldányoktól, hogy felszerelték a szárny- 
végtartályokkal, négy darab 20 mm-es gépágyúval (egyen
ként 190 db lőszer) és egy Martin-Baker katapultüléssel. 
Ezek miatt jelentősen nehezebb volt, mint az XF9F-2-esek. 
A hajtóműveik először J42-P4-esek voltak, majd a P -6-os, 
illetve a P -8-as változatot kapták meg. Összesen 564 da
rabot gyártottak belőlük. A 365. legyártott gép után átalakí
tották a szériát F9F-2B jelzésű vadászbombázóvá, négy 
megerősített felfüggesztési ponttal a szárnyuk alatt. Ké
sőbb a már korábban gyártottakat is átszerelték, így a tí
pusjelből elhagyták a „B”-t.

A koreai háború kitörésekor a Navy nem rendelkezett su
gárhajtású felderítőgépekkel, a McDonnell F2H-2P 
Banshee pedig még a kipróbálási fázisban volt. így néhány 
Panthert alakítottak át ilyen célra, melyek típusjelzése 
F9F-2P lett. Ezeknél a négy gépágyú helyére szerelték fel 
a kamerákat. A szolgálatuk végén nagy részüket pilóta nél
küli célgéppé alakították át, míg néhányat ezek irányításá
ra tették alkalmassá. Típusjelzésük F9F-2D, illetve 
F9F-2KD lett. Az 123050 számú példányt a Pensacolában 
lévő támaszpont múzeumában állították ki.

1. ábra. Egy Panther fegyvereinek ellenőrzése felszállás előtt Az F9F-2-ES SOROZATBAN ÉPÜLT GÉPEK SZÉRIASZÁMAI

122475
122477
122563
122567
122569
122570 
122572
122586-122589
123016-123019
123044-123067
123077-123083
123397-123713
125083-125155
127086-127215

Grumman XF9F-2 Panther 
Grumman XF9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther 
Grumman F9F-2 Panther

Az F9F-3-as változatot az F-2-essel párhuzamosan fej
lesztették, az egyetlen különbség az volt, hogy a levegőbe
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emeléséről egy Allison J33-as hajtómű gondoskodott. Ezt a 
Nene alternatívájaként fejlesztették ki, 54 darabot gyártot
tak ebből a változatból, és meglepő módon előbb léptek 
szolgálatba, mint az F-2-esek, melyek gyártását a J42-es 
hajtóművek késedelmes szállítása hátráltatta. így 1949 má
jusában a VF-51-es századnál leváltották az FJ-1 Fury va
dászokat. Végül azonban a J33-asok rosszabbnak bizo
nyultak a J42-esnél, így mindegyik F-3-ast „visszaszerel
ték” F-2-esre, és több már nem is készült ebből a változat
ból, ellenben az F-2-esre újabb rendeléseket adtak le.

A LEGYÁRTOTT F 9 F -3 -A S O K  SZÉRIASZÁMAI

122476
122560/122562
122564/122566
122568
122571
122573/122585
123020/123043
123068/123076

Grumman XF9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther 
Grumman F9F-3 Panther

A következő változatok már jelentősebb módosításokkal 
készültek, ezek lettek az F9F-4-esek és F9F-5-ösök. Ezek 
egymástól -  csakúgy, mint az előző két variáns -  a hajtó
művük típusában tértek el. A régebbiekhez képest azonban 
majdnem 50 cm-rel hosszabb orr-részt kaptak, így a feltölt
hető tüzelőanyag-mennyiség jelentősen nőtt. Ezzel együtt 
a stabilitás megőrzése érdekében megnövelték a függőle
ges vezérsík felületét. Meghajtásáról a jelentősen tovább
fejlesztett Allison J33-A-16-OS gázturbiba gondoskodott. 
Prototípusaiként a 99. és a 101. legyártott F9F-2-esek 
szolgáltak (123084 és 123086), XF9F-4-es jelzéssel. Az el
ső a légi, míg a második átalakított gép a földi kipróbálást 
szolgálta. Először 1950. július 5-én emelkedett fel a 
123084-es a vadonatúj J33-A-16-OS hajtóművel.

Ezek a hajtóművek sem váltották be a hozzájuk fűzött re
ményeket, ezért mindegyiket átszerelték az F-5-ösnél al
kalmazott J48 P -6-osra, így ezek is F-5-ösökké váltak.

AZ F 9 F -4 -E S E K  SZÉRIASZÁMAI

123084
123086
125081
125156/125227
125913/125948

Grumman XF9F-4 Panther 
Grumman XF9F-4 Panther 
Grumman F9F^1 Panther 
Grumman F9F—4 Panther 
Grumman F9F-4 Panther

A következő változat volt a legnagyobb számban gyártott 
az összes Panther közül, az F9F-5-ÖS. Lényegében ugyan
az volt, mint az F-4-es, csak megbízhatóbb hajtóművel, a 
Pratt & Whittney J48-assal, a Rolls-Royce Tay licencgyárt- 
mányával.

A US Na v y  é s  a  US M a r in e  C o r p s  s z o lg á la t á b a n

Az F9F-2-esek és F9F3-asok 1949 tavaszán váltak bevet- 
hetővé. Az F-2-es változatot elsőként a Navy 
Pensacolában állomásozó bemutatócsoportja, az azóta vi
lághírnévre szert tevő Blue Angels kapta meg (1949. au
gusztus 20.). Az első ilyen típusokkal ellátott harci századot 
(VF-11) 1949 kora őszétől állították fel.

A koreai háború kitörése (1950. június 25.) után a VF-51 
és VF-52-es századokat a US VALLEY FORGE (CV-45)

2. ábra. Panther a levegőben gyakorló fegyverzettel

hordozó fedélzetére telepítették, és a térségbe vezényel
ték. Ekkor már az 51-esek az F-2-essé „visszaminősített" 
F-3-asokkal repültek. Elsőként ez az egység került harc
érintkezésbe az ellenséges erőkkel 1950. július 3-án. A le
írt bevetés volt a típus bemutatkozása a hadszíntéren, egy
ben a Navy első „jet-győzelme”.

Novembertől kezdődött a „MiG-korszak” Korea egén. An
nak ellenére, hogy a Panther és a MiG-15-ösök is lényegé
ben ugyanazzal a hajtóművel repültek, a MiG jelentős 
előnyt élvezett nyilazott szárnyai és kisebb tömege miatt. 
Ennek ellenére a tengerészek sikerrel szálltak szembe ve
lük, az első MiG-15-öst W. T. Amen parancsnok (VF-111- 
es század) lőtte le november 9-én. A Panther koreai sze
replése alatt összesen öt MiG-15-öst sikerült légi harcban 
elpusztítaniuk, saját veszteség nélkül. Az F-2B változat a 
Navy kötelékében 1951. április 2-án mutatkozott be. A„leg- 
Panther", az F-5-ös megérkezésére 1952 októberéig kellett 
várni, ekkor kétszázadnyi (VF-781 és VF-783) érkezett a 
ÜSS ORISKANY (CVA-34) fedélzetén. Később a típust 
megkapták a VF-51, -52, -53, -111, -153 és VF-154 szá
zadok is.

Az első tengerészgyalogos Pantherek -  az F-2B változa
tú vadászbombázók -  a VMF-311-es századdal érkeztek 
meg 1950 decemberében. Ezeken kívül alkalmazták a töb
bi változatot is a későbbiekben. Pantherrel látták el a 
VMF-115, -122, -211, -213, -214, -223, -224, -232, 
-234, -235, -  311, -312, -314, -324, -334 és VMF-451 
harci, valamint a VMFT-10-es és -20-as kiképző-száza
dokat.

3. ábra. A felszálló Panther elhagyja a hordozó fedélzetét
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4. ábra. A Cougar felderítő változatának oldalra néző kamerái

A felderítő variánsokat mindkét haderőnem alkalmazta. 
A konfliktus alatt a Pantherek főleg földi célpontokat támad
tak, légi harcokban csak elvétve vettek részt. Mind a csen
des-óceáni, mind az atlanti-óceáni flottánál szolgáltak. Ki
vonásukig (1956) a flotta légierejének gerincét alkották, de 
a kiképzőegységek még 1958-ig használták őket. A „bőr- 
nyakúak” is 1958-ban nyugdíjazták véglegesen az utolsó 
gépeiket.

A megmaradt példányok nagy részét pilóta nélküli cél
géppé alakították át, és ezeket éleslövészetnél alkalmazták 
(F9F-5K), néhányat pedig ezek irányítására „képezték át” 
(F9F-5KD). Ez utóbbiak a '60-as évek közepéig szolgálat
ban maradtak, de ekkor már DF-9E típusjelzéssel.

A típus egyetlen külföldi rendszerbe állítója az argentin 
haditengerészet volt, de itt az AKA INDEPENDENCIA hor
dozó katapultja nem volt elég erős ahhoz, hogy üzemeltet
hesse a gépeket, így azokat szigorúan szárazföldi bázisok
ról vetették be. A 24 darab felújított F9F-2-es 1958-ban ér
kezett a latin-amerikai országba. Az 1963-as katonai puccs 
idején négy darab megsemmisült a földön. A típus utolsó 
harci alkalmazása is az argentinokhoz kapcsolódik, az 
1965-ös határkonfliktusban Chilével. Végül 1969-ben von
ták ki a Panthert, alkatrészhiány miatt.

A  C o u g a r

három F-5-ös változatú Panthert alakítottak át. Ez lényegében 
megegyezett az eredeti kialakítással, annyi különbséggel, 
hogy a szárnyaikat 35 fokban nyilazták, és ugyanezt tették a 
magassági kormányokkal is. A szárnyvégeken található tartá
lyokat eltávolították, ezáltal nagyban csökkent a feltölthető tü
zelőanyag mennyisége. Ennek ellensúlyozására a szárny 
belépőélében is kialakítottak kisebb kapacitású tartályokat. Az 
ívelőlapokat a szárnyakon megnövelték, hogy javítsanak a 
gép képességein alacsony sebességtartományokban.

Az új gép típusjelét F11 F-1-nek tervezték, de valamilyen 
okból a Navy a régi jelzés megtartása mellett döntött. Így a 
lényegében új gép az F9F-6 Cougar nevet kapta. A két re
pülőképes (126670 és 126672) és egy földi próbákra szol
gáló prototípust (126671) még a félkész állapotban lévő 
F-5-ös változatú Pantherekből alakították át. Az első 
protopéldány (126670) felszállására 1951. szeptember 20- 
án került sor. A gépben egy Pratt & Whitney J48-P-6 haj
tómű dolgozott. Első repülései során kiderült, hogy jelentős 
stabilitásbeli problémái vannak, amit a kormányfelületek 
módosításával sikerült orvosolni. Később egy erősebb, 
J48-P-8 típusú erőforrással szerelték fel.

Az első legyártott 30 db széria F-6-ost a J48-P-6-ossal, az 
utána következőket viszont már a J48-P-8-assal szállították 
le. Beépített fegyverzetük négy db 20 mm-es gépágyúból állt, 
ezt egészíthették ki a szárnyak alatti egy-egy megerősített 
csomóponton elhelyezett egyéb fegyverek. Az első Cougar- 
század a VF-32-es lett 1952-ben. A típus már túl későn került 
rendszeresítésre ahhoz, hogy bevessék Koreában. Az utolsót 
ebből a változatból, a 646. db-ot 1954. július 2-án adták át.

A Blue Angels is lecserélte F-5-öseit Cougarekre (1963), 
de hamarosan vissza kellett térniük a régebbi típusra. 1954- 
ben aztán megkapták az akkori legmodernebb F-8-as széri- 
ájú gépeket. A gépek egy részén elhelyeztek UHF-sávban 
működő radart, és néhányon még légi utántöltésre szolgáló 
csonkot is. Három ilyen csonkkal felszerelt gép 1954. április 
1-jén átrepülte az USA-t 3 óra 45 perc 30 másodperc alatt. Ez 
volt az első transzamerikai repülés négy órán belül.

Ennek is épült felderítő feladatú változata is. A szolgálat
ból kivont példányokra ugyanaz a sors várt, mint korábbi 
társaikra, pilóta nélküli célként végezték, illetve néhányuk 
irányítógépként funkcionált tovább.

Az eredeti szerződés az F9F-2-es vadász megépítésére tar
talmazott egy nyilazott szárnyú verziót is, de ezt az alacsony 
sebességeknél mutatkozó hátrányok miatt nem erőltették. 
A MiG-15-ös koreai megjelenése azonban ismét előtérbe he
lyezte ezt a változatot. A 93-as tervként emlegetett projekthez

5. ábra. A Cougarok felszállás előtt egy repülőgép-hordozó 
fedélzetén

Az F -9 -E S E K  SZÉRIASZÁMAI

126257/126264
126670/122672
127216/127470
127473/127492
128055/128294
128295/128310
130870/130999
131000/131062
131252/131255
134446/134465

Grumman F9F-6 Cougar 
Grumman XF9F-6 Cougar 
Grumman F9F-6 Cougar 
Grumman F9F-6P Cougar 
Grumman F9F-6 Cougar 
Grumman F9F-6P Cougar 
Grumman F9F-6 Cougar 
Grumman F9F-6 Cougar 
Grumman F9F-6P Cougar 
Grumman F9F-6P Cougar

Az F-7-es széria szintén csak a hajtóművében különbözött 
a fentiekben ismertetett típustól, mivel ezek az Allison 
J33-A-16-ossal repültek, és később náluk is kicserélték ezt 
a J48-P-8-asra.

Az F - 7 - e s  s z é r ia s z á m a i

130752/130919 Grumman F9F-7 Cougar
(130870-estől már a gyártósoron a J48-ast szerelték be, úgy
hogy ezek gyakorlatilag F9F-6-osként kerültek átadásra.)
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6. ábra. A Cougar egyik példánya szárazföldi repülőtéren

Az utolsó gyártott verzió az F-8-as volt. Azért tervezték meg, 
hogy javítsanak az F-6-os átesési tulajdonságain, a nagy állás
szögű repüléskori irányíthatóságon, és megnöveljék a hatótávol
ságát. A 99-es gyártmányként emlegetett típust 1953 áprilisában 
kezdték építeni a Grummannél. Megnövelték a törzs hosszát és 
a számyfelületet. Ebben a megnövelt szárnyban helyeztek el to
vábbi üzemanyagtartályokat, így az irányítási és az üzemanyag
problémákat együtt tudták megoldani. Hátracsúsztatható kabin
tetővel is ellátták. Hajtóműve a J48-P-eA, illetve P-8C lett.

Az első példány 1954. január 18-án emelkedett a levegő
be, majd ezt 1954 áprilisa és 1957 márciusa között még to
vábbi 601 darab követte. Legtöbbjüket felszerelték UHF- 
radarral és merev légi utántöltő csonkkal. Az utolsó példá
nyokat már a gyártósoron ellátták a legelső Sidewinder- 
széria bevetéséhez szükséges elektronikával, és ezt a ko
rábban legyártottak is megkapták később. Szárnyanként 
egy-egy rakétát hordozhattak.

Jó néhányat F9F-8B változatú vadászbombázóvá alakí
tották át, főként taktikai atomfegyverek bevetéséhez. Eh
hez megkapták a Low-Altitude Bombing Systemet (ala
csony magasságú bombázórendszer, LABS), valamint a 
nukleáris töltetek élesítéséhez szükséges berendezéseket. 
Ezeket a hat szárny alatti függesztési ponttal ellátott gépe
ket csak hagyományos fegyverekkel vetették be.

Megépítették a fegyvertelen felderítő változatot is 
F9F-8P jelzéssel. A korábbi felderítő verzióktól eltérően ez 
jelentősen különbözött az alaptípustól. Egy nagy púpot ka
pott az orra alá, ebben helyezték el a kamerákat.

A fentieken kívül kialakítottak egy F9F-8T jelű kétüléses ki
képzőt is. Ezt a Grumman a saját költségére kezdte el tervez
ni, hogy megfelelhessen a flotta jövőbeni igényeinek. A fegyver
nem egy kétüléses gépet akart, mely képes együtt üzemelni a

7. ábra. A gépágyúk elhelyezése a Panther orrában

harci változatokkal. Fegyverzete megegyezett az együléses 
gépekével. A Grumman terve az volt, hogy az általuk 105-ös 
gyártmányként emlegetett típus válhatna az alapvető hordozó
fedélzeti harci kiképzővé, valamint a Navy-pilóták a segítségé
vel gyakorolhatnák a légi utántöltést is. Azonban a flotta kezdet
ben semmiféle érdeklődést nem tanúsított az új gép iránt, mert 
reményeik szerint a Lockheed T2V-1 Sea Star jelenthette vol
na a megoldást a kiképzőgép kérdésében. Végül mégis meg
rendeltek egy protopéldányt a kiképző Cougarből. Hagyomá
nyos elrendezéssel készült (tanuló elöl, kiképző hátul egy tan
demkabinban), meghosszabbított törzzsel, és a súlycsökken
tés miatt csak két darab gépágyúval. A berepülése jól haladt, 
amikor egyre több probléma jelentkezett a konkurens Sea 
Starral. Ezen felül a Cougart használhatták fegyveres kiképzés
hez is, míg a T2V-1 fegyvertelen volt. A Navy végül rendelt 399 
db Grumman-gépet, amelyeket 1956 júliusa és 1960 februárja 
között szállítottak le. Néhányat ugyanúgy, mint az együlésese- 
ket, felszerelhették Sidewinderekkel is. 1957-től álltak szolgá
latba a Navy kiképző parancsnokságán. Nagy segítséget jelen
tettek a Vietnamba indulók kiképzésében. Az utolsó gépeket 
1974-ben nyugdíjazták. Az első „dupla-nullás” Martin Baker- 
katapultülés próbáinál is ezt a típust alkalmazták.

Terveztek egy AN/APQ-50-es lokátorral felszerelt éjsza
kai vadászt is az F -8T alapján, amely kizárólag rakétafegy
verzettel rendelkezett volna, de erre nem volt igénye a ha
ditengerészetnek. A kiképző modernizált változatát is terv
be vették, de ezt a tendert a TA-4F nyerte.

A típust 1958-ig alkalmazták az első vonalban, majd tar
talékba helyezték őket, a 60-as évek közepén pedig a 
Davis-Monthanban lévő „temetőkbe” kerültek. A pilóták 
szerették a gépeket, mivel igen „kezes” volt, kiváló a hordo
zókon való üzemeléshez. Egy részük, mint idősebb „testvé
rei”, távirányított drónként végezte.

Az F -8 -as variánsok szériaszámai

131063/131251 Grumman F9F-8 Cougar
134234/134244 Grumman F9F-8 Cougar
138823/138898 Grumman F9F-8 Cougar
141030/141229 Grumman F9F-8 Cougar
141648/141666 Grumman F9F-8 Cougar
144271/144376 Grumman F9F-8 Cougar
141668/141727 Grumman F9F-8P Cougar
144377/144426 Grumman F9F-8P Cougar
141667 Grumman F9F-8T Cougar
142437/142532 Grumman F9F-8T Cougar
142954/142999 Grumman F9F-8T Cougar
143000/143012 Grumman F9F-8T Cougar
146342/146425 Grumman F9F-8T Cougar
147270/147429 Grumman F9F-8T Cougar

A Cougar már túl későn állt szolgálatba, hogy részt vehes
sen a koreai háborúban, de Vietnamot már nem érhette 
meg. A sugárhajtású gépek fejlődése akkora volt azokban 
az időkben, hogy addigra már reménytelenül elavulttá vál
tak. Elődjével, a Pantherrel ellentétben nem szolgáltak a 
tengerészgyalogság légierejében, csak a USMC tartalékja 
kapott belőlük a flottától való kivonásuk után. Ők alkalmaz
ták egyedül harci körülmények között, de csak előretolt légi 
irányítóként. A típust az USA-n kívül egyedül Argentína 
rendszeresítette, két F9F-8T kiképzőt használtak 1971-ig.

Felhasznált irodalom

http://home.att.net
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Mitsubishi A6M Reisen 
Zero-Sen vadászgép

A M itsubishi A6M Z ero (vagy másképpen Reisen) híres 
vadászgép volt, a második világháború első éveinek 
félelmetes fegyvere, később a szövetséges vadá

szok könnyű prédája, majd az utolsó évben a rettegett „iste
ni szél” , az öngyilkos kamikazepilóták végső reménye. A ja
pán haditengerészet a Kínában viselt háború légi csatáinak 
elemzése után 1937 májusában határozta meg az éppen 
akkor rendszeresített A5M merev futóműves fedélzeti va
dászgép leváltására szánt új géppel szemben támasztott 
elvárásokat. Öt hónappal később az ismételten átgondolt, 
új követelményrendszerben igen szigorú feltételeket szab
tak: 4000 m-en a sebességének el kell érnie az 500 km/h- 
t, emelkedjen 3 perc 30 másodperc alatt 3000 m-re, legyen 
képes póttartállyal 6-8 óráig a levegőben maradni. A szár
nyak fesztávolsága nem lehet több 12 m-nél, felszálláskor 
a nekifutás hossza ne haladja meg a 70 m-t 12 m/s fedél
zet feletti szembeszél esetén, földetérési sebessége pedig 
legfeljebb 110 km/h lehet. Fegyverzete 2 db 20 mm-es gép
ágyú és 2 db 7,7 mm-es géppuska, 60 kg bomba függesz- 
tésének lehetőségével. A gép legyen monoplán (ez akkor 
már természetes volt) teljesen zárt pilótafülkével és behúz
ható futóművel. A rádió berendezése tartalmazzon rádió
iránytűt is.

A feltételek ismeretében a Nakajima cég hamar visszalé
pett, egyedül hagyva a Mitsubishit a porondon. Atervezés-

2. ábra. Korabeli propagandafénykép

sei megbízott csoportot egy viszonylag fiatal, mindössze 34 
éves mérnök, Jiro Horikoshi vezette. Társaival hamar meg
egyeztek abban, hogy csak úgy tudnak megfelelni a köve
telményeknek, ha a gép tömegét a szilárdság és a bizton
ság által megengedett legkisebb értéken sikerül tartani. Kri
tikus pont volt a motor kiválasztása. Az erősebb, de nehe
zebb Nakajima Kinsei 46 motor helyett, melynek

1. ábra. Leszállás egy repülőgép-hordozó fedélzetére

Varsányi Mihály



3. ábra. Ez a roncs közel fél évszázadot töltött a dzsungelben

felszállóteljesítménye 748 kW volt, Horikoshiék inkább a 
652 kW felszállóteljesítményű, de könnyebb Mitsubishi 
Zuisei 13 motort alkalmazták. A teljesen fémépítésű gép fő 
teherviselő elemei egy újonnan kifejlesztett, minden addigi
nál könnyebb fémötvözetből készültek. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy az 1939. április 1-jén először a levegőbe emel
kedett egyes számú prototípus teljesítménye megfelelt a 
követelményeknek, egy kivétellel: csúcssebessége nem ér
te el az 500 km/h-t. A problémán hamar úrrá lettek, a har
madik prototípust már a nagyobb teljesítményű Nakajima 
NK1C Sakae 12 kétsoros léghűtéses, tizennégy hengeres 
csillagmotorral készítették el, és a kétágú légcsavart há
romágúra cserélték. Ez lett az alapja az A6M2 szériaválto
zatnak. A gép a berepülések során még a vártnál is jobb tel
jesítményt nyújtott, ezért a haditengerészet azonnal meg
rendelt egy kisebb elősorozatot. Ezekből 15 gépet közvet
lenül a berepülés első szakaszának 1940 júliusi befejezése 
után Kínába küldtek csapatpróbára, majd később kiegészí
tésül küldtek még sorozatgyártású példányokat is, és ott is 
maradtak egészen 1941 szeptemberéig. Ez idő alatt 507 
bevetésben 99 légi győzelmet arattak, mindössze két saját 
gép elvesztése árán, de azokat a földi légvédelem lőtte le.

Közben az A6M2 változaton számos kisebb-nagyobb 
módosítást hajtottak végre, melyek közül a leglátványo
sabb a szárny átalakítása volt. Az eredeti fesztáv ugyanis

A6M2 A6M5
Szárnyfesztávolság(m) 12,00 11,00
Hossz(m) 9,06 9,12
Szárnyfelület (m2) 22,44 31,30
Üres tömeg (kg) 1680 1876
Felszállótömeg (kg) 2410 2733
Hajtómű-teljesítmény (kW) 730 840
Maximális sebesség (km/h) 525 555
Gyakorlati hatótávolság (km) 3050 1900
Fegyverzet általában 2^7,7 mm-es géppuska és 2x20
mm-es gépágyú, 60 kg bomba.

Az A6M 56-tól 2x20 mm-es géppuska és 1 x12,7 mm-es,
1 x7,7 mm-es gépágyú vagy 318 kg bomba.

1. táblázat. Harcászati-technikai adatok

Mitsubishi 
Zuisei 13

14 hengeres, kétsoros csillag 
(A6M1) 780 LE felszálláskor, 
875 LE/3600 m, 2 vagy 3 tollú 
légcsavar

Nakajima NK1C 
Sakae 12

14 hengeres, kétsoros csillag 
(A6M2) 940 LE felszálláskor,
950 LE/4200 m, 3 tollú légcsavar

Nakajima NK1F 
Sakae 21

14 hengeres, kétsoros csillag 
1130 LE felszálláskor,
1100 LE/2850 m; 980 LE/6000 m, 
3 tollú légcsavar (A6M3; A6M5; 
M5a; M5b; M5c)

Nakajima 
Sakae 31

14 hengeres, kétsoros csillag 
430 LE felszálláskor,
1100 LE/2850 m; 980 LE/6000 m, 
3 tollú légcsavar (АбМбс; A6M7)

Mitsubishi 
MK8P Kinsei 62

14 hengeres, kétsoros csillag 
1560 LE felszálláskor,
1340 LE/2100 m; 1180 LE/ 5800 m, 
3 tollú légcsavar (A6M8)

Valamennyi típus léghűtéses, a légcsavar alumíniumötvözet.

2. táblázat. Alkalmazott motorok

nagyobb volt annál, mint ami a japán repülőgép-hordozók 
szabvány 11 m-es teherliftjébe befért, ezért a szárnyvége
ket felhajthatóvá alakították át. A mozgatást azonban csak 
kívülről, kézi erővel lehetett elvégezni, és ez bonyolultabbá

4. ábra. A Mitsubishi AM2, AM3 (Model 32) és az A6M8 elrendezési rajza
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5. ábra.Repülőképes állapotban levő Zero a chinói 
(Kalifornia) gyűjteményben (Fotó: Varsányi Mihály)

tette a kiszolgálást. A háború kitörésének előestjén a Csá
szári Japán Haditengerészet a tartalékokkal együtt össze
sen 328 A6M2-essel rendelkezett.

1941. december 7-én hawaii idő szerint reggel 6 órakor 
szállt fel az első csapásmérő csoport az Ohau szigetétől 
200 tengeri mérföldre haladó hat japán hordozóról, amely
be 100 Nakajima B5N2 bombázó és 45 Aichi D3A1 zuha
nóbombázó tartozott, ezeket kísérte 42 A6M2. (Néhány év
vel ezelőtt még az ehhez hasonló légiharc-tevékenységet 
első tömeges légi csapásnak neveztük volna.) A feladat ter
mészetesen a repülőterek rombolása és a légvédelem bé- 
nítása volt. A japán vadászok négy amerikai gépet lőttek le 
a levegőben, és egy Zérót veszítettek, amely a földi légvé
delemnek esett áldozatul. A második hullámban 54 bombá
zó és 81 zuhanóbombázó támadott 36 A6M2 fedezete alatt. 
A japán vadászok 12 amerikai gépet semmisítettek meg a 
levegőben, 30-at pedig a földön, 8 gép saját veszteség mel
lett, ezek közül 6 A6M2 írható az amerikai vadászok szám
lájára. Ekkor szenvedte el a típus az első veszteségeit légi 
harcban. A támadás teljes sikerrel járt, a US Navy öt hóna

p i

7. ábra: A Mitsubishi A6M2 Zero-Sen vadászgép a japán ten
gerészeti légierő gépe, 1942, Új-Guinea. Repülte Saburo 
Sakai tiszthelyettes, a vezető japán ászok egyike

6. ábra. Útban az USA felé. A háború kezdetekor a japán vezetés nem így gondolta



8. ábra. Zero a San Diego-i (California) Space múzeumban 
(fotó: Varsányi Mihály)

9. ábra. A japánban helyreállított gépek egyike

A  LEGYÁRTOTT ZÉRÓ-SOROZAT FŐBB VÁLTOZATAI

A6M1 prototípus 2 db
A6M2 1 db + 364 db
A6Mod.21 740 db
A6M2-K 508 db (Hitachi)
A6M3Mod.21 343 db (Nakajima)
A6M3Mod.22 +560 db (Mitsubishi)
A6M5a, b c 2218 db
A6M6 8391 db
A6M8 2 db
Ossz.: 12 829 db

A6M2-K kiképző 517 db-os adat is van
A6M2-N Rufe vízigép 327 db (Hitachi)
A6M5-K kiképző 1 prototípus -  nem gyártották

Ez 13 156 db gép ebből a családból, ami dokumentált. A más források 
alapján feltételezett 10 094 vagy 10 611-es darabszám nem igazolható, 
azzal sem, hogy közük, a Mitsubishi-gyár 3897 db-ot, a Nakajima 6215 
vagy 6570 db-ot gyártott le. Ha ehhez hozzávesszük a Hitachi 508 db 
M2-K változatát, ez is csak 10 620 db, a vízigép nélkül is 2209 db a hi
ány. Ez arra enged következtetni, hogy az A6M5 sorozatot nem vették
figyelembe.

Az utód gépe a Mitsubishi A7M2 Reppu vadászgép volt, amelyet 
1944 nyarára fejlesztettek ki, látva az amerikai F6F-2 Hellcat gépek fö
lényét. Angol fedőneve Sam volt, 8 db prototípus és előszériagép épült 
meg. Teljesítménye kb. 20%-kal nagyobb volt elődjéénél, de a japán ipar 
rombolása miatt már nem tudták sorozatgyártásba adni. Új típus beve-
tésére nem volt mód.

Sárhidai Gyula

pig nem tudott komoly ellenállást kifejteni a Csendes-óceán 
délnyugati részén, és Pearl Harbor neve bevonult a hadtör
ténelembe.

A következő hadművelet helyszíne a Déli-Csendes-óceán 
volt. 1942. február 19-én két repülőgép-hordozó repülőgépei 
támadták Port Darwin városát Ausztráliában. A Reisenek 8 
amerikai P-40E-t lőttek le légi harcban egy saját veszteség 
mellett. Ezután jött holland Kelet-lndia. A kéthetes hadműve
let alatt a japán fedélzeti vadászok győzelmi listáját hat Fairey 
Swordfish, 15 Hurrican és négy Fairey Fulmar gazdagította, 
miközben csak egy A6M2-t veszítettek. Hasonló sikereket ér
tek el a szárazföldi támaszpontokon, francia Indokínában és 
a Formosa (Tajvan) szigetén települő Reisen-egységek is. Ki
használták az A6M2 egyedülálló harcászati hatósugarát, és 
sikeresen támadták az Iba és Clark szige
tet, a földön megsemmisítve a B-17-es 
bombázók felét és levegőben az amerikai 
vadászok egynegyedét, miközben saját 
veszteségük csak hét A6M2 volt. Ezzel 
szemben a B-17-esek kénytelenek voltak 
Formosát vadászkíséret nélkül bombázni, 
hiszen a kísérő P-40 tüzelőanyag-készle
te csak egy odaútra lett volna elegendő.

Közben a tervezők sem tétlenkedtek, 
elkészült egy új motor, a Sakae-21, és 
ennek már 840 kW volt a teljesítménye.
A csapatnál szolgálók javaslatára el
hagyták a felhajtható szárnyvéget, de 
ezzel együtt a gép fesztávját 11 m-re 
csökkentették, így egyszerűbb lett a föl
di kiszolgálás. Valamivel ugyan nőtt a 
gép maximális sebessége, de az összes 
többi mutató romlott, ráadásul az új mo
tor közel sem volt olyan gazdaságos, 
mint elődje. Az új változat A6M3 néven 
vált ismertté.

A tengeri háború tovább folytatódott. 1942. május 7-8-án 
zajlott a korall-tengeri csata, és itt megtört a japánok lendüle
te. A Zérók először találták szemben magukat a 
LEXINGTON és a YORKTOWN hordozók fedélzeti vadász
gépeivel, és nem tudták megakadályozni a SHOHO elsüly- 
lyesztését. A SHOHO volt az első, később még 19 japán hor
dozó követte a hullámsírba. Itt lőtték le az amerikai fedélzeti 
vadászok az első Zérót is. Bár a japánok elsüllyesztették a 
LEXINGTON-t, és a YORKTOWN is megrongálódott, mégis 
visszavonultak, és végleg letettek Ausztrália megtámadásá
ról. Következett a midwayi csata június 3-7. között. Ebben az 
ütközetben még érződött a Zérók fölénye a Wildcatekkel 
szemben. A US Navy ugyan 150 fedélzeti repülőgépet vesz
tett, és elsüllyedt a YORKTOWN is, de a japánok elvesztet

10. ábra. A Tamiya maketthez felhasznált színnyomat
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ték mind a négy repülőgép-hordozójukat a rajtuk lévő 327 re
pülőgéppel együtt, amelyből 72 A6M2 volt, és odaveszett a 
nagy harci tapasztalatokkal rendelkező, jól képzett pilóták 
többsége is. Nem sokkal később Akutan szigetén kényszer
leszállt egy Zero, amelyet az amerikaiak San Diegóba vittek, 
ott helyreállították, és alaposan tanulmányozták repülőtulaj
donságait a levegőben. A tapasztalatok alapján kidolgozták, 
és azonnal eljuttatták a csendes-óceáni hadszíntéren harco
ló repülőegységekhez a Reisenek ellen sikeresen alkalmaz
ható harcászati fogások rendszerét. A hatás hamarosan 
megmutatkozott a légi harcok eredményességében.

A háború elején a Zero ugyanolyan gyors vagy még gyor
sabb volt, mint a szövetséges vadászok (P-39, Buffalo, 
P—40, Wildcat, Hurricane). 1942 végén azonban megjelen
tek a Lockheed P-39F-ek, majd a következő évben sorra a 
Spitfire V, a Vought F4U-1, a Republic P-47D és a 
Grumman F6F-3. Ezek minden szempontból felülmúlták a 
Zérót, és a japán pilóták hamarosan az űzött vad szerepé
ben találták magukat. Most már érezhetővé váltak a Reisen 
egyéb hiányosságai is: a korlátozott zuhanósebesség (a 
szárny borítása nem bírta a nagy sebességgel járó igény- 
bevételt), a gyenge túlélőképesség, és a pilótaülést semmi
lyen páncél nem védte.

Amikor a Guadalcanal körzetében kitörtek a harcok, ott 
már nem voltak japán hordozók, így az A6M2 pilótái közel 
1000 km-re lévő repülőterekről indultak bevetésre. Mire há
romórás repülőút után a harctevékenység körzetébe értek, 
már fáradtak voltak, és ez kihatott az eredményükre. Na
gyon sok gép és pilóta nem is a légi harcok következtében 
veszett oda, hanem a hazavezető úton egyszerűen elfo
gyott a tüzelőanyaguk, és kényszerleszállást hajtottak vég
re a vízre, ami az esetek többségében végzetesnek bizo
nyult. Látványos kudarcot vallottak a Zérók 1943. április 18- 
án, amikor hat vadász sem volt képes megvédeni a 
Yamamoto admirálist szállító Mitsubishi G4M bombázót az 
amerikai P-38F-ek támadásától. Hiába lőttek le a Zérók 
egy Lightningot, az admirális odaveszett.

Az elkészült legújabb változat, a megerősített A6M5 sem 
tudta már visszaszerezni a légi fölényt. 1944 júniusában a 
Fülöp-szigeteknél partraszállt amerikai csapatokat Ozawa al- 
tengernagy a hordozókról felszálló csapásmérő repülőgé
pekkel akarta megtámadni. Az első hullám története később 
„vadkacsavadászat” néven vált híressé, 42 japán gépet lőt
tek le a Hellcatok, és közben mindössze egy sajátot veszítet
tek. A második hullám sem járt jobban, a vadászok és a föl
di légvédelem tevékenysége következtében mindössze 15 
gép térhetett vissza. Az elszenvedett veszteségeket sem a 
japán ipar, sem a kiképző központok nem tudták többé pótol
ni. A Zérók az utolsó bevetést hordozókról 1944. október 25- 
én hajtották végre, de az összes megmaradt (13) gépet lelőt
ték. Ez a nap egy másik esemény miatt is emlékezetessé 
vált, ekkor volt az első sikereses kamikazetámadás, melyben 
elsüllyedt a ÜSS ST. LO kísérő hordozó.

Az öngyilkos támadásokhoz elsősorban Zérókat használ
tak, becslések szerint 330 darabot. A gép törzse alá egy 
250 kg-os bombát függesztettek, ezzel zuhant az öngyilkos 
pilóta a kijelölt úszó célpontra. Az első meglepetésből ha
mar magukhoz tértek az amerikaiak, és a legtöbb

11. ábra. Diorámarészlet az AKAGI fedélzetén álló Zero-Sen 
gépről (Tolnay T. Péter makettje)

kamikazét még a cél elérése előtt lelőtték a vadászok vagy 
a hajók légvédelme. Amelyik mégis célba ért, borzalmas 
pusztítást végzett, de a háború menetét már ezek a jobb 
sorsra érdemes, fanatizált fiatalemberek sem tudták meg
változtatni. Akik ezt az őrült módszert kidolgozták, arról is 
gondoskodtak, nehogy valaki menet közben meggondolja 
magát. A kimondottan erre a feladatra jelentkező fiatalokat 
nem tanították meg leszállni és navigálni. Általában egy ta
pasztalt pilóta vezette ki a köteléket a cél körzetébe. Ha 
egyszer a kabintetőt bezárták, belülről már nem lehetett ki
nyitni, és a behúzott futómű sem jött ki többet. Ehhez járult 
hozzá még a leoldhatatlan bomba, így a kényszerleszállás 
is lehetetlenné vált. (Ez a módszer a japán elektronikai ipar 
szegénységéből adódott, nem tudtak megfelelő távirányí
tott vezérlőrendszert legyártani. Ez hozta létre a sokkal na
gyobb képességű, rakétahajtású MXY-7 Okha típusú 
kamikazét is. A haza érdekében semmiféle áldozat nem 
drága. -  Szerk.)

A háború vége előtt elkészült még egy utolsó változat, az 
A6M8 prototípusa, amelyet az 1163 kW teljesítményű Mitsu
bishi MK8P Kinsei 62 csillagmotorral szereltek fel. Az erő
sebb motor ellenére a gép teljesítménye alig javult, például a 
csúcssebessége óránként 305 tengeri mérföldről csak 309- 
re nőtt, és 6000 m-re 7 perc helyett 6 perc 50 másodperc 
alatt emelkedett fel. Mégis megrendeltek belőle 6300 dara
bot, de már egyetlenegy sem készült el. 1939 és 1945 között 
összesen 10 094 különböző változatú Zérót gyártottak, eh
hez jött még 517 К jelű, kétkormányos kiképző gép.

Végül egy személyes élmény. A kilencvenes évek elején 
Kaliforniában járva eljutottam Chinóba, ahol egy nagyon 
gazdag repülőgép-múzeum található. A kitűnő állapotú, re
pülőképes második világháborús gépek (Mustangok, 
Ligtningek Hellcatok) mellett egy számomra addig ismeret
len csillagmotoros gép is meghúzódott az egyik hangárban. 
Az ismertető tábla szerint ez volt akkoriban a világon az 
egyetlen repülőképes Mitsubishi Zero. Azóta már több is 
akad. Egy másik hasonló gépet láttam San Diegóban a Bal
boa parkban lévő Space Museumban. (2002 óta Japánban 
két restaurált gépet állítottak ki, amelyeket csendes-óceáni 
szigetről emeltek ki, és a gyár helyreállította. Szerk.) ■

w w w .m akettin fo .hu
A hazai makettezők leglátogatottabb szellemi központja az interneten, legyen szó bármilyen kategóriáról. Az egyes 
makettek építése során szerzett tapasztalatokat megosztó kis beszámolóktól, a fórumokon át a bolt és klublistáig. 
Elvileg időben hírt adnak a versenyekről, kiállításokról -  ezt a fontos funkciót az utóbbi időben elhanyagolják.
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A HENRIETTE SOPHIE brigget ábrázoló akvarell az egyik legismertebb dán hajóportréfestő, Jacob Petersen (1774-1885) 
műve 1843-ból. Az eredetileg hajóskapitányként működő Petersen egy másik híres dán tengeri festőtől, Christopher 
Eckersbergtől (1783-1853) kapott festési instrukciókat, cserébe viszont megtanította őt a hajók vitorlázatának technikai 
részleteire. Az itt látható kép tipikus Petersen-festménynek tekinthető. A hajó itt is két nézetből látható.

A brigg friss hátszélben halad, a fővitorlát és a főárboc áfavitorláját, valamint a belső orrvitorlát behúzták, mert csak 
elvenné a szelet a többi vitorlától. Az előárboc csúcsán látható biztosítási szám lobogó, valamint a főárbocon lengő

névszalag a szél irányába mutat, de 
az ágfa végén látható dán lobogó
nak (hogy markánsan látható le
gyen) valahogy csak a vége fordul a 
szél irányába. A háttérben a 
Kronborg-kastély látható. Ez az ak
varell J. P. Möller kapitány számára 
készült. A múzeumban látható még 
ennek a festménynek szinte tökéle
tes, olajtechnikával készült változa
ta, melyet Halkier nagykereskedő 
rendelt a művésztől.

Az itt látható AUGUST 
WILHELM dán brigget ábrázoló 
festmény az antwerpeni Petrus 
Weyts hajóportréfestő mester 
(1840-1880) szép alkotása.
Jobbra a háttérben ugyanaz a 
hajó látható más perspektívá
ból, balra Antwerpen kikötője a 
jellegzetes szélmalommal. A 
hajó a kedvező háromnegyedes 
szélben minden vitorláját fel
húzta, beleértve a bal oldali de
rék- és sudár-szárnyvitorlákat 
is. Az előárbocon a biztosítási 
számot jelző Ipbogó látható.

A kép az Észak-Európában 
népszerű, üveg hátoldalára fes
tett olajkép-technikával készült 
(„Hinterglasmalerei” -  a festő a 
néző által látott kép tükörképét 
festi meg).2’

Megjegyezzük, hogy a Roux, a Cammillieri és a Weyts család híres hajóportréfestői számos osztrák, illetve oszt
rák-magyar lobogó alatt hajózó vitorlást is megfestettek.22

Dr. Ákos György Hajózástörténeti séták 
Dániában
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A fenti dioráma az említett, 1845-ben alapított, koppenhágai Rasmussen Möller hajóépítő műhelyt mutatja 1868-ban. Az épí
tés különböző fázisaiban lévő hajókat láthatunk (bordázat felépítése, kész bordázat, vízre bocsátás előtt stb.). A jobb oldali 
részleten egy brigg víz alatti részét újítják fel úgy, hogy a hajótestet az árbocoknál fogva parti csőrlővel megdöntik.

Ez a konstrukciós modell jól mutatja a kompozit építési mód (vasbordákra fektetett fapalánkozás) részleteit. A modell 
jobb oldalán a vasból készült bordaszerkezet, míg bal oldalán a belső palánkozás is látható. Ezt az építési módot a 19. 
század második felében vezették be Nagy-Britanniában, ahol az évszázadok során a fahajók építése kimerítette a tölgy
fautánpótlást. (Egyebek közt a nemrég leégett, eredetileg teaklippernek épült CUTTY SARK is ilyen felépítésű volt.)23
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Haditechnika-történet

Az L. H. Carl hajóstársaság számára 1889- 
ben épült, segédvitorlázattal ellátott, GORM 
gőzhajó modellje. Ez a hajó teljes vitorlázatta! 
csak igen ritkán volt látható, ugyanis azt csak 
biztonsági okból tartották meg (elromlik a gőz
gép, vagy elfogy a szénkészlet). Jó szélben 
esetleg felhúztak néhány hosszanti vitorlát, 
de inkább csak azért, hogy stabilizálják a ha
jó dőlését.

Koppenhágába visszatérve a hazaútra készülő
dünk. Mielőtt a repülőre szállnánk, kukkantsunk 
be a Városi Múzeumba. Tengerészeti emlékeket 
természetesen itt is találhatunk.

Ez az akvarell egy ismeretlen festő műve, a 
koppenhágai kikötőt mutatja 1790-ben. Nagyjá
ból már kiismerjük magunkat: a széles kikötő
csatornán egy öblös barkhajó halad lassan be
felé, mindössze egyetlen vitorlával, hátszélben. 
Balra, a belváros mentén horgonyozva egy 

szlúp és északi hajótípusok láthatók egymás mögött. Jobbra a dán flotta zöme békében leszerelve Holmen szigetén 
horgonyoz. Ezzel a képpel búcsúzunk Dániától.

23 David R. MacGregor: Merchant Sailing Ships 1850-1875, Conway Maritime Press
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Schuminszky
Nándor A nevenincs Nemzetközi

Űrállomás в
Japán modul

A japán modult 1995 közepére tervez
ték csatlakoztatni az űrállomáshoz, az 
eredeti terv szerint a 13. ingajárattal. 
A JEM (Japanese Experiment Module, 
japán kísérleti modul) egy nagyobb, és 
egy arra helyezett kisebb hengerből 
áll. A nagyobbik henger egyik végéhez 
rácsos tartószerkezet kapcsolódik. 
A nagy hengerből robotkarral lehet el
érni a rácsszerkezetre felerősített kí
sérleti berendezéseket, csomagokat. 
A hengerek 4 m átmérőjűek, hosszuk 
10, illetve 6,5 m. A rácsszerkezet mé
retei: 8x2x1,4 m. A nagy henger töme
ge 11,7 t, a kisebbiké 3 ,7 1, míg a plat
formé 4 t. A JEM energiaszükséglete 
alaphelyzetben 6 kW, egyébként 9 kW, 
adatközlési sebessége 32 Mbit má
sodpercenként.

Bár az űrállomás felbocsátásával 
kapcsolatban már eleve késéssel szá
moltak, a japánok kérték az amerikaia
kat az 1995-ös indítás lehetőség szerin
ti betartására. Nem volt azonban még 
olyan űrprogram, amely betű szerint va
lósult volna meg, az eredeti ütemezés 
szerint. Ezúttal sem történt másképp: a 
japán modult csak 2008-ban sikerült a 
Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolni.

A karcsúsodú Freedom

1988 őszén a McDonnel Douglas át
adta kipróbálásra a NASA-nak a 
Freedom űrállomás egy részletének 
1:1 méretarányú modelljét. A berende
zés egy űrséta-zsilipkamra, melyet két 
ajtóval szereltek fel, és egyszerre két 
űrhajós tud benne szkafanderbe öltöz

ni. A zsilipkamramodell vizsgálatát a 
Johnson Űrközpont nagy súlytalansági 
medencéjében búvárok és űrhajósok 
részvételével végezték el.

A Freedom űrállomás fejlesztésében 
azonban gondok merültek fel. Megkur
tították a NASA 1990-es költségveté
sét (a kért 13,3 milliárd dollárral szem
ben 13 milliárd). A másik, bár részben 
örvendetes probléma az volt, hogy 
George Bush utasította a NASA-t, 
hogy kezdje meg a Freedom-tervek új
ragondolását, hogy az űrállomás egy
szerre legyen alkalmas Föld körüli ku
tatásra és a Floldhoz, illetve a Marshoz 
indítandó személyszállító űreszközök 
építésére és indítására.

A gazdasági szigorítások hatására a 
Freedom-program késést szenvedett. 
Mivel jelentősen csökkenteni kellett a 
program elején igénybe vehető ener-

10. ábra. A tervezett űrállomáshoz egy űrrepülőgép közeledik (NASA)



11. ábra. A Freedom űrállomás néhány modulja (NASA)

gia mennyiségét, az adattovábbítási 
kapacitást és a fedélzeten lévő sze
mélyek számát, a teljes kiépítésre 
csak 2000-ben kerül sor. A program el
ső szakaszában -  amikor már állandó
an dolgoztak volna űrhajósok a fedél
zeten -  a létszámot nyolc helyett 
négyre, a rendelkezésükre álló ener
giamennyiséget 75 kW helyett a 
38 kW-га csökkentették. Természete
sen a modulok indításait is elhalasztot
ták. Az építkezés kezdetét 1995 már
ciusára tűzték ki.

Legkorábban 1996 áprilisában ke
rült volna űrhajósok fogadására alkal
mas állapotba a Freedom, de lakóka
bin híján kutatást csak addig végez
hettek volna, amíg az űrrepülőgép az 
űrállomáshoz kapcsolódik. Mivel a 
nyolc űrhajós kényelmes életéhez 
szükséges berendezések felvitele leg
korábban csak 1999-ben volt várható, 
a külföldi modulok startidőpontjai is 
módosításra kerültek: a japán modulét 
1998 februárjára, az ESA Columbus 
kutatólaboratóriumét 1998 júliusára 
tették át. A japán és nyugat-európai 
szakemberek hangsúlyozták, hogy 
ezek a változások nemcsak többlet- 
költségeket jelentenek, hanem meg
kérdőjelezik amerikai partnereik meg
bízhatóságát is.

Időközben Olaszország is tárgyalá
sokat kezdett a NASA-val, miszerint 
az ESA-tól függetlenül, közvetlenül is 
reszt vennének az űrállomás építésé
ben. Ezalatt az ESA miniszteri tanácsa 
nem hagyta jóvá a Hermes európai űr
repülőgép-fejlesztési programját.

1990-ben a NASA megkötötte az első 
szerződéseket a tervezett űrállomással 
kapcsolatos kutatási munkákra vonatko

zóan. A modulok közül kettőt az Egye
sült Államok, egyet Japán, egyet pedig 
az ESA finanszírozott volna. Az előzetes 
számítások szerint az űrállomás teljes 
költsége elérte a 23 milliárd dollárt. 
A NASA csökkentett költségvetése kö
vetkeztében a Freedom is egyre jobban 
karcsúsodott. Az áttervezett űrállomás 
főbb adatai a következőképpen módo
sultak: a modulok 8,2 m-re rövidültek, vi
szont már teljesen berendezett állapot
ban vihették volna fel azokat az űrrepü
lőgép rakterébe. A rácsos tartószerkezet 
az eredeti 150 m helyett csak 90 m 
hosszú lett, és a Földön teljesen elkészí
tett darabokat a világűrben csak egy
máshoz kell erősíteni. A napelemek a

tervezett 75 kW helyett csak 
60 kW teljesítményt adnak le, 
és az adattovábbítás sebes
sége is csak hatoda lett a ter
vezettnek. Mindezek követ
keztében 11-gyei kevesebb, 
azaz 23 űrrepülőgép-forduló
ra lett szükség az űrállomás
darabok szállításához. A tilta
kozók felé tett engedmény

ként az űrállomás összeállítására fordít
ható repülések számát -  évente -  négy
re korlátozták, ezért az alapváltozat fel
építése hat évet vett volna igénybe.

A Freedom űrállomás terve még egy
szer lendületet kapott, de ez lett a 
„hattyúdala” is. 1991. április 29-én az 
Egyesült Államok Képviselőháza a 
program folytatása mellett szavazott, 
pontosabban 254:159 arányban elve
tette azt az indítványt, hogy vonják meg 
a Freedom megvalósításától a költség- 
vetési támogatást. A javaslatot beter
jesztő Tim Roemer azzal érvelt, hogy 
amióta először felmerült a nagy űrállo
más építésének gondolata, a költségek 
majdnem a négyszeresükre, mintegy 
negyvenmilliárd dollárra rúgtak.

F r e e d o m  A - 2

A NASA-t tehát arra kötelezték, hogy öt 
év alatt hatmilliárd dollárt takarítson 
meg az űrállomásprogramon. Közben 
Európában nagymértékű politikai válto
zások zajlottak le, és összeomlott a 
Szovjetunió. Ezért nem is keltett külö
nösebb meglepetést, hogy 1991. július 
31-én Bush elnök egyezményt írt alá 
Gorbacsov szovjet elnökkel egy 
NASA-Mir közös programról, amelynek

12. ábra. Űrrepülőgép közeledik a Freedom űrállomáshoz (NASA)
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13. ábra. A Freedom űrállomás a köze
ledő űrrepülőgépből nézve (NASA)

keretében amerikai űrhajósok a Miren, 
orosz űrhajósok pedig az amerikai űrre
pülőgépen vesznek részt űrutazáson. 
Egy évvel később Daniel Goldin, a 
NASA új vezérigazgatója már azért lá
togatott Moszkvába, hogy közelebbről 
megismerje Oroszország űrprogramját.

1993. február 18-án Clinton elnök el
rendelte a Freedom-program teljes felül
vizsgálatát, június 1-jéig. A NASA új ter
vének tartalmaznia kellett az űrállomás 
korábban harminc évre tervezett élettar
tamának, és főleg az évi egymilliárd dol
láros fenntartási költségének, valamint a 
fejlesztési költségek 50%-os csökkenté
sét! Ez vitathatatlanul óriási csökkentést 
jelentett, amivel szemben csekély vi
gaszt nyújtott az az elnöki utasítás, mely 
szerint az építkezésnek 1996-ban min
denképpen meg kellett volna indulnia.

1993. június 17-én Clinton elnök a 
tanácsadó bizottság jelentése után 
úgy döntött, hogy a Freedom űrállo
más A-2-nek elnevezett változatát kell 
megvalósítani. Ezt a leegyszerűsített 
felépítésű változatot mindössze 16 
Shuttle-repüléssel felszállíthatták vol
na. A Freedom részeinek 30%-át a 
Földön készre szerelték volna, a világ
űrben csak az összekapcsolásukról 
kellett gondoskodni.

Az eredeti elképzeléshez képest a 
Freedom alapos karcsúsításokon 
esett át, ennek ellenére az 1990-es 
évtized legnagyobb kormánymegren
delésének számított. A NASA a prog
ram fő kivitelezőjének a Boeing repü
lőgyárat jelölte ki, de egyes részfel
adatok végrehajtásával a két nagy ka
liforniai céget, a Rockwellt és a 
McDonnell-Douglast is megbízta.

M ir- 2  és a Freedom együtt

1993. március 16-án Jurij Koptyev, az 
Orosz Űrügynökség főigazgatója és 
Jurij Szemjonov, az RKK Enyergija 
vállalat igazgatója levelet írt Daniel

Goldinnak, amelyben javaslatot tettek 
a tervezett orosz Mir-2 és az amerikai 
Freedom űrállomás közös megvalósí
tására. Az elgondolás szerint az ame
rikai, orosz, európai és japán modulok
ból összeszerelt űrállomás 1997-ben 
három, 2000 után már kilenc űrhajós
sal működne.

Július végén AI Gore alelnök kezde
ményezésére orosz és amerikai szak
emberek megvizsgálták az orosz be
rendezések bevonását a Freedom- 
programba, amellyel az USA évente 
egymilliárd dollárt takaríthatna meg. 
Az amerikaiak kedvezően fogadták az 
orosz javaslatot, és szeptember elején 
az orosz miniszterelnök Washington
ban Gore alelnökkel szándéknyilatko- 

I zatot írt alá, hogy a két ország szakér

tői novemberre kidolgozzák egy a 
Mir-2-re és a Freedomra alapozott, 
szabványosított űrállomás előzetes 
terveit. Az oroszok nagyjából a 
Freedom legújabb változatának építé
si kezdetével egy időben -  1996-97- 
ben -  váltották volna fel a Mir űrállo
mást a Mir-2-vel. (Oroszország anya
giak hiányában ekkor már leállt a 
Mir-2-modulok építésével, a berende
zések elvileg a gyárban feküdtek. -  
A szerk.)

A közös űrprogramot 1995-től kezd
ték volna el. Ekkor amerikai űrhajósok 
a Miren készültek volna fel a hosszabb 
időtartamú űrrepülésekre, míg 1994- 
től kezdve orosz űrhajósok vettek vol
na részt az amerikai űrrepülőgép
programban. A Mir űrállomás élettarta-
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14. ábra. Az Atlantis és a Mir összekapcsolása a Shuttle-Mir-programban (NASA)
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15. ábra. Az Atlantis és a Mir összekapcsolása a Shuttle-Mir-programban (NASA)

mát meghosszabbítva 1997-ig egysé
gesítették volna a fontosabb rendsze
reket (energiaellátás, életfenntartás, 
dokkolás, híradástechnika stb.). Az új,

közös űrállomáshoz nemcsak a Mir-2, 
hanem a Freedom tervezett és elha
gyásra ítélt elemeit is felhasználhat
ták, az európai, valamint a japán mo-

16. ábra. A Freedom űrállomás tervezett építésének fázisai (NASA)

17. ábra. Valerij Poljakov figyeli az űrállo
más egyik ablakából a dokkoláshoz ké
szülő Discovery űrrepülőgépet (NASA)

dulokkal együtt. A világűrállomás na
gyobb lehet az eredetileg tervezettek 
bármelyikénél, de a részt vevő felek 
költségei csökkentek.

1993. december 16-án aláírták a 
NASA-Mir-programot, amelyet a nem
zetközi űrállomás orosz közreműkö
déssel történő megvalósítása első 
szakaszának tekintettek.

(Folytatjuk)
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Szűr Zoltán BM P-2 lövészszál lító 
harcjármű II. rész

A jelen kor követelményeinek megfelelően a gyártók kü
lönböző fegyvertípusokat és kiegészítő felszereltséget 
ajánlanak. Be lehet építeni például az orosz AG-17 

30 mm-es automata gránátvetőt, de komplett tornyot is lehet 
rendelni. A KBP cég az egyszerűen beszerelhető újfajta 
„Kliveh’-tornyot ajánlja, melynek fő fegyvere a 4000 m hatótá
volságú 2A72 típusú 30 mm-es gépágyú. A torony 360°-ban 
körbeforgatható, a gépágyú elevációja -157+60°, tűzgyorsa- 
sága 350-400 lövés/perc. A gépágyúval párhuzamosává egy
7,62 mm-es PKT-géppuskát is beépítettek. A páncélozott cé
lok leküzdésére pedig a gépágyútól jobbra elhelyezett négy 
rakétaindító csőből a 9K135 Komét (NATO-kódja AT-14 
Spriggan) rakéták lőhetők ki. Az indiai BMP-2-eseken gyak
ran alkalmazzák a francia-német gyártmányú Flame-V típu
sú indítócsöveket, melyekből a Milan, a Milan-2-es és a 
Milan-3-as rakéták indíthatók. A célok felderítésére 
hőérzékelő kamerával és lézeres távmérővel látták el, illetve 
továbbfejlesztett tűzvezető rendszerrel rendelkezik. Az irány- 
zó/lövész a Szanojet-1 típusú éjjellátó készülékkel tudja be
mérni a célokat. Opcionálisan felszerelhető a toronyra a 
Trakt/1PN65 hőképalkotó berendezés, mely a páncéltörő ra
kéták célmegjelölésénél segíti a kezelőt 2500 m-ig. A szlovén 
BMP-2-eseken ugyanerre a feladatra a TS-F típust használ
ják, melynek hatótávolsága 4500 m, és 2000 m-ig azonosít
hatók be vele pontosan a célok. Az orosz Mulat/1 PN86 ultra
könnyű hőképalkotó rendszert általában akkor alkalmazzák, 
ha a páncéltörő rakétát a hordozható állványról indítják a 
harcjárműn kívül. Ez a rendszer 3600 m-es hatótávolsággal 
rendelkezik, a célok azonosítása 2000 m-ig lehetséges.

A 80-as évek végén számos módosítást hajtottak végre a 
BMP-2 különböző változatain. Ezek a fejlesztések egyaránt 
érintették a gépágyúcső stabilizáló rendszerét, a fedélzeti 
kommunikációs berendezéseket és a gumibetétes lánctago
kat. A tartalék láncszemeket a hátsó ajtókról a küzdőtér oldal
falainak felső részére tették át. Egyes típusok sebesültszállító 
hordágyat is kaptak a súlyos sérültekhez, a könnyű sérülteket 
pedig szükség szerint kapaszkodószíjakkal rögzíthették.

13. ábra. BVP-2 menetben

14. ábra. Ezen a kiállított tüzérségi felderítő változaton 
megfigyelhetők a nyitott fedelű optikai kereső- és 
felderítőberendezések, illetve a torony hátsó részéből 
kiemelt Tall Mike-felderítő radar

12. ábra. A BMP-2 cseh műszaki mentő 
változata magasított felépítménnyel, 
daruval, vontatórudakkal

A BMP-2, bár számos újítást tartalmazott az elődtípushoz 
képest, mégsem képviselt nagyobb koncepcióváltást. Né
hány tulajdonsága mutatja azonban, hogy a harci alkalmazá
si területek, feladatkörök változása miképpen hatott a tervezé
sére. Előremutató a gépágyús torony alkalmazása, mely szin
te a mai összes gyalogsági harcjárművet jellemzi. Ezt egészí
ti ki az irányított páncéltörő rakétával való felszereltség. A ví
zen való haladás megoldása a lánctalpakkal viszont még a 
régi koncepciót képviseli. A korszerű kétéltű gyalogsági harc- 
járművek mindinkább rendelkeznek vízsugárhajtóművel, ami 
nagyobb mozgékonyságot biztosít vízen. Mindezek alapján 
köztes állomásnak tekinthető a BMP-3 felé vezető úton, mely 
jobban megfelel a mai kor követelményeinek. A BMP-2 terve
zésekor megfogalmazott elvárások és feladatkör mára meg
változott, és a típus különféle változatait rendszerben tartó or
szágok emiatt különböző átalakításokat, korszerűsítést vé
geztek a harcjárművön. Ezeknek köszönhetően még jó pár 
évig hallható lesz a katonai gyakorlótereken és a békefenntar
tó műveletekben a BMP-2 jellegzetes dübörgő hangja.
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15. ábra. A speciális kialakítású Sarath-változaton 
megfigyelhető a küzdőtérből kiálló 81 mm-es aknavető

T ípusváltozatok

BMP-2 -  alapváltozat.
B M P -2 -  továbbfejlesztett változat. NATO-megnevezése 

BMP-2 (RU ICV) (Russian Infantry Combat Vehicle -  orosz 
gyalogsági harcjármű).

-  Vastag kiegészítő páncélzat a páncéltest két oldalán és 
az orr-részen.

-  2 db páncéltörő rakétaindító cső a torony bal oldalán.
BMP-2A -  előtétpáncéllal szerelt változat.
BMP-2D  -  páncéllemezrátétek a tornyon és az orr előké

szítése a KMT-8  típusú aknamentesítő ekéhez.
B M P -2E -  az afganisztáni hadszíntérhez módosított vál

tozat rátétpáncélzattal és aknamentesítéshez előkészített 
orr-résszel.

B M P -2K - parancsnoki változat, melyet számos kommu
nikációs berendezéssel felszereltek.

-  Nincs antenna a tornyon.
-  Az antenna rögtön a torony mögött.
-  Az antenna jobboldalt hátul.
-  IFF (barát/ellenség azonosító) antenna (PIN STICK) 

balra hátul.
-  A küzdőtér mindkét oldalán megszüntettek egy-egy tü

zelőnyílást és a hozzá tartozó periszkópot.
-  A PIN STICK antenna előtt kialakítottak egy illesz

tési pontot, ahova egy teleszkópos árbocot lehet rög
zíteni.

BMP-2mod -  a BMP-2 továbbfejlesztett változata.
-  Új kialakítású lánc, mely így kétszer olyan hosszú élet

tartamú, mint a korábbi típus.
-  Két síkban stabilizált 30 mm-es gépágyú, melynek 

elevációját +70°-ra növelték.

17. ábra. A Sarath műszaki mentő változata 
(ARV) felemelt daruval

-  Légkondicionálóval látták el, hogy sivatagi hadművele
tekben is alkalmazni lehessen.

-  A torony bal oldalára felszerelték az AGS- 17 30 mm- 
es gránátvetőt.

-  Az irányzó/lövész hőképalkotó berendezést kapott, 
mely felváltotta a korábbi aktív infravörös rendszert.

B W P -2 -  a lengyel gyártású BMP-2A/D.
B V P -2 -  a cseh gyártású BMP- 2A/D.
DTP-90M  -  a cseh műszaki mentő változat.
BMO-1 -  a BMP- 2 ezen variánsába beépítettek egy 

sorozatvetőt, melyből az RPO „Shmel” 93 mm-es tűzve- 
tő/ködvető rakéták lőhetők ki. A rendszer orosz rövidítése 
RPO (reaktyivnyij pekhotnyij ognyemjot -  gyalogsági 
lángvető rakéta), melynek három fő típusa van. Az egyik 
az RPO-A, melynek hatótávolsága 20-600 m, és egy 
termobárikus hatású lövedéket tartalmaz. A robbanófej 
úgy működik, hogy a folyékony robbanóanyag és a leve
gő keveréke nagy hőfokon égve nagy nyomású lángfel
hőt produkál. Ezt az iszonyatos pusztító erejű fegyvert 
használták a szovjetek a mudzsahed harcosok „kifüstölé
sére” az afganisztáni barlangokból. A másik két típusa az 
RPO-Z (gyalogsági lángvető) és az RPO-D (gyalogsági 
ködvető), mely utóbbival akár 55-90 m-es álcázó ködfel
hő is létrehozható.

PRP-4 -  a BMP-2 tüzérségi felderítő változata, mely a 
PRP-3-ast váltotta fel. Optikai figyelőberendezésein kívül 
beépítették a Tall Mike NATO-kódnevű felderítő radart, 
mely 7000 m-ről képes a járművek és 2000 m-ről az élőerő 
érzékelésére. A toronyból eltávolították a gépágyút, és ki
egészítő rádiókkal látták el.

BMP-2 fíubezh -  új tűzvezető rendszert kapott, melynek 
segítségével a harcjárműparancsnok az összes fegyvert 
kezelheti.

16. ábra. Ezen az indiai változatú BMP-2-esen jól látható a 
felépítményből kiemelt NAG páncéltörő rakéta indítóállványa 
a cél felderítését és befogását végző berendezésekkel

T

Indiai változatok

A Szovjetunió licence alapján India nagy mennyiségben 
gyártotta és gyártja ma is (100 db/év) a BMP-2 alapválto
zatát és számos saját fejlesztésű variánsát, melyekből kb.
1500 db áll szolgálatban. Az alaptípus a Sarath (a győze
lem szekere) nevet kapta.

Sarath: -  a BMP-2 indiai változata.
Sarath aknavető változat: -  az indiai hadsereg BMP-2 

alvázra épített önjáró aknavetője. Az átalakított küzdő
térbe egy 81 mm-es aknavetőt állítottak. Az aknavető 
csöve függőleges síkban 40-85°-ban téríthető ki, jobbra- 
balra pedig 24°-ban forgatható el. Az aknagránátokból 
108 db a javadalmazás. A harcjármű fegyverzetéhez tar
tozik még a Carl Gustav 84 mm-es tankelhárító gránát
vető, melyhez 12 lőszer málházható. A légi célok és az 
ellenséges katonák leküzdésére általában egy 7,62 mm- ■У'
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Szolgálatban áll: 31 országban
Gyártók: az egykori Szovjetunió

hadiipari üzemei 
és licencgyártók

Személyzet: 3 fő + 7 lövész
Teljes hossz 
(torony 12 óránál): 6,74 m
Páncélteknő hossza: 6,74 m
Szélesség: 3,15 m
Magasság a parancsnoki 
periszkópnál: 2,45 m
Hasmagasság: 0,42 m
Harci tömeg: 4,30 t
Teljesítmény/tömegarány: 20,02 LE/t
Talajnyomás: 0,63 kg/cm2
Motor: UTD-20, hathengeres

turbófeltöltős
dízelmotor, 300 LE

Sebesség: közúton max. 65 km/h 
terepen max. 45 km/h

átlag 35 km/h
vízen max. 7 km/h

Gázlóképesség: kétéltű
Hatótávolság: 600 km közúton
Üzemanyag-mennyiség: 462 I
Lépcsőmászó képesség (előre): max. 0,70 m
Árokáthidaló képesség: max. 2,40 m
Lejtőmászó képesség: 60°
Oldaldőlés: 30°
Páncélzat vastagsága: a páncéltesten elöl

19 mm, a tornyon
20-23 mm

Páncélzat: alumínium/acél
ABV-védelem: van
Rádiókészülék típusa: R-123M vagy R-173
Éjjellátó készülék: van (harcjárművezető/lövész/

harcjárműparancsnok)
Ködgránátvető: 2x3 db 81 mm-es

vetőcső, elektromos indítású
Fegyverzet

Fő fegyver
Űrméret, típus, 
elnevezés: 30 mm-es gépágyú - 2A42
Tűzgyorsaság: - 550 lövés/min 

sorozatlövéssel-
gyakorlati tűzgyorsaság

200-300 lövés/min 
rövid sorozatokkal

Töltési mód: dupla hevederes adagolás
Javadalmazás betárazva 
rákászokban: 500/0
Irányzáskorlátok: -5/+74°
Tüzelés mozgás közben: igen

1. táblázat. Harcászati-technikai adatok

Önvédelmi fegyfer
Ürméret, típus, elnevezés:
géppuska - PKT

7,62 mm (7,62x54R)

Elrendezései toronyban, a gépágyúval párhuzamosává
Maximális irányozhatóság: 2 000 m
Célzott lőtáv:

Nappal 1000 m
Éjszaka n.a.

Tüzelés mozgás közben: igen
Tűzgyorsaság: - 650 lövés/min

sorozatlövéssel-
gyakorlati tűzgyorsaság 

250 lövés/min 2-10 
lövéses sorozatokkal

A fő fegyverből tüzelhető lőszerek
Űrméret, típus: 30 mm-es páncéltörő/

nyomjelzős lőszer - BT (AP-T)
Maximális lőtávolság: 4000 m
Maximális célzott lőtávolság: 2500 m
Hatásos célzott lőtávolság:

Nappal 1500 m
Éjszaka n.a.

Páncélátütő képesség: 18 mm (hengerelt homogén
páncél esetén, 60°-os

becsapódásnál) 1500 m-en
Ürméret, típus: 30 mm-es leváló

köpenyes páncéltörő 
lőszer - BPS "Kerner" (APDS)

Maximális lőtávolság: 4000 m
Maximális célzott lőtávolság: 2500 m
Hatásos célzott lőtávolság:

Nappal 2000 m
Éjszaka n.a.

Páncélátütő képesség:
25 mm (hengerelt homogén

páncél esetén) 1500 m-en
Ürméret, típus: 30 mm-es leváló köpenyes

stabilizáló szárnyas
páncéltörő lőszer, M929

(APFSDS-T)
Maximális lőtávolság: 4000 m
Maximális célzott lőtávolság: 2500 m
Hatásos célzott lőtávolság:

Nappal 2000< m
Éjszaka n.a.

Páncélátütő képesség:
55 mm (hengerelt 
homogén páncél 

esetén) 1000 m-en,
45 mm 2000 m-en

Ürméret, típus: 30 mm-es nagy erejű
repeszromboló lőszer - (Frag-HE)

Maximális lőtávolság: 4000 m
Maximális célzott lőtávolság: 4000/pontszerű

cél esetén 2500 m
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Hatásos célzott lőtávolság:
Nappal 4000 m
Éjszaka n.a.

Egyéb lőszertípus: 30 mm nagy erejű 
gyújtó/nyomjelzős

lőszer - UOR 84 M (HEI-T)
Páncéltörő rakétavető rendszer

Elnevezés: 9P135M1/M3
Indítási mód: vetőcsőből
Irányítás: SACLOS rendszer - Semi-Automatic

Command to Line Of Sight,
magyarul félautomata 

irányítás látótávolságig
Vezérlő jelek továbbítása: huzalon
A vetőcső leszerelhető: igen
Alkalmazható páncéltörő rakéták
Elnevezés: 9K113 Konkursz (AT-5/Spandrel)
Harci rész fajtája: Kumulatív (HEAT)
Páncélátütő képesség: 650 mm (hengerelt homogén

páncél esetén)
Hatótávolság: 4000 m
Elnevezés: 9K113 Konkursz-M

(AT-5B/Spandrel)
Harci rész fajtája: Tandem elrendezésű

kumulatív (HEAT)
Páncélátütő képesség: 925 mm (hengerelt

homogén páncél esetén)
Hatótávolság: 4000 m
Elnevezés: 9K111(-2) Fagot (AT-4/Spigot
Harci rész fajtája: Kumulatív (HEAT)
Páncélátütő képesség: 480 mm (hengerelt

homogén páncél esetén)
Hatótávolság: 2000 m
Elnevezés: AT-4B/Factoria
Harci rész fajtája: Tandem elrendezésű

kumulatív (HEAT)
Páncélátütő képesség: 550 mm (hengerelt

homogén páncél esetén)
Hatótávolság: 2500 m

es géppuskát használnak, melyhez 2350 lőszert visz 
magával a jármű.

Sarath ARV: -  az indiai BMP-2 műszaki mentő változata.
Sarath Ambulance: -  az indiai BMP-2 sebesültszállító 

variánsa.
Sarath A A D :-  indiai műszaki harcjármű BMP-2 alvázon.
Sarath AER V:- az indiai BMP-2 műszaki felderítő válto

zata.
Akash: -  Indiában használt változat, önjáró légvédelmi 

rakétavető.
NAMICA: -  az indiai hadsereg számára kifejlesztették a 

Namica (Nag missile carrier) önjáró rakétás tankelhárító 
rendszert, mely négy indítócsövet tartalmaz. A Nag(kobra) 
típusú rakéta a „fire and forget” (tüzelj és felejtsd el) kate
góriába tartozik infravörös önrávezető rendszere miatt. A 
rakéta 130 mm-es tandem-HEAT (high explosive anti tank 
-  nagy robbanóerejű tankelhárító) harci résszel rendelke
zik, maximális hatótávolsága +4000 m.

Rayendra: -  szintén indiai fe jlesztésű önjáró 
multifunkciós, 3D-s fázisvezérelt radar, melyet az 
Akash légvédelmi rakétarendszerrel együtt alkalmaz
nak. A radar ECCM-képességekkel rendelkezik 
(electronic counter-countermeasure — elektromos zava
rok ellen védett), és több célpontot tud egyszerre be
mérni és követni.

BMP-2-est használó egyéb országok

A 2005-ös adatok szerint 31 országban volt használatban a 
BMP-2-es, de a készleteladások és a másodkézből való to
vábbadások követhetetlenek. Oroszországban a kurgani és 
rubtsorszki üzem gyártotta, Indiában az Ordnance Fat Me- 
dok gyár, Csehszlovákiában a ZTS-dubicai üzem.

Ismert szállítások

Afganisztán 550 db (vegyesen 1 és 2)
Algéria 287 db
Angola 130 db (vegyesen 1 és 2)
Azerbajdzsán 41 db
Belorusszia 1265 db
Csehország 186 db
Finnország 110 db
Grúzia 13 db
India 1500 db (licencgyártás)
Örményország 85 db
Indonézia 11 db (Szlovákiából)
Irán kb. 400 db (+ helyi gyártás)
Jordánia 26 db
Irak 800 db (vegyesen 1 és 2)
Kazahsztán 300 db (vegyesen 1 és 2)
Kirgizia 113 db
Kuvait 76 db
Macedónia 10 db
Oroszország 4600 db
Sierra Leone 2 db
Szlovákia 93 db
Srí Lanka 49 db (Ukrajnából)
Szudán 30 db (Ukrajnából)
Szíria 100 db
Tádzsikisztán 25 db
Togo 20 db (Lengyelországból)
Türkmenisztán 90 db
Ukrajna 1434 db
Üzbegisztán 207 db
Vietnam 30 db (vegyesen 1 és 2)
Jemen 200 db (vegyesen 1 és 2)

Felhasznált irodalom

http.//warfare.ru
http.//www.jedsite .info
http.//www.globalsecurity.org
http.//www.geocities.com
http.//www.primeportal.net
http.//www.army-technology.com
http.//www.janes.com
http .//www.galope.com
http .//www.bharat-rakshak.com
http.//www.reserve-info.de
http.//www.fas.org
http.//afvid.topcities.com
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D r u , s G á b o r Védett parancsnoki és többfeladatú 
cél jármű a VW Touareg bázisán
A F re ttc h e n

A napjaink bevetési erőivel 
szemben mozgékonyság 

és védettség szempontjából 
támasztott új kihívások 

és követelmények nagyméretű 
összehasonlításhoz vezettek 

a parancsnoki és többfeladatú 
céljárművek vonatkozásában is. 

A vizsgálatba, elemzésbe bevonták 
a Farmington AUTOMOTIVE GmbH 
és a Volkswagen Individual GmbH 

által közösen gyártott és ajánlott 
katonai Touareget is, amelyet 

cégen belül Frettchennek 
(vadászgörény) jelölnek.

gét, mindazokat, melyeket a belövési 
kategóriák lehetővé tesznek, a Level 
l- l l (STANAG 4569).

Terhelhetősége a felszereltségi 
szinttől függően 0 ,7-1 ,41, a szállítható 
személyek száma 4 fő.

A modulfelépítésű jármű nem páncélo
zott változatban is (igény szerint hátsó aj
tóval is) készül. Hatótávolsága 650-750 
km, maximális sebessége 160 km/h. A 
csapatok szükséglete szerint a motor ki
alakítása 230 kW-ig lehetséges. A motor 
megfelel az EURO-IV normának. A kü
lönleges követelményeknek megfelelően 
a belövés elleni biztonság hideg éghajla-

4. ábra. A jármű hátulnézete

A farmingtoni cég által beépített nehéz 
futómű és 3,5 t-s tömeg ellenére a 
Frettchen a Touareg-Expedition siva
tagi próbán az elvárásokon túl is bizo
nyította jó tulajdonságait. Nagy erejű 
hajtóműve alapján a Frettchen az ide
ális összekötő és parancsnoki jármű, 
ezekre a feladatokra fedélzeti felsze
relései, mozgó felderítő, megfigyelő és 
információs rendszerei különösen al
kalmassá teszik. Járőr- és kísérő ko
csiként is alkalmazható, ilyen célokra 
fedélzeti fegyver építhető be.

A Bundeswehrnek szállított járművet 
3,0 l-es TDI-motorral (165 kW/500 Nm 
1750 f/min-nál) és hatsebességű auto
mata sebességváltóval, valamint ESP, 
ASR és EDS, továbbá egy „Low” (ala
csony) sebességfokozattal látták el. 
A menetválaszték alátámasztja a gép
jármű sokrétű alkalmazási lehetősé г. ábra. Az utólag felszerelt csomagtartó üzemanyagkannák szállítására is alkalmas

1. ábra. Az alapváltozat szerelvények nélkül 3. ábra. A Tuareg-Military változat távirányított géppuskával
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Teljes tömege 5,3 t
Pótrakomány 0,7-1,4 t (védettségi szint szerint)
Hossza 4,75 m
Szélessége 2,23 m
Magassága 1,81 m
Személyzet 4 főig
Védelem szintje különlegesen védett jármű belül 

elhelyezett páncéllappal 
(leszerelhető), hátsó ajtóval 

és variálható védőelemekkel, 
STANAG Level I és II (Stanag 4569) B6-B7

Legnagyobb sebesség 160 km/h
Motor VW 165 kW dízel V6 TDI, 3,0 I
Meghajtás összkerékmeghajtás, 

6 sebesség automata, ESP, ABS, ASR, 
EDS és Low (alacsony) sebességfokozat

Maximális forgatónyomaték 500 Nm 1750 f/min
Futómű Farmington Heavy-Duty
Gumiabroncs 265/75 R16 kényszerfutó rendszerrel
Forduló kör 11,6 m
Lejtőszög előre/hátra 33°
Dőlés-/felhajtó szög 30/28°
Gázlóképesség 0,50 m
Emelkedőleküzdő képesség 35° = 70%
Hatótávolság úton 750 km
Fegyverzet fedélzetre adaptálhatók 

különböző fegyverek 
és felderítő rendszerek

Felszerelés szétválasztott 12 V és 24 V-os 
fedélzeti hálózat pótkocsiüzemre is, 

CAN-Bus rendszer, VAS-díagnosztizáló, 
öntesztelő, védett csomagtér

Légi szállíthatóság CH-53-as szállítóhelikopterrel

1. táblázat. Technikai adatok

5-6. ábra. Az abroncsok hólánccal 
szerelve és normál állapotban

ti övezetben megerősített védőüveggel 
és kettéosztott (dupla falú) szélvédő 
üveggel lehetséges.

A járművet igény szerint akna és 
robbanótestek elleni védőaljzattal kí
nálják a civil szférában is a VR6-VR7 
védőosztálynak megfelelően. A 
Frettchen minden változatban és 
felszereltségi állapotban szállítható 
CH-53-as szállítóhelikopterrel. Világ- 
viszonylatban eddig már több mint 290 
ezer VW Touareget gyártottak, 170 or
szágban kiépített szervizhálózati rend
szerben 10 ezer szakszerviz áll ren
delkezésre. ■

M aruzs Roland
VITÉZ ÉS ÖNFELÁLDOZÓ MAGATARTÁSÉRT
A kötet a hősi halt és posztumusz kitüntetett magyar katonák adattárát tartalmazza a 
honvédtől a vezérőrnagyig. Ennyi adományozási irat maradt fenn, főleg 1945-ben hé
zagok lehetnek, így a létszám valószínűleg több. Mindenesetre 64 évvel a háború be
fejezése után ez az első kiadvány ebben a témakörben, mivel a harcok alatt össze
foglaló jegyzék nem jelent meg. Legalább utólag emléket állít a hősi halottaknak, így 
áldozatuk nem merülhet feledésbe.

Puedlo Kiadó, 2009. Budapest, 450 old., ebből 12 színes. Ára: 3990 Ft.
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A m a c z iV M o r Az Egyesült Államok Haditengerészetének 
felderítő repülőgépei

Az Egyesült Államok Haditenge
részetében már a kezdetekkor is 
nagy szerepet játszottak a repü

lőeszközök. A repülőgépek közül külön
leges jelentőségük volt a felderítő repü
lőgépeknek. A haditengerészeti felderí
tő repülőgépek nagy jelentőségűek vol
tak már a második világháborúban is, 
különösen a Csendes-óceáni hadszín
téren. Számos kisebb-nagyobb soro
zatban gyártott felderítő repülőgépet al
kalmaztak, illetve próbáltak ki ebben a 
térségben. A Douglass SBD Dauntless 
(Bátor) 1940-ben került a tengerész
gyalogsághoz. A zuhanóbomba
vetésre is alkalmas repülőgép legna
gyobb sebessége 400 km/h volt 4800 
m magasságban. Közel 6000 példány 
készült el. Az SBD-típusoknak nagy 
szerepük volt a Midway-szigetek mel
letti csatában, a négy japán repülőgép
hordozó elsüllyesztésében. A Curtiss 
több változatban gyártott felderítő repü
lőgépeket: SO 3C Seamew (Halász
sas), SBC Helldiver (Zuhanóbombázó) 
és SB 2C (ugyancsak) Helldiver névvel. 
Az előbbieket nagyon kis számú soro
zatban gyártották, az utóbbiból viszont 
1942-től 7200 darabot készítettek el kü
lönböző változatokban. A második vi
lágháború legjobb hajófedélzeti felderí
tő repülőgépének tartották az úszótal
pas Vought OS2U Kingfisher 
(Jégmadár)-t. A repülőgépet katapulttal 
indították, 1520 db készült el több válto
zatban, ezek között kerekes is volt. A 
második világháborúban rendszerben 
állt a Haditengerészeti Légierőnél, a 
Parti Őrségnél, a Brit Királyi Haditenge
részetnél, a Szovjet Haditengerészet
nél és az Ausztrál Királyi Légierőnél. 
Legnagyobb sebessége 264 km/h, be
vetési hatótávolsága 1858 km volt. Az 
egyik legismertebb úszótalpas többfel
adatú felderítő repülőgép a 
Consolidated gyártmányú PBY 
Catalina volt. A PBY a Midway-szigetek 
körzetében folyó híres tengeri csatában 
nagy szerepet játszott. A japán flotta a 
négy repülőgép-hordozó elvesztése 
után lényegében csak defenzív tevé
kenységre kényszerült. A Catalinának 
több változatát alkalmazták a brit, a ka
nadai és az ausztrál fegyveres erőknél. 
Legnagyobb sebessége 320 km/h volt, 
bevetési hatótávolsága pedig 3050 km.

A második világháború utáni techni
kai forradalom eredményeit már figye
lembe vették a North American A5A 
Vigilante (Éber) építésénél, amely 
1958-ban készült el, és több elektroni
kus érzékelőt építettek bele. A vietna
mi háborúban légi fényképezésre és 
elektronikai felderítésre egyaránt al
kalmazták. A két sugárhajtóműves re
pülőgép legnagyobb sebessége 
2,1 M, bevetési hatótávolsága 4827 
km volt. Korszerű radarkupolát hordo
zott a Grumman WF/E-1 (Tracer -  
Nyomozó) felderítő repülőgép. A ra
darkupolában egy AN/APS-82 típusú 
AMTI-t (repülőgép-fedélzeti mozgó 
tárgy indikátor) építettek be. A két, 
egyenként 1,137 kW teljesítményű 
Cyclone-9 csillagmotorral 260 km/h 
sebességet ért el. Bevetési hatótávol
sága 1600 km volt. Továbbfejlesztett 
változata a WF-2 jelet kapta. A típuso
kat a korszerűbb E-2C Hawkeye 
(Sólyomszem) váltotta fel a 70-es 
években. A Grumman Aerospace 
gyártmányú Hawkeye légtérellenőrző 
repülőgépet repülőgép-hordozókról 
üzemeltették. A rádiólokátor-antennát a 
törzs felső részéhez erősített diszkosz
kupolában helyezték el. Célfelderítést, 
-azonosítást és -követést, valamint 
vadászirányítást végez. 9000 m ma
gasságban a vadászrepülőgépeket 
370, a bombázókat pedig 740 km távol
ságból érzékeli. IFF-berendezéssel is 
ellátták. Két turbólégcsavaros, egyen
ként 3614 kW teljesítményű gázturbi
nájával 600 km/h sebességet ér el. 
A C és D változata még rendszerben áll.

A P-8A Poseidon

Az Egyesült Államok Haditengerésze
te 2004 júniusában kihirdette, hogy az 
új haditengerészeti felderítő repülőgép 
kifejlesztésével a Boeinget bízta meg. 
Az új repülőgép 2005 márciusában a 
P -8A megnevezést kapta. A fejlesz
tést az indokolta, hogy a meglévő 196 
db Orion P-3C haditengerészeti felde
rítőgép már közeledett rendszerben 
tartása végéhez.

Az Orion P-3C típusú haditengeré
szeti repülőgépet 1969-ben állították 
szolgálatba az Amerikai Egyesült Álla

mok Haditengerészeténél. A típust a 
Lockheed L-188 Electra elnevezésű 
utasszállító repülőgép alapján fejlesz
tették ki. A repülőgép legnagyobb se
bessége 765 km/h, hajtóműve 4 db 
Allison T56-A-14 típusú légcsavaros 
gázturbina, egyenként 3700 kW telje
sítménnyel, hatósugara felderítéskor 
2500 km.

A P-3C típuson kívül még több más 
Orion-változat is ismert. Az Orion nagy 
karriert futott be, és még mindig szol
gálatban áll számos változata az 
Egyesült Államok Haditengerészetén 
kívül más államok fegyveres erőinél is. 
A haditengerészeti repülőgépet szá
mos esetben korszerűsítették, kismér
tékben motorikus, illetve mechanikai 
szempontból, és lényegesen több al
kalommal és nagyobb mértékben a fe
délzetre beépített elektronikai eszkö
zök és az alkalmazott hidroakusztikai 
berendezések tekintetében. Az Orion 
a hidegháborús korszak jellegzetes 
felderítő repülőgépe volt. Számos 
konfliktushelyzetben játszott szerepet. 
A kubai válság idején a blokád ellenőr
zésében légi járőrrepüléseket végzett. 
A vietnami háborúban tengerparti és 
szárazföldi felderítést folytatott, az 
észak-vietnami csapatok tengeri után
pótlás-szállítási tevékenységét ellen
őrizte. Felderítési tevékenységet vé
geztek ezzel a típussal Kína körül is 
tajvani bázisról repülve. Nagy szerepe 
volt az Orionnak a Sivatagi Pajzs és a 
Sivatagi Vihar hadműveletekben. Mi
vel a P-3 felderítő repülőgép elsődle
ges feladata a tengeralattjárók felderí
tése volt, ezért több esetben került a 
nemzetközi vizeken közvetlen érintke
zési, ütközési helyzetbe. A nyolcvanas 
években nemzetközi vizek felett egy 
MÍG ütközött a szovjet flottagyakorlatot 
felülről fényképező P-3-assal. A MÍG 
és a pilóta nem élte túl az ütközést, az 
Orion elvesztett három métert egyik 
szárnyából, de végrehajtotta feladatát, 
és visszatért támaszpontjára. Egy is
mertebb eset a Hainan sziget körzeté
ben 2001. április 1 -jén történt incidens. 
Az egyik EP-3E elektronikus felderítő 
repülőgépet Hainan szigettől mintegy 
110 km távolságban feltartóztatta két 
kínai J -8II M típusú vadászrepülőgép 
(a szovjet MiG-21-es kínai változata).
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Az egyik kínai vadász nekiütközött az 
Orion szárnyának, és lezuhant. A re
pülőgép vezetője meghalt. Az Oriont 
leszállásra kényszerítették a sziget re
pülőterén. A gép személyzete az elő
írásoknak megfelelően a fedélzeti 
elektronikai berendezéseket részben 
megsemmisítette. A személyzetet áp
rilis 11-ig fogva tartották és kihallgat
ták. Kína nem engedte meg, hogy az 
amerikaiak a helyszínen javítsák meg 
a kényszerleszállt Oriont, ezért egy 
orosz An-124-es típusú szállítógép 
visszavitte egy amerikai légi támasz
pontra.

A haditengerészet megkezdte az 
Orion kiváltása feltételeinek kidolgozá
sát, és a Katonai Beszerzési Tanács 
2000-2002 között számos elképzelést

kidolgozott. Az előtervek elkészítésé
be bevonták a Lockheed Martint is. 
A Boeing a már jól ismert 737-700 tí
pus átalakítását indítványozta, míg a 
Lockheed az Orion 21 gépet ajánlotta 
mint a P-3-as új változatát.

A Boeing végül számos céget be
vont a fejlesztésbe, elkészített egy 737 
BBJ2 (Boeing Business Jet) változatot 
a repülőgép alkalmasságának és a fe
délzet beépíthetőségének bemutatá
sára. Két fegyverhordozásra alkalmas 
konzolt is elhelyeztek a gépen.

A kísérleti mintapéldánnyal végzett 
repülési próbákon 12 500 m csúcsma
gasságot értek el, hidraulikai segítség 
nélküli manővereket végeztek, több 
mint 3050 m/min süllyedési sebes
séget mértek, harcászati fordulókat

végeztek mintegy 60 m magasságban, 
vizsgálták a repülési lehetőségeket az 
egyik hajtómű meghibásodása esetén, 
valamint a kifutási út hosszát is, 
amelynek értéke kevesebb mint 
610 m.

A Boeing 2007-ben megkezdte a re
pülési próbához megrendelt öt gép kö
zül az első összeállítását. A P-8Aelső 
repülése 2009 májusára volt várható. 
A teljes sorozatot 120-180 gépre ter
vezik, és 2012-re készülnének el a so
rozatgyártási felkészüléssel. A soro
zatgyártás tervezett kezdete 2013-ban 
lehet. Ausztrália is részt kért a fejlesz
tésben, hogy flottája P-3C Orion típu
sait felváltsa.

A sárkányszerkezet érdekessége, 
hogy a törzset a 737-800, míg a
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szárnyvégi zárólappal készült szár
nyakat a 737-900 típustól kölcsönöz
ték. így a P -8A-nak nagyobb a töme
ge, mint a 737-800-nak. A fedélzeti 
harci berendezéseket elöl a törzs aljá
ban helyezték el. A 737-900 típusú 
szárnyakra csomópontokat alakítottak 
ki a levegő-felszín osztályú rakéták fel
függesztéséhez. A fedélzeti integrált 
irányítórendszert úgy tervezték, hogy 
az alkalmas legyen a későbbiekben 
korszerűsítő elemek befogadására.

A kabinban hét munkahely található, 
és számos felderítő berendezést 
építettek be. Az APS-137D (V)5 típu
sú tengerészeti felderítő rádióloká
tort a Raytheon cég fejlesztette ki, 
majd további korszerűsítések után 
AN/APY-10 megjelölésre módosítot
ták. A korszerűsítés során csökkentet
ték a méreteket és az egyes egységek 
tömegét, valamint a felvett teljesít
ményt, megnövelték a két meghibáso
dás közti átlagidőt (MTBF). A korsze
rűsítés kiterjedt egy színes új időjárás
jelző egység beépítésére is. A lokátort 
a megnagyobbított orr-részben he
lyezték el. Az AN/APY rádiólokátor 
egy szintetizált aperturájú készülék 
(Synthetic Aperture Radar -  SAR), 
amely a képalkotáson kívül detektálja,

osztályozza, azonosítja az álló és a ki
sebb hajókat, valamint part menti és 
szárazföldi felderítést végez. A nagy 
felbontóképességű SAR-berendezés 
lehetővé teszi a felszínre emelkedett 
tengeralattjárók, kisebb, gyors hajók 
követését és megfigyelését is. Segít
ségével lehetőség van a harci veszte
ségek megbecsülésére és a fegyver
irányításra is. Az AN/APY lokátor be
rendezésnek a periszkópok felderí
téséhez nagy a letapogatási sebessé
ge és az impulzusismétlődési frekven
ciája. Rendelkezik egy olyan korszerű 
egységgel is, amely a hullámzás 
okozta zavarokat kiszűri. A Raytheon 
egy új zavarásmentes GPS- 
berendezés beépítését ajánlja, egy in
tegrált IFF-berendezéssel, egy önvé
delmet szolgáló vontatott hamis célt 
mutató berendezéssel, egy rádiós in
formációs rendszerrel és egy UHF- 
sávban működő műholdas hírrend
szerrel. A tervek szerint a repülőgépet 
felszerelik pneumatikus működtetésű 
hangbójakivető berendezéssel is. A 
P -8A-hoz korszerű elektronikai ellen
tevékenység rendszereket terveznek. 
Lesz egy AN/ALQ213(V) jelölésű, Ter
ma nevű önvédelmi elektronikai harc
vezető rendszer is, amelynek eredeti

változatát még az F-16-oshoz fejlesz
tették ki a dán légierővel együttműköd
ve. Beépítenek egy infratartományú 
irányított elektronikai ellentevékeny
ség rendszert, radarbesugárzást jelző 
berendezést és egy automatikus dipól
szóró készletet is.

A repülőgép hajtóműve 2 db nagy 
kétáramúság fokú CFM 56-7B27A tí
pusú gázsugárhajtómű lesz, egyen
ként 120 kN tolóerővel. A CFM 56-7 
modell a Boeing 737-esre telepített 
légtérellenőrző repülőgép hajtóműve, 
amelyet Ausztrália és Törökország 
számára is gyártanak, de a haditen
gerészet C-40 Clipper típusú szállító 
repülőgépe is ezzel a hajtóművel re
pül. Ez harmincmillió repült órával bi
zonyította alkalmasságát. A repülő
gép utazósebessége nagy magassá
gon 926 km/h és 60 m körüli kis ma
gasságon a tenger felett 333 km/h. A 
gép hátsó részébe tüzelőanyag-pót
tartályt helyeztek el 34 096 kg befo
gadóképességgel.

A P -8A fegyverzetét szabadon eső 
hagyományos bombák, Mark 54 típu
sú torpedók és mélységi bombák ké
pezik. A föld-felszín típusú rakétákat a 
szárnyak alatti csomópontokra füg
gesztik fel.
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A P -8A Poseidon T-1 kísérleti pél
dánya 2009. április 25-én elvégezte el
ső repülését, amely 3 óra 31 percig 
tartott. A Renton Field-i gyár repülőte
réről felszállva a Boeing seattle-i repü
lőterén szállt le. A repülés 7620 m ma
gasságban történt, közben próbákat 
végeztek a hajtómű leállításával és új
raindításával, a robotpilóta üzemmód
jaival és az APU segédhajtómű leállí
tásával és beindításával.

A Navy és a Boeing közös csoportja 
a harmadik negyedévben elvégzi a re
pülési próbákat. A gyár építi az 
előszéria 5 db P -8A gépét, ezek már 
végleges kialakításúak lesznek. A US 
Navy terve szerint 108 db P -8A gépet 
rendelt a P-3C típus leváltására, és az 
első századok 2013-ban érik el a be
vethetőséget.

A BAMS UAS

Az Egyesült Államok Haditengerésze
ténél a nagy tengeri térségeket ellenőr

ző pilóta nélküli repülőgéprendszert 
(Broad Area Maritime Surveillance -  
BAMS, Unmanned Aircraft System -  
UAS) a tengeri térségek ellenőrző és 
felderítő lehetősége világméretű meg
valósítása érdekében fejlesztették ki. 
Ez a rendszer a felszínről várható fe
nyegetések valós feltérképezésével az 
élő erők felesleges bevetését minimali
zálva lehetőségeket nyújt a csapásmé
rő csoport parancsnokának. A harcve
zetésnek küldött időszakos információk 
segítségével jelentősen fokozza a hadi
tengerészeti és a szárazföldi erőkre ve
szélyes helyzetek értékelését. Küldeté
se magában foglalja a haditengerésze
ti felderítést, a harci veszteségek meg
becsülését, a kikötők őrizetét, a híradó 
átjátszóállomás szerepét, valamint el
lenőrzi a hajózási tilalom betartását, se
gítséget nyújt a felszíni harcban, és 
megjelöli a célokat a tengerészeti, illet
ve csapásmérő erők számára.

A rendszer teljes egészében integrá
lódik az egységes felderítő (Intelligence 
Surveillance Reconnaissance -  ISR)

architektúrába, közel valós idejű infor
mációkat szolgáltatva a többi csapat 
számára. Nagy hatótávolsága miatt fo
lyamatosan jelen tud lenni az indítási 
helytől mintegy 1800-5400 km távol
ságban.

A BAMS UAS a P8A felderítő rend
szer egyik segédeszköze lesz, hogy 
minden téren fokozza annak sajátos 
jellemzőit, és ezzel elősegítse a hadi
tengerészeti veszélyjelző rendszer 
működését.

Harcászati-műszaki adatok

Hajtómű: 2 db Rolls-Royce BR7 
710C4-11 sugárhajtómű 
Hossz: 29,39 m 
Fesztávolság: 28,50 m 
Magasság: 7,87 m
Legnagyobb felszállótömeg: 41 278 kg 
Sebesség: max. 864 km/h 
-  utazó: 792 km/h 
A levegőben tartózkodás ideje: több 
mint 16 h
Csúcsmagasság: 15 545 m

ÜSS. SAN FRANCISCO (C A -3 8 ) NEHÉZCIRKÁLÓ
(TRUMPETER 1:350)

A SAN FRANCISCO az 1933-ban kezdett amerikai nehézcirkáló-sorozat 
második tagja volt, 9 db 203 mm-es löveggel. Még konzervatív felépítésű típus 
volt, sokat nem változtattak rajta, háborús sérüléseit kijavították, rádióit, 
radarjait lecserélték. Szerencsés hajó volt, 17 csatában vett részt, de súlyos 
sérülésekkel túlélte. 1947-ben kivonták, később lebontották.

A makett igen jó minőségű 436 db alkatrészből áll, 51,2 cm hosszú. A színei az 1944-es állapotnak megfelelőek. 
Vásárolható, ára 11 500 Ft.

M ARTIN В -5 7  В CANBERRA KÖNNYŰBOMBÁZÓ
(AIRFIX 1:48)

A brit English Electric gyár utolsó sikeres típusa volt a Canberra 
könnyűbombázó. Ezt a USAF átvette, és B-57 jellel rendszeresítette, mert 
hasonló jó géppel nem rendelkezett. 1960-ban a Glenn L. Martin-gyárra 
osztották ki a licencgyártást, több mint 403 példány épült öt változatban. А В 
változattól „amerikanizált” példányok épültek tandem pilótakabinnal, erősebb 
hajtóművekkel. 1965-től 1969-ig részt vett a vietnami háborúban is.

A makett 120 db-ból áll, fesztávja 41,6 cm, hossza 40,6 cm. Háromféle változatban építhető meg (В, E, G) a dobozból. 
Vásárolható, ára 11 150 Ft. Szikla-Főnx Kft. Makett Nagykereskedés. 1084 Budapest, Aurora u. 34.
Telefon: 20/537-3303; 20/532-7127; e-mail: info@sziklafonix.hu; honlap: www.sziklafonix.hu

2009/6 HADITECHNIKA <■ 55



Katonai logisztika

Márkus József Számítógépes szimulációs
gyakorlatok tervezése II. rész

A számítógépes szimulációs gyakorlat 
tervének „digitalizálása”

A számítógépes szimulációs gyakorlat természetesen 
akkor hajtható végre, ha annak kiinduló adatait be
tápláltuk a MARCUS szimulációs rendszerbe. A gya

korlat tervének rögzítését az Artifex munkatársai végzik a 
tervező katonák irányítása, követelményei szerint.

A számítógépes tervezés klasszikus esetben a gyakorlat 
papír alapú, írásos részletes kidolgozása után kezdődik el. 
Ennek birtokában lehet kellőképpen irányítani a számítógé
pes tervezést. Ugyanakkor a folyamat párhuzamos munka- 
módszerrel gyorsítható, amennyiben a munkacsoport rend
szeresen konzultál az Artifexszel, megadja részére az elő
zetes, illetve részinformációkat. A tervezéssel párhuzamo
san, a követelményeknek megfelelően létrehozható a digi
tális térkép. El lehet kezdeni a struktúra kialakítását, ami
hez segítséget nyújthatnak a korábbi gyakorlatok számító
gépen elmentett szervezetei. A gyakorlat idejének ismere
tében beállíthatók az időjárási viszonyok.

A TERVRÖGZÍTÉSKOR ELVÉGZENDŐ FELADATOK

-  A feladat elnevezésének, típusának, szintjének meghatá
rozása;

-  a gyakorlat működési területének létrehozása (digitális 
térkép), azon a gyakorlat igényeinek megfelelő térképi ob
jektumok, létesítmények szerkesztése 
vagy a meglévők törlése;

-  a gyakorlatban részt vevő szerve
zetek struktúrájának kialakítása a sze
mélyi állománnyal, technikai eszközök
kel, anyagi készletekkel, tartozékokkal, 
készletekkel, létesítményekkel;

-  a gyakorlaton szimulált felek egy
máshoz való viszonyának rögzítése 
(barát, semleges, ellenség);

-  a struktúrában lévő szervezetek, 
létesítmények elhelyezése a szimulá
ciós térben, a kiinduló helyzetnek 
megfelelően;

-  az elöljáró elhatározásának rögzí
tése a digitális térképen, vázlatok, mé
retarányos jelek (támpont, kerítés, 
drótakadály) készítése a levezetési 
tervnek megfelelően;

-  az eseményjegyzékben szereplő 
helyszínek kialakítása, automatikusan 
bekövetkező események megterve
zése;

-  a szimulációs idő (év, hónap, nap, 
óra, perc), környezeti feltételek (évszak, 
napszak, időjárási, láthatósági, járható
sági viszonyok, holdfázis) beállítása;

-  a számítógépes munkahelyek, operátorok elosztása a 
feladat végrehajtására;

-  a feladat tesztelése.

A gyakorlat tervének számítógépes rögzítéséhez a tartal
mi részt a katonai tervező munkacsoport biztosítja, a követ
kezőkben ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

Alapbeállítások

A gyakorlat kiinduló adataiban, ha nem is minden esetben, 
meghatározásra kerül a fedőneve. Az évente ismétlődő gyakor
latok általában azonos nevet kapnak, csak más évszámmal. 
Például a légvédelmirakéta-ezred logisztikai zászlóalja által le
vezetettek fedőneve SHERPA-2007, SHERPA-2008 volt. Ha 
nincs fedőnév, akkor is kell adni valamilyen nevet a rögzítése
kor, hogy el lehessen helyezni a számítógép könyvtárában.

Meg kell határozni a gyakorlat típusát, ami a szimuláció
ban harcászati vagy békefenntartó (ide kell sorolni a ka
tasztrófavédelmet is) lehet. Ennek rögzítése a szimulációs 
program működését befolyásolja, a típustól függően hajt 
végre bizonyos tevékenységeket.

Alapbeállítás a gyakorlat szintjének rögzítése. Ez a szi
mulációban lehet zászlóalj-, dandár- és hadosztályszint,

6. ábra. Logisztikai ezred telepítve
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melynek beállítása esetén a program szabályoz
za a létrehozandó digitális térkép méretét.

A GYAKORLAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉNEK 
LÉTREHOZÁSA A DIGITÁLIS TÉRKÉPEN

_
7. ábra. Repülőtér berendezve

A feladat számítógépes rögzítése a gyakorlatra 
kijelölt terület digitális térképének létrehozásával 
kezdődik, amelynek lehetséges méreteit már is
mertettük. Általában a harcászati gyakorlatok 
esetében a térkép földrajzi viszonyai, objektu
mai változatlanok maradnak. Egyre több viszont 
az olyan gyakorlat, amelynek keretében a gya
korló törzseket, katonákat külföldi missziókban 
történő alkalmazásukra készítenek fel. Ilyenkor 
igény van arra, hogy a felkészítés a misszió 
helyszínének megfelelő, azt megközelítő földraj
zi, éghajlati viszonyok között történjen. Ha korlá
tozottan is, de erre is van lehetőség. Meg lehet 
változtatni (törölni, újat létrehozni, méretét, para
méterét, nevét módosítani):

-  az országhatárt, közigazgatási határokat;
-  az út-, vasúthálózatot;
-  a növényzetet;
-  a vízrajzot;
-  a talajviszonyokat;
-  az éghajlatot;
-  a településszerkezetet.

Ez lehetővé teszi, hogy Magyarország digitális térképbázi
sán létrehozzunk sivatagi körülményeket, trópusi vagy ép
pen sarkköri hideg éghajlatot, tengeri kikötőket, sűrűbben 
vagy alig lakott területeket, áradás miatt vízzel elöntött terü
leteket stb. A Lopakodó Hold 2008 gyakorlatra például af
ganisztáni körülményeknek megfelelő térképet készített az 
Artifex. 2006-ban a Szárazföldi Csapatok Parancsnokságá
nak Logisztikai Főnöksége vezetett le szállítási rendszer
gyakorlatot, amelyhez tengeri kikötőt kellett létrehozni.

A MARCUS-szimulációban lehetőség van nagy felbontású, 
igen részletes településtérképek kezelésére. Ezek előállítha- 
tóak kézi módszerrel (megrajzolás), illetve a rendszer képes 
beolvasni a földhivatalok által készített digitális földmérési 
alaptérképeket. A meglévő digitális térkép 1:50 méretarány
ban is megjeleníthető. Ebben a méretarányban megszer- 
keszthetők települések szimulációs hatással bíró utcákkal, ut
cabútorokkal (lámpa, szobor, pad), nyitott vagy zárt parkolók
kal, kőből, fából, drótból készült kerítésekkel, ajtóval, ablakkal, 
lépcsővel, lifttel, mozgólépcsővel rendelkező egy- és több
szintes lakóépületekkel, intézményekkel, középületekkel, ipa
ri létesítményekkel, közműalagúttal, föld alatti vasúttal, pincé
vel, barlanggal. Természetesen ezekkel az eszközökkel lakta
nyák, repülőterek, más katonai objektumok is létrehozhatók.

Az ilyen jellegű térképek létrehozása hosszadalmas, ap
rólékos munkát igényel, ami növeli a tervezés idejét. A cél 
érdekében azonban célszerű ezekkel a lehetőségekkel is 
élni, de a tervezés időszámvetésénél ezt is figyelembe kell 
venni. Az Artifex javaslata, hogy a Magyar Honvédség hiva
talos úton igényelje meg néhány település digitális földmé
rési alaptérképét.

A SZIMULÁLT SZERVEZETEK STRUKTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA

A számítógépes szimulációs gyakorlat tervének elengedhe
tetlen, lényeges része a bevont, szimulált szervezetek 
struktúrájának kialakítása. Ezt ki kell dolgozni -  hadrendi

megnevezéssel -  a saját, a baráti, a semleges és az ellen
séges viszonyban lévő csapatokra, a legmagasabb szinttől 
a rajig, elemi egységig.

A szimulált szervezetek struktúrájának nagyságát, a ben
ne lévő objektumok (személy, technikai eszköz, létesít
mény) számát a program lehetősége, de elsősorban a hon
védség tulajdonában, kezelésében lévő szimulációs köz
pontok számítógépparkjának kapacitása határozza meg. 
Az igények, megrendelések alapján folyamatosan fejlesz
tett MARCUS-program képes 20 ezer objektumot kezelni, 
de a szimulációs központban lévő számítógépek kapacitá
sa és a munkahely/kezelői létszám korlátái miatt -  viszony
lag biztonságosan -  csak 12 ezer-14 ezer objektum tevé
kenységének szimulációjára képes, ez a Mars rendszerben 
4000-5000 objektum. A program fejlesztésével párhuza
mosan azonban fontos lenne a szimulációs rendszerek 
számítógépes parkjának korszerűsítése is ahhoz, hogy a 
program lehetőségeit a katonai szervezetek hatékony fel
készítése érdekében maximálisan ki lehessen használni.

A gyakorlatot tervező katonai munkacsoportnak a struktú
ra kialakításánál figyelembe kell venni a gyakorlat tárgyát, 
célját, típusát, szintjét, azt összhangba kell hozni a beterve
zett eseményekkel, incidensekkel. Hadműveleti, harcászati 
gyakorlatok szimulációja esetén általában a gyakorló katonai 
szervezet állománytábla szerinti, illetve ahhoz hasonló struk
túrát vagy a harcfeladatnak megfelelő alkalmi harci köteléke
ket hoznak létre. A békefenntartó műveletekkel, katasztrófa- 
védelemmel kapcsolatos gyakorlatok esetén a feladat hatá
rozza meg a szimulált szervezetek összetételét. Az ellensé
ges, semleges, baráti erőket elsősorban a gyakorlatvezető 
által részükre meghatározott események, incidensek megva
lósításához szükséges szervezetekkel alakítják ki.

A szimulált szervezetek létrehozása esetén azon szerve
zetek kialakítására kell a hangsúlyt fektetni, amelyeknek a 
szimulációban van valamilyen szerepük, a gyakorlat célkitű
zéseinek megvalósításához szükségesek. Nem célszerű a 
számítógépet terhelni olyan objektumokkal, szervezetekkel, 
amelyek részére nem terveztek feladatot, illetve a program
ban nem szimulálható a tevékenységük. A gyakorló törzsek 
sajnos gyakran ragaszkodnak ahhoz, hogy a szervezetük 
teljes létszámmal szerepeljen a szimulációban, csak azért, 
hogy a tényleges harcértékkel tudjanak számolni a már ki
dolgozott harci okmányokban. így például betervezik az ad
minisztratív állományt, akik a szimulációban nem vesznek
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8. ábra. Árvízhelyzet ábrázolása

részt feladatok végrehajtásában. Beterveznek szervezeti 
elemként olyan szakalegységeket is, amelyek alkalmazását 
nem tervezik a gyakorlaton. Természetesen, ha a gyakorla
ton szimulált alegységek száma megengedi, akkor nem 
okoz gondot a „felesleges” elemek szerepeltetése, de egy 
nagyméretű gyakorlat estén lényeges, hogy a szimulált 
szervezetek objektumszáma ne haladja meg a számítógép 
által kezelhető és az operátorok által átlátható mennyiséget.

A STRUKTÚRA

A struktúrának tartalmaznia kell a szimulált szervezetek meg
nevezését, amely lehet hadrendi vagy a feladat jellegét kifeje
ző tetszőleges elnevezés, de ez utóbbi is meg kell, hogy felel
jen valamilyen szintű katonai szervezetnek, mivel a szerveze
teket -  az állománytáblához hasonlóan -  a fölé- és alárendelt
ségi viszonyoknak megfelelően kell felépíteni. Például a rajjal 
egyenértékű szervezet a csoport, géppár, részleg, szakasszal 
azonos szintű szervezet a műhely, nagyobb csoport. A prog
ram nem engedi meg, hogy magasabb szintű szervezet ala
csonyabb szintű szervezet része legyen. A szervezeti struktú
ra követi a rendeltetési kategóriákat, a szervezet egyes ele
mei lehetnek vezető, harcoló, harctámogató és harckiszolgá
ló szervezetek, amit a program a szimuláció során ennek 
megfelelően képes alkalmazni.

A szervezeteket fel kell tölteni elemi egységekkel, ezek a 
technikai eszközök, a személyi állomány, a létesítmények, 
amelyek -  szimulációban kedvezőbb alkalmazásuk miatt -  
általában közvetlenül a raj vagy ennek megfelelő szintű 
(részleg) szervezetbe kerülnek. Egy raj többnyire egy jármű
vet tartalmaz a személyzetével és a raj jellegének megfele
lő szakállománnyal. Ez utóbbiak elhelyezhetők a jármű álta
lános tárolójában vagy deszantban. A jármű mellett lehet 
vontatmány, például pótkocsi, utánfutó, löveg. Repülő szer
vezetek esetében egy raj több, kettő-négy repülőeszközt is 
tartalmaz. A létesítményeket a személyzetükkel együtt, a 
méretük és hovatartozásuk szerinti szervezeti egységben 
célszerű közvetlenül elhelyezni. Ilyen létesítmény lehet kór
ház, raktár, javítóbázis, egyéb ellátó objektum, temető.

Az elemi egységeket, a személyi állományt, technikai 
eszközöket el kell látni a szükséges felszereléssel, tartozé
kokkal, fegyverrel, lőszer-, élelmezési és üzemanyagkész
letekkel. A személyi állomány felszerelése -  többek között

-  az évszaknak megfelelő ruházat, be
osztásuknak és alkalmazásuknak 
megfelelő optikai (távcső, éjjellátó, 
távmérő), védő (sisak, vegyivédelmi 
ruházat, golyóálló mellény), forgalom- 
irányító felszerelések, ejtőernyő, át
vizsgáló detektorok (fém-, kábítószer
detektor). A technikai eszközök tarto
zékai lehetnek az optikai felderítő, rá
diótechnikai eszközök, rádiók, 
vegyivédelmi mentesítő, felderítő esz
közök, átjárónyitók, ködfejlesztő, 
hóeltakarító eszköz, felszerelésük a 
rámpa. A felszerelések, tartozékok kü
lön paranccsal vagy a nélkül közvetle
nül alkalmazhatók a szimulációban, 
ezért ha alkalmazásuk szükséges, ak
kor ezeket az anyagokat, eszközöket 
be kell tenni a felszerelések, tartozé
kok közé, de ez a gyakorlat során kü
lön logisztikai, illetve alkalmazói fel
adat is lehet.

A katonáknak és harcjárműveknek 
alapfelszereltsége a lövész- és fedélzeti fegyver, melyekkel 
alaphelyzetben rendelkeznek. A levezetési terv tartalmának 
megfelelően azonban ezeket le lehet venni a kiinduló hely
zethez, és szimuláció során lesz feladat a pótlásuk. A harci 
repülőeszközöknek géppuska, gépágyú kivételével alap
helyzetben nincs feltéve a fedélzeti fegyver. Ezeket vagy 
tervezéskor, vagy a gyakorlat során kell felszerelni.

A fegyverekhez tartozik a -  lőszer-javadalmazással maxi
mált -  lőszerkészlet. A lőszer-javadalmazás általában meg
egyezik azzal, amit a katona magával tud vinni, illetve ami a 
harcjárműben elhelyezhető a valóságban is. Tervezéskor 
ennek értéke változtatható, ezzel szabályozható például a 
lőszerfogyasztás a tüzérségi eszközöknél, lövegeknél. A lő
szerkészlet feltöltöttségét a gyakorlat kiinduló helyzetére, a 
gyakorlat céljának, feladatainak megfelelően lehet beállíta
ni. Teljes feltöltöttség estén a logisztikai alegységek nem lő- 
szerfeltöltéssel kezdik a gyakorlatot, arra csak a gyakorlat 
közben lesz szükség, de ha a logisztikai gyakorlatot egy 
harcból kivont alegység feltöltésével akarják kezdeni, akkor 
hiányos lőszerkészletet kell beállítani. Hasonló a hajtó
anyagkészlet beállítása, azzal a különbséggel, hogy a tech
nikai eszközök hajtóanyagtartályainak térfogata tervezéskor 
nem módosítható. Ezt a programozó a katonai szabályza
tokban meghatározott értékre állította be. Természetesen, 
ha ez az érték nem egyezik meg a valóságos értékekkel, a 
katonák kérésére a programozó ezt tudja pontosítani.

Különösen a logisztikai gyakorlatokon, de más esetben is 
fontos része lehet a tervezésnek a szállított és tárolt anya
gi készletek létrehozása -  a szállítási kapacitást figyelem
be véve -  az elemi egységek általános tárolójában (jármű
vek platóján, tartályában, katonák hátizsákjában), raktárak
ban. Az általános tárolóban kell tárolni a különböző szakte
vékenységekhez (javítás, gyógyítás, ellátás, műszaki, 
vegyivédelmi szaktevékenység stb.) a technikai eszközök, 
katonák, létesítmények által közvetlenül használt szak
anyagokat. A folyékony anyagot szállító eszközöknél a fo
lyékony anyag szállítására tartályt alakítottak ki. A szállított 
és tárolt anyagi készleteket, azok mennyiségét a hadinor
mákkal összhangban, a gyakorlat tárgyának, céljának meg
felelően kell megállapítani, létrehozni. Figyelembe kell ven
ni, hogy a szimulációban részt vevő szervezetek általában 
nem a tényleges, valós állománnyal vesznek részt a szimu
lációs gyakorlaton. A program csak a szimulációban részt 
vevő technika, személyi állomány figyelembevételével tud
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statisztikai adatokat szolgáltatni. Amennyiben a gyakorló 
logisztikai törzs számára fontos az anyagi számvetések ké
szítése a feladatok végrehajtásának irányítása közben, ak
kor két lehetőség van:

-  a gyakorló törzs nemcsak a gyakorlaton, hanem a va
lóságos szervezet tényleges anyagi készletével készíti a 
számvetéseket. A fogyás megállapításához a számítógép 
által szolgáltatott statisztikákból a százalékos értékeket ve
szik figyelembe;

-  a gyakorló logisztikai törzs csak a szimulációban részt 
vevő technikai eszközök, személyi állomány létszámára ki
számolt alapadatokkal készíti a számvetéseit, amihez már 
teljes értékű adatszolgáltatást biztosít a program.

Ugyanakkor az eddigi tapasztalat az, hogy a számítógé
pes szimulációs gyakorlatok többségében nem az anyagi 
számvetések készítésének gyakorlása a legfontosabb cél
kitűzés. A gyakorló logisztikai törzsek fő feladata a logiszti
kai támogatás irányítása a valóságot megközelítő, gyorsan 
és váratlanul kialakuló körülmények között. Természetesen 
ehhez szükséges a megfelelő mennyiségű anyagi készlet, 
de ennek a gyakorlat kiinduló helyzetében már meg kell 
lennie. Katonai műveletet nem szabad elkezdeni a logiszti
kai feltételei hiányával. Szállítási feladat megszervezésé
vel, végrehajtásának irányításával kapcsolatos gyakorlato
kon talán még az sem igazán fontos, hogy milyen anyagi 
készleteket kell szállítani. A rakodás, a szállítóoszlopok 
összeállítása, menetbiztosításának, forgalomszabályozá
sának megszervezése, a menet végrehajtásának irányítá
sa lehet a fő szempont. Más a helyzet, ha katonai művelet
hez szükséges logisztikai feltételek megteremtése a gya
korlat célja, akkor el kell végezni a kiszolgálandó szervezet
re vonatkozó anyagi, szállítási számvetéseket.

A SZIMULÁCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK ELHELYEZÉSE

A gyakorlat kiinduló helyzetét a katonai tervező munkacso
port írásban, illetve papír alapú térképen, vázlaton dolgoz
za ki, ami alapul szolgál a szimuláció
ban részt vevő szervezetek digitális 
térképen, szimulációs térben történő 
elhelyezésére. Ez szükséges ahhoz, 
hogy a szimulációban részt tudjanak 
venni. A digitális térképre történő rög
zítést, a gyakorlatot tervező munka- 
csoport irányítása mellett az Artifex 
hajtja végre. A kiinduló helyzetnek 
megfelelően el kell helyezni a digitális 
térképen az elemi egységeket. El kell 
készíteni azokat a vázlatokat, amelyek 
a szimulált szervezetek tevékenysé
gét meghatározzák, befolyásolják 
(sávhatár, települési, összpontosítási, 
gyülekezési körletek, tervezett útvona
lak, tüzelőállások stb.). Létre kell hoz
ni azokat a létesítményeket (kórház, 
telepített egészségügyi központ, rak
tár, ellátó pont, javítóbázis, ellenőrző 
áteresztőpont, különböző táborok, lö
vészárok, fedezék stb.), műszaki zára
kat, egyéb objektumokat, amelyeknek 
a kiinduló helyzetben már meg kell 
lenniük.

A kiinduló helyzetnek megfelelően 
be kell állítani a személyi állomány 
technikai állapotát jelző paraméte
reket:

-  harcképesség;
-  mozgásképesség;
-  általános állapot;
-  alkalmasság;
-  alkalmazásukhoz szükséges anyagi készletek feltöltött- 

sége;
-  álcázottság;
-  kiképzettség;
-  kipihentség.
Ezek az értékek befolyásolják az elemi egységek szimu

láció indítása utáni képességeit, meghatározhatják a 
kiszolgálóállomány feladatait.

A betervezett események és incidensek egy részének 
számítógépes megtervezése is szükséges ahhoz, hogy 
azok bekövetkezzenek. Az adott helyszínen a meghatáro
zott időre ott kell lenni az eseményt, incidenst előidéző sze
mélyi állománynak, technikának, anyagnak, fel kell robban
ni a pokolgépnek, robbanó szerkezetnek, aláaknázott híd
nak stb. Elsősorban a békefenntartó műveletekben előfor
duló incidensek, terrorcselekmények, balesetek, váratlan 
meghibásodások, sérülések bekövetkezését kell részlete
sen kidolgozni, aminek feltételeit biztosítani kell a szimulá
ciós térben. Az eseményt, incidenst előidéző operátornak, 
illetve alájátszójának pontosan meg kell határozni a felada
tát (még azt is, hogy a tüntető, utat eltorlaszoló tömeg mit 
és meddig kiabáljon). Helyhez, időhöz, egy-egy személy
hez, technikához kötött esemény, incidens bekövetkezése 
automatikus eseménygenerálással is megtervezhető a 
program segítségével.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA

A szimulációs gyakorlat általános követelményeiben a gya
korlatot elrendelő parancsnok meghatározza a gyakorlat 
hadműveleti idejét (év, hónap, nap, a szimuláció indításá
nak időpontja, óra, perc), az évszakot, a gyakorlat teljes 
időtartamára az időjárási feltételeket és annak változásait.

9. ábra. Városrészlet
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10. ábra. Emberek a városházán

-  az operátorok, a számítógépes munkahelyek száma 
korlátozott;

-  a szünet nélküli szimulációs gyakorlat esetén is szük
ség van az operátorok pihentetésére.

Tehát rendkívül körültekintően kell eljárni a szimuláció
ban részt vevő szervezetek számítógépes munkahelyekre 
történő kiosztásánál. Az egyes munkahelyeken egyszerre, 
egy időben, egy helyen elvégezhető feladatokat, azok 
mennyiségét, a kiosztott szervezet működési területének 
nagyságát összhangba kell hozni a levezetési tervben, az 
esemény-, az incidensjegyzékben szereplő feladatokkal, 
azok helyszínével, idejével. Ennek hiánya korlátozhatja a 
munkahelyre kiosztott szervezet irányíthatóságát, különö
sen akkor, ha több szervezetet, több és nagy területen kell 
vezetni. A munkahelyek nem megfelelő kiosztása irreálissá 
teheti a vezetett egységek alkalmazhatóságát, ami a gya
korlat végrehajtásának eredményességét is negatívan be
folyásolhatja.

Az ezekre vonatkozó konkrét paramétereket a tervező 
munkacsoport dolgozza ki, amit a tervező operátor a gya
korlathoz hozzárendelve számítógépen rögzít.

A hadműveleti idő beállítható úgy, hogy a szimuláció in
dulásakor az megegyezzen a csillagászati idővel, de attól 
eltérő is lehet.

Az időjárás paramétereit, az évszakot, a holdfázist a szi
mulációs gyakorlat napjaira vonatkozó sablon betöltésével (a 
sokéves átlagnak megfelelő időjárási adatok) célszerű rögzí
teni, annak értékeit a feladathoz igazítva lehet módosítani. A 
sablontól eltérő értékek általában a láthatóság, a csapadék 
(eső, hó, jég), a szélerősség és annak iránya, a felhőalap (ez 
utóbbi kettő a repülőgyakorlatok esetében jellemző), a 
hóvastagság. A beállított időjárási körülmények a gyakorlat 
teljes működési területére vonatkoznak, de igény szerint kije
lölt területeken (régiókban) eltérő időjárási viszonyok is létre
hozhatók. Például egy szállítóoszlop mozgását az útvonal 
bármely szakaszán korlátozni lehet hóakadállyal.

A gyakorlaton a szimulációs idő haladásával a valóság
nak megfelelően változik a napszak, ehhez kapcsolódóan a 
láthatóság, az időjárási értékek a szimulációs időre beállí
tott értékeknek megfelelően alakulnak. A holdfázis állapotá
nak megállapítása is lényeges éjszakai feladatok végrehaj
tásának gyakorlásakor. Százszázalékos holdfázis estén a 
láthatóság 700 méter, míg 0% esetén 50 méter, ami korlá
tozza a mozgás sebességét és a lőtávolságot.

Számítógépes munkahelyek elosztása

A számítógépes szimulációs gyakorlat tervezésének utol
só, de nem kevésbé fontos mozzanata a struktúrában lévő 
szervezetek kiosztása a számítógépes munkahelyekre. Eh
hez figyelembe kell venni az alábbi körülményeket:

-  egy számítógépes munkahelyen csak egy operátor tud 
dolgozni;

-  az operátor egy időben, egyszerre csak egy parancsot 
tud kiadni;

-  egyszerre csak egy elemi egységnek vagy köteléknek 
lehet parancsot kiadni;

-  egy-egy parancs kiadásának végrehajtása megfigye
lést igényelhet, illetve az adott elemi egységre, kötelékre to
vábbi, azonnali parancsok kiadását generálhatja;

-  a digitális térképen adott időpontban csak a képernyőn 
lévő terület figyelhető meg, ami a méretaránytól függően 
egészen kis terület is lehet;

A RÖGZÍTETT GYAKORLAT TESZTELÉSE,
A VÉGREHAJTÁS GYAKORLÁSA

A számítógépes szimulációs gyakorlat tervének számítógép
be történő rögzítését követően a gyakorlatot -  a számítógé
pes munkahelyekre történő kiosztásnak megfelelően -  betöl
tik a szimulációs rendszerbe. Az operátorok minden részlet
re kiterjedő műveleti sor szerint tesztelik, ellenőrzik, hogy a 
részükre kiosztott egységek, azok elemei az előzőekben le
írtak szerint kerültek-e rögzítésre, ellenőrzik továbbá a sze
mélyi állomány, a technikai eszközök, a létesítmények álla
potát, hogy rendelkeznek-e a szükséges felszerelésekkel, 
tartozékokkal, készletekkel, alkalmasak-e rendeltetésüknek 
megfelelő szimulációs tevékenységre. A működési területü
kön kiértékelik a terep lehetőségeit, adottságait, azon a ve
zetett egység alkalmazásának lehetőségeit, akadályait. A 
statikus ellenőrzést követően a szimuláció elindításával, a ki
adható parancsok végrehajtásával tesztelik az egység alkal
mazhatóságát, a terepi adottságokat. A tesztelés alkalmával 
feltárt hibák alapján pontosítják a rögzített gyakorlatot.

A tesztelést követően, a hibák kijavítása után az Artifex 
állománya a levezetési terv szerint a várható tevékenysé
gek figyelembevételével, saját elgondolás szerint tényleges 
szimulációs idővel végrehajtja a gyakorlatot. Ennek célja, 
hogy az Artifex meggyőződjön arról, hogy a rögzített feladat 
a levezetési terv szerinti időben és módon, a betervezett 
események, incidensek a meghatározott helyen és időben 
végrehajthatók-e, illetve az operátorok megismerjék és 
gyakorolják a várható feladatok végrehajtását. Célszerű, ha 
a katonai tervező csoport vagy annak egy tagja a gyakorlá
son részt vesz, és észrevételei alapján a tervet tovább 
pontosíthatja. A pontosítást követően átveszi a számítógé
pen rögzített gyakorlat kiinduló helyzetét. Az így rögzített 
gyakorlat bármikor, akár több alkalommal is levezethető.

Az eddigi tapasztalatokat felhasználva, a számítógépes 
operátori munka részletezése nélkül kíséreltük meg össze
foglalni a szimulációs gyakorlat számítógépes tervezésé
nek sajátos feladatait, azzal a szándékkal, hogy segítséget 
nyújtsunk a logisztikai számítógépes szimulációs gyakorla
tok tervezéséhez. Ennek eredményétől függetlenül az 
Artifex nyugdíjas katonaállománya, de a többi alkalmazott 
is felkészült arra, hogy egyeztetett időpontokban előadáso
kon, bemutatókon bővítse a katonaállomány ismereteit a 
számítógépes szimulációs rendszerről, alkalmazásának le
hetőségeiről, de hasznos tanácsokkal is tud segíteni a szá
mítógépes szimulációs gyakorlatok célkitűzéseivel össze
hangolt levezetési tervek elkészítéséhez. ■
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Horváth Zoltán A HMS BELFAST cirkáló
A hajó, amely mindig célba talál

A z első világháború után elterjedt 
általános meggyőződés szerint 
Európa történetének addigi leg

pusztítóbb háborúja nagyrészt a nagy
hatalmak közti flottaépítő versenynek 
volt köszönhető. Ezért a háború után 
fegyverzetkorlátozási egyezmények 
megkötésével és a haditengerészetek 
erőviszonyait szabályozó konferenciák 
egész sorával próbálták meg elejét ven
ni egy újabb fegyverkezési versenynek. 
A megszületett egyezmények termé
szetesen számos érdekellentétet szül
tek, a különböző fegyveres erők, így a 
tengerészetek is minden lehetséges kis
kaput kihasználva igyekeztek a korláto
zásokat kijátszani.

Az 1930-as londoni tengerészeti 
egyezményben a cirkálók maximális 
vízkiszorítását egységesen 10 ezer t- 
ban állapították meg, és ezen a határon 
belül a különböző kategóriákat úgy de
finiálták, hogy a könnyűcirkálók főfegy
verzetének maximális kalibere legfel
jebb 155 mm, míg a nehézcirkálóké 
203 mm lehet. A nagy haditengerésze
tek mindegyike igyekezett a lehető leg
jobban kihasználni ezt a meglehetősen 
nagyvonalú meghatározást. Nagy, ne
hézcirkáló méretű és páncélzatú hajó
kat építettek, melyeket azonban csu
pán 152-155 mm-es lövegekkel szerel
tek fel, s így hivatalosan a könnyűcirká
lók közé sorolhatták be azokat.

Az amerikai BROOKLYN és különö
sen a japán MOGAMI osztályú hajók 
építése a brit haditengerészetet is vá
laszlépésre kényszerítette. Az új cirká
lók az admiralitás eredeti kiírása szerint 
a következő paraméterekkel kellett, 
hogy rendelkezzenek: 9000 t-s vízki

2. ábra. Emléktábla a Belfast könnyű
cirkáló fontosabb bevetéseiről

szorítás, 32 csomós maximális sebes
ség, fő fegyverzetként 12 darab 152 
mm-es gyorstüzelő ágyú. Ezenkívül pe
dig legyenek felszerelve felderítő repü
lőgépekkel és erős légvédelemmel, 
páncélzatuk legyen képes ellenállni a 
203 mm-es kaliberű lövedékeknek.

A leendő hajók építésénél a korábbi 
7000 t-s LEANDER osztályú cirkálók 
terveit vették alapul. A hajótest alakja és 
általános elrendezése szinte azonos 
maradt, csupán a méreteket növelték 
meg, valamint az ikerlövegtornyokat 
hármas tornyokra cserélték, és zárt 
hangárakat építettek a hajókra. Az első 
két cirkálót, az 1933-ban elkezdett 
SOUTHAMPTON-t és NEWCASTLE-t1 
aztán kisebb-nagyobb módosításokkal 
további nyolc követte.2 A sorozat utolsó 
két tagja a már 10 ezer t-sra tervezett 
EDINBURGH és BELFAST volt.3

A BELFAST gerincfektetésére 1936. 
december 10-én került sor a belfasti 
Harland & Wolff hajógyárban, vízrebo- 
csátására pedig másfél évvel később, 
1938. március 17-én, Írország védő

szentjének, Szent Patriknak a napján. 
A cirkáló keresztanyja az akkori brit 
miniszterelnök, Neville Chamberlain 
felesége volt.

A SOUTHAMPTON-hoz képest a 
hajó 7 m-rel hosszabb és egy méterrel 
szélesebb lett, vízkiszorítása pedig 
több mint 2000 tonnával lett nagyobb. 
A méretek növekedését főleg az erő
sebb és nagyobb kiterjedésű páncél
zat tette szükségessé. Hogy a hajó 
méreteit és vízkiszorítását mégis az 
előírt határokon belül tartsák, a löveg- 
tornyok közelebb kerültek egymáshoz, 
mint a korábbi cirkálókon, ami kismér
tékben rontotta a tornyok kilövési szö
gét. (A korábbi 290° helyett 280°-ra.)

A BELFAST és az EDINBURGH az 
eredeti tervek szerint egyébként négy
ágyús lövegtornyokat kapott volna, 
összesen 16 darab 152 mm-es löveg- 
gel. A négyes tornyok kifejlesztése 
azonban olyan sok, nem várt technikai 
nehézségbe ütközött, hogy végül felad
ták az elképzelést, és a hajókra a koráb
bi cirkálókon is használt, az 1933-ban 
szolgálatba állított 6750 BL Mark XXIII 
lövegekkel felszerelt háromágyús lö
vegtornyokat építették be. A tornyok kö
zépső ágyúit, ergonómiai megfontolá
sok alapján, a két szélsőhöz képest 
76,2 cm-rel hátrébb építették be, hogy a 
szűk térben a lövegek kezelőszemély
zete ne zavarja egymás munkáját. Egy 
hármas lövegtorony tömege 635 t-t tett 
ki, kezelőszemélyzete 46 főből állt.

A hajót felszerelték még 12 darab, iker
tornyokban elhelyezett 102 mm-es 
gyorstüzelő löveggel, két nyolccsövű, 40 
mm-es légvédelmi gépágyúval -  az úgy
nevezett „Pom-Pom”-okkal - , valamint 
két darab négycsövű, 12,7 mm-es légvé
delmi géppuskával. A BELFAST két da
rab háromcsövű, 533 mm-es torpedóve
tővel is fel volt szerelve, melyeket a hajó 
két oldalán, a kémények között építettek 
be.4 A cirkáló két Supermarine Walrus 
felderítő hidroplánt szállíthatott a pa
rancsnoki híd két oldalán levő hangárak
ban, egyet pedig a hangárak mögött be
épített katapulton. (A gyakorlatban ez 
utóbbit rendszerint nem vitték magukkal.)

A BELFAST négy hajócsavarját meg
hajtó turbinákat két gépteremben helyez
ték el. A két belső csavart a hátsó, a két 
külsőt az első gépházban elhelyezett tur
binák hajtották meg. A turbinák számára

1. ábra. A BELFAST cirkáló mint múzeumhajó
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BELFAST MOGAMI GIUSEPPE GARIBALDI BROOKLYN FRUNZE
Gerincfektetés 1936. XII. 10. 1931. X. 27. 1933. XII. 28. 1935. III. 12. 1939. Vili. 29.
Vízrebocsátás 1938. III. 17. 1934. III. 14. 1936. IV. 21. 1936. XI. 30. 1940. XII. 30.
Szolgálatba állítás 1939.VIII. 5. 1935. VII. 28. 1937. XII. 20. 1937. IX. 30. 1950. XII. 19.
Vízkiszorítás
Standard 10718 t 9500 t 9390 t 9700 t 11 130 t
Maximális 13 385 t 12 962 t 11 350 t 12 300 t 14 100 t
Hosszúság 187 m 197 m 187,05 m 185,4 m 199 m
Szélesség 21 m 18 m 18,85 m 18,77 m 18,7 m
Merülés 6 m 6,15 m 6,9 m 6,10 m 6,9 m
Hajtómű 4 db Admiralty 10 db Kampón 8 db Yarrow 8 db Babcock & 6 db kazán

kazán kazán kazán Wilcox kazán 2 db turbina
4 db Parsons 4 db Kampón 2 db Parsons 4 db Parsons

turbina turbina kazán turbina turbina
Teljesítmény 80 000 LE 152 000 LE 100 000 LE 100 000 LE 124 000 LE
Sebesség 32 csomó 36 csomó 33 csomó 33 csomó 32,5 csomó
Üzemanyag 2256 t 2389 t 1200 t 2175 t 3500 t
Hatótávolság 6864 mérföld/ 7673 mérföld/ 4215 mérföld/ 7800 mérföld/ 6300 mérföld/

13 csomó 14 csomó 13 csomó 15 csomó 17 csomó
Páncélzat
Öv 102 mm 125 mm 140 mm 127 mm 100 mm
Fedélzet 76 mm 60 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Lövegtorony 102 mm 25 mm 135 mm 165 mm 175 mm
Híd - 100 mm - 127 mm 130 mm
Fegyverzet 12x152 mm 15x155 mm 10x152 mm 15x152 mm 12x152 mm

(4x3) (5x3) (2x3+2x2) (5*3) (4*3)
12x102 mm 8x127 mm 8X100 mm 8X127 mm 8*100 mm
16x40 mm 4x40 mm 8x37 mm 8x12,7 mm 28*37 mm
8x12,7 mm 12 db 610 mm-es 8x13,2 mm 4 db repülőgép 10 db 533 mm-es

6 db 533 mm-es torpedóvető 6 db 533 mm-es torpedóvető
torpedóvető 3 db repülőgép torpedóvető

3 db repülőgép 4 db repülőgép
Személyzet 781 fő 896 fő 892 fő 1200 fő 1184 fő

1. táblázat. A BELFAST és a hasonló kategóriájú cirkálók főbb adatai
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4. ábra. A hathüvelykes főfegyverzet és 
a parancsnoki híd

3. ábra. Főtüzérség töltőberendezése, 
mellette a hathüvelykes lövedék



6. ábra. Négyhüvelykes légvédelmi fegyverállás a cirkáló oldalán

négy darab Admiralty kazán biztosította a 
gőzt. A hajó a próbajáratokon 32 csomós 
maximális sebességet ért el, legnagyobb 
hatótávolsága a 13 csomós gazdaságos 
sebesség mellett 6864 mérföld volt.

A cirkáló személyzete 781 főből állt. A 
BELFAST-ot azonban eleve zászlóshajó
nak tervezték, s a parancsnoki híd mellett 
még egy tengernagyi híddal is felszerel
ték. Zászlóshajóként működve pedig a 
személyzet tovább bővült a tengernag
gyal és törzsének tisztjeivel, valamint 
ezek népes kíséretével, összesen mint
egy 100 emberrel. A BELFAST építési 
költsége összesen 2141514 fontot tett ki.

A próbajáratok elvégzése után a cirká
ló hivatalosan 1939. augusztus 3-án állt 
szolgálatba. A hajó első parancsnoka G. 
A. Scott sorhajókapitány volt. A 
BELFAST augusztus 31-én csatlakozott 
a Scapa Flow-ban állomásozó Tizen
nyolcadik Cirkáló Kötelékhez. A nagy
részt az Északi-tengeren járőröző hajók 
a Németország elleni blokád fenntartásá
ban vettek részt, s e tevékenységük so
rán a BELFAST október 9-én elfogta a 
német CAP NORTE teherhajót. A 
ROYAL OAK elsüllyesztése után a tá
maszpont védelmének megerősítéséig a

5. ábra. Kilátás a parancsnoki hídról

Scapa Flow-ban állomásozó hajókat biz
tonságosabb kikötőkbe vezényelték át. A 
BELFAST-ot Rosythba helyezték át, a 
Második Cirkáló Kötelékhez. November 
21-én a hajók lőgyakorlatra futottak ki, 
mikor a BELFAST rászaladt a német 
U-21 által két héttel korábban lerakott 
aknák egyikére. A hátsó gépház alatt 
robbanó akna eltörte a hajó gerincét, és 
olyan súlyos, nagy kiterjedésű sérülése
ket okozott, hogy egy ideig komolyan 
foglalkoztak a gondolattal, a BELFAST-ot 
javíthatatlannak minősítik, és lebontják.5 
Végül a cirkálót a Rosythban elvégzett 
ideiglenes javítás után, 1940 nyarán át
vontatták a devenporti hajógyárba, ahol 
hozzákezdtek a kijavításához. A súlyos 
sérülések a BELFAST teljes átépítését 
tették szükségessé, ami a háborús hely
zet miatt meglehetősen vontatottan ha
ladt, és egészen 1942 novemberéig el
húzódott. Az átépítés során a hajót a leg
újabb radarokkal és optikai távolságmé
rőkkel szerelték fel, légvédelmi fegyver
zetét bővítették és korszerűsítették. A cir
kálót ezenkívül alkalmassá tették a nyílt

tengeren történő üzemanyag-felvételre, 
övpáncélzatát pedig egy rátéttel megerő
sítették. Az átalakítások következtében a 
BELFAST vízkiszorítása 11 553 t-ra nö
vekedett.

Az ekkor Frederick Parham kapitány 
vezetése alatt álló cirkáló 1943 elején 
csatlakozott a Tizedik Cirkáló Kötelék
hez, melynek parancsnoka, Robert 
Burnett ellentengernagy a BELFAST-ot 
választotta zászlóshajójának. A cirkáló 
egészen 1944 nyaráig az Észak-Atlan- 
ti-óceánon, illetve a Jeges-tengeren te
vékenykedett, a Szovjetunióba irányu
ló konvojok védelmében. 1943 kará
csonyán a BELFAST jelentős szerepet 
játszott a német SCHANRHORST csa
tacirkáló elsüllyesztésében, majd a kö
vetkező év tavaszán a TIRPITZ-et tá
madó angol hordozókötelékek védel
mében vett részt.

1944 júniusában a cirkáló a norman
diai partraszállást biztosító Force E- 
kötelék zászlóshajójaként a Gold és 
Juno körzetekben partraszálló angol 
és kanadai csapatok tüzérségi támo-

2. táblázat. A korabeli cirkálólövegek főbb adatai

Löveg típusa 6 750 BL 15,5 cm/60 152 mm/55 6”/47 Mark 152mm/57
Mark XXII 3rd Yeat Type Models 1934 16 38 Pattern 1938

Szolgálatba állítás éve 1933 1930 1934 1937 1941
Teljes csőhossz 7,869 m 9,615 m 8,84 m 7,62 m 8,935 m
Cső tömege 7,017 t 12,7 t 9,689 t 6,6 t 17,5 t
Cső emelési szögtartománya -5/+45° -7/+55° -5/+45° -5/+40" -5/+45°
Cső számított élettartama 1100 lövés 300 lövés Nincs adat 1050 lövés 450 lövés
Tűzgyorsaság 8 lövés/min 6 lövés/min 5 lövés/min 10 lövés/min 6,5 lövés/minc
Torkolatsebesség 841 m/s 925 m/s 910 m/s 762 m/s 950 m/s
Maximális lőtávolság 23 300 m 25 000 m 25 740 m 23 770 m 30 215 m
Lövedék tömege 50,8 kg 55,87 kg 50 kg 59 kg 55 kg
Alkalmazás helye Leander, 

Town, Colony, 
és Swiftsure 

osztályú hajók

Mogami, 
Oyodo, 
Yamato 

osztályú hajók

Garibaldi 
osztályú hajók

Brooklyn,
St. Louis 

Cleveland 
Fargo

osztályú hajók

Csapajev, 
Szverdlov 

osztályú hajók
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7. ábra. Kétfontos 4 cm-es ikercsövű légvédelmi gépágyúk

gatásával volt megbízva. Június 6-án 
reggel 5.30-kor a BELFAST az elsők 
között nyitott tüzet a német állásokra. 
A hajó egészen július 8-ig a térségben 
tartózkodott, majd Devenportba vezé
nyelték, ahol ismét felújították. Repü
lőgépeit és katapultját eltávolították, 
légvédelmi fegyverzetét és tűzirányító 
berendezéseit korszerűsítették, s lég
kondicionáló berendezéseit átalakítva 
a cirkálót alkalmassá tették a trópusi 
vizeken végzendő tevékenységre. 
A hajót ezután a Japán elleni hadmű
veletekben kívánták bevetni, mire 
azonban 1945 augusztusában megér
kezett Sydneybe, a háború már véget 
ért. A BELFAST az év hátralevő részé
ben a Sanghaj környéki japán hadifo

golytáborokban őrzött britek Hong
kongba és Szingapúrba történő szállí
tásában segédkezett.

Az 1946 elején Sydneyben elvégzett 
újabb nagyjavítás után, melynek során 
eltávolították torpedóvető csöveit és vízi 
bombáit, a BELFAST egészen 1947 
őszéig a távol-keleti vizeken cirkált, s 
csak ez év októberében tért vissza 
Nagy-Britanniába. A hajót ezután tarta
lékállományba helyezték, ám már a kö
vetkező évben kénytelenek voltak ismét 
szolgálatba állítani. A kínai polgárháború 
eseményei által kiváltott feszült távol-ke
leti helyzet miatt szükségessé vált a tér
ségben állomásozó brit haditengerésze
ti erők megerősítése, s a BELFAST, mi
után 1948 októberében, kilenc év után

8. ábra. A kétcsövű légvédelmi 
fegyverállás felülről nézve

először újra látogatást tett a névadó vá
ros kikötőjében, ismét ezekre a vizekre 
indult. A hajó a következő két évet a kí
nai és indokínai vizeken töltötte, majd a 
régóta esedékes nagyjavítás után 
rögtön egy újabb háborús konfliktus te
rületére vezényelték az észak-koreai 
partokhoz. A cirkáló egészen 1952 szep
temberéig teljesített itt szolgálatot, s ez 
alatt az idő alatt a szárazföldi csapatokat 
támogatva több mint nyolcezer lövedé
ket lőtt ki fő fegyverzetéből.6 A BELFAST 
1952 őszén tért vissza a hazai vizekre, s 
ez év novemberében ismét tartalékállo
mányba helyezték.

1956 elején a BELFAST-ot ismét akti
válták, és a devenporti hajógyárban 
nagyszabású átalakításokat hajtottak 
végre rajta, hogy megfeleljen a modern 
tengeri hadviselés követelményeinek is. 
A BELFAST ezek eredményeképpen 
nyerte el ma is látható formáját.7 Egy le
hetséges nukleáris, illetve vegyi fegyve
rekkel megvívott háborúra felkészülve új, 
légmentesen zárható parancsnoki hidat 
kapott, valamint új légkondicionáló be
rendezéseket. A régi árbocok helyére 
rácsárbocok kerültek, a fedélzetek desz
kaborítását pedig felszedték, és a he
lyükre csúszásgátló védelemmel ellátott 
acéllemezeket fektettek. A Pom- 
Pomokat Bofors-gépágyúkra cserélték, a 
hajó tatján pedig helikopter-leszállóhe
lyet alakítottak ki. Természetesen korsze
rűsítették a BELFAST tűzvezető beren
dezéseit és irányító rendszereit is. Mivel 
az átépítés után a legénység létszáma

9. ábra. Technikus munka közben

J egyzetek

1. A hajókat eredetileg mitológiai nevekre -  az első kettőt Polyphemus és Minotaur névre -  akar
ták keresztelni, ám később az a döntés született, hogy az új cirkálók a haditengerészet és a nem
zetközi kapcsolatok erősítése végett a nagyobb angol városokról kapják a nevüket. Az osztályt 
így aztán rendszerint Town osztályú cirkálókként említik, hasonlóképpen a húszas években épült, 
az angol megyékről elnevezett nehézcirkálókhoz, melyeket County osztályként tartanak nyilván.
2. Az osztály hajói természetesen egyre nagyobbak lettek. Az első csoportot, a négy 9100 t-s 
SOUTHAMPTON osztályú hajót a 9400 t-s GLOUCESTER osztály négy hajója követte, majd az 
EDINBURGH osztály két 10 ezer t-s egysége. Az új cirkálóépítési programot, melyet főleg a ja
pán flottafejlesztéssel indokoltak, sokan szükségtelennek tartották. Közéjük tartozott Winston 
Churchill is, aki kijelentette: „Japánnal márpedig soha az életben nem fogunk háborúzni!”
3. Tervezték az osztály folytatását is, további két, 10 885 t-sra tervezett cirkálóval, melyek az 
EDINBURGH erősített változatai lettek volna, ám az időközben kitört háború miatt a hajók meg
építésére már nem került sor.
4. A cirkálók nem szállítottak tartalék torpedókat, csak a csövekben levőket használhatták fel.
5. Bár 21 ember megsebesült, a robbanás nem követelt halálos áldozatokat. A BELFAST legény
sége mégsem mondhatta szerencsésnek magát, mivel nagy részüket a HOOD csatacirkálóra ve
zényelték át, és azzal együtt is merültek el másfél évvel később.
6. A hajó pontos és hatékony tűzvezetése miatt kapta az amerikai megfigyelőktől a „Straight
shooting ship” -kb. „egyenesen a célba találó hajó" -  elnevezést.
7. Később számos kritika is érte a Belfast Bizottságot, hogy a hajót olyan második világháborús 
festéssel látták el, amelyet abban a formában soha nem viselt.
8. Az egyes helyeken olvasható állítással szemben a választás nem dicsőséges múltja miatt 
esett a BELFAST-ra, hanem egyszerűen csak azért, mert a leselejtezett cirkálók közül ez a hajó 
volt a legjobb állapotban.
9. A koreai háborúban a BELFAST tüzértisztje.



10. á b ra . R ia d ó  a g é p h á z b a n

956 főre növekedett, a legénységi körle
teket is bővíteni és modernizálni kellett.

A cirkálót 1959. május 12-én állították 
újra szolgálatba, és egy rövid földközi
tengeri tartózkodás után még az év vé
ge előtt ismét a Távol-Keletre vezényel
ték, ahol újabb háborús feszültség ala
kult ki Kína és a függetlenedő Tajvan kö
zött. A BELFAST a térségben tartózko
dó angol-ausztrál kötelék zászlóshajó
jaként a következő évben nagyrészt a 
Kína és Tajvan közti vizeken járőrözött, 
s több SEATO-hadgyakorlaton is részt 
vett. A feszültség enyhülésével a cirkáló 
-  egy szingapúri nagyjavítás után -  az 
ausztráliai kikötőkben tett látogatást,

11. ábra. A radar

12. ábra. A radar kijelzője 
a parancsnoki hídon

13. á b ra . M ű s z e r fa l a g é p h á z b a n

majd 1961 decemberében Nagy-Britan- 
nia képviseletében részt vett a 
Tanganyika függetlenné válása alkal
mából rendezett ünnepségeken Dar- 
Es-Salaam kikötőjében.

A BELFAST 1962 március végén in
dult vissza a hazai kikötőkbe. Miután 
tudni lehetett, hogy ez lesz az öreg cir
káló utolsó nagyobb útja, úgy döntöttek, 
a BELFAST hordozza végig még egy
szer a brit zászlót a világ tengerein. 
Szingapúrból kiindulva a hajó Hong
kong, Guam és Pearl Harbor érintésé
vel átszelte a Csendes-óceánt, majd be
futott San Franciscóba. Innen indulva 
végighajózott az Egyesült Államok nyu
gati partjai mentén, és látogatást tett a 
kanadai Brit-Kolumbia kikötőiben, Van
couverben és Esquimaltban. A Pana
ma-csatornán áthajózva látogatást tett 
Trinidadon, majd az Atlanti-óceánon át
kelve 1962. június 17-én horgonyt vetett 
Plymouth kikötőjében. Az év hátralevő 
részében a cirkáló egy NATO-hadgya- 
korlaton vett részt, majd látogatást tett 
Amszterdam és „szülővárosa”, Belfast 
kikötőjében. Utolsó tengeri útját 1963 
augusztusában tette meg, amikor egy 
hadgyakorlaton vett részt Gibraltárnál. 
A cirkáló ezután 1970-ig lakóhajóként 
működött Portsmouth kikötőjében, majd 
1971 elején, 32 szolgálatban töltött év 
után törölték a flotta állományából. A ki
selejtezett hajóra ezután már csak a 
roncstelep és a lebontás várhatott.

Négy évvel korábban az Imperial War 
Museum vezetői elhatározták, hogy 
megszereznek és konzerválnak egy 152 
mm-es, háromágyús lövegtornyot a mú
zeum számára. Miután végül elnyerték a 
tengerészet jóváhagyását és sikerült ele
gendő tőkét összegyűjteni a vállalkozás
hoz, a múzeum munkatársai megszem
lélték a leselejtezett, lebontásra váró cir
kálókat. Eközben született meg az ötlet, 
hogy -  Nelson VICTORY-jához hasonló
an -  egy cirkálót teljes egészében meg
őrizzenek múzeumhajóként az utókor 
számára. 1971 júliusában elnyerték a 
tervhez a kormányzat jóváhagyását és 
anyagi támogatását is. A számításba jö

14 . á b ra . A  21 h ü v e ly k e s  to r p e d ó

15. ábra. A BELFAST cirkáló 
a Tower hídnál lévő múzeum

hető hajók közül végül a BELFAST-ra 
esett a választás, 8 s ezután Sir Donald 
Gibson altengernagy9 elnökletével meg
alakult a terv megvalósításával megbí
zott Belfast Bizottság. A BELFAST-ot a 
kormány a bizottságnak ajándékozta, 
majd egy gyors felújítás után a veterán 
cirkálót 1971 októberében felvontatták a 
Temzén London szívébe, ahol a Towerral 
szemközt horgonyozták le. A hajót októ
ber 21 -én -  Trafalgar napján -  adták át a 
közönségnek nagyszabású ünnepségek 
keretében, melyen részt vett a tengeré
szeti miniszter, az első tengeri lord és 
London város főpolgármestere is.

A London Bridge és a Tower Bridge 
között lehorgonyzott hajó karácsony 
kivételével mindennap 10 és 18 óra 
között látogatható (a téli időszámítás 
ideje alatt 10-17 óra között).

Felhasznált irodalom

John Wingate: HMS BELFAST, Profile 
Warship, 1972.
Slavomir Brezezinski: The british
crusier HMS BELFAST, Profile
Morskie, 1998.
http ://www. navweaps .com
http://en.wikipedia.org
http://hmsbelfast.iwm.org.
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Katonai logisztika
s______________________________________________________ /

Tóth Zoltán Generációváltás 
a haditechnikai biztosításban II. rész

Haditechnikai karbantartó konténer (HKK)

A csapatok missziós alkalmazása felvetette a régi, már ke
vésbé korszerű, nem szabványos KF-2 konténerben kiala
kított javító-karbantartó kapacitások korszerűsítését. A té
mával kapcsolatban 2005 nyarán egy konferencia kereté
ben kidolgozták a tábori fenntartás (javítás, karbantartás) új 
alapelveit, melyek részben a mobilképességek fejlesztését, 
részben a stacionerképességek kialakítását és meghonosí
tását jelölték meg elérendő célként.

A HKK alapkonténere -  csakúgy mint más fegyverne
mi különleges szakfelépítmény esetén, az 596/219/2003 
TH (HK 4/2007) HM-határozattal rendszeresített, a ko
rábbinál nagyobb alapterületű, szabványos, az ISO 20’

(1C) konténer méreteivel megegyező 20’-as, nem bővít
hető, nem letört, zárt felépítmény -  а КС 020 típusjelű 
konténer.

A KONTÉNER FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Külső hosszúság: 
Külső szélesség: 
Külső magasság: 
Munkatér hossza: 
Belső magasság: 
Tömeg (nettó): 
Össztömeg:

6058 mm 
2438 mm 
2438 mm 
4900 mm 

min. 1800 mm 
3500 kg 

max. 12 000 kg

10. ábra. A BTR-80A torony beemelése 1,5 t teherbírású emelődaruval
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Képesség Képességet biztosító felszerelés, követelmény
Ivóvíz tárolása 20 1 térfogatú hűtőgép
Technikai víz tárolása 1. Technikai víztároló edény (30 I).

2. Kézmosó felszerelés.
3. Szennyvízgyűjtő tartály beépítve a konténer aljába. A tároló tartály elhelyezése 

biztosítsa a víz gravitációs úton történő kifolyását. A szennyvízgyűjtő tartály azonos 
térfogatú legyen. A tartályok egyszerűen legyenek tisztíthatok, üríthetők.

Tűz- és balesetvédelmi, 
egészségügyi felszerelés

1. Tűzoltópalack (2 db 12 kg MH-norma szerint). 2. Mentődoboz, В típusú. 3. 
Munka- és balesetvédelmi személyi felszerelések az egyes munkafolyamatokhoz 
kihelyezhető állványon. 4. Hegesztőparaván.

Elektromosenergia-ellátás 1. Külső hálózati betáplálást biztosító fogadó-elosztó modul 
(Power Quattro, 400/230 V AC; 50 Hz).

2. Központi elektromos kapcsoló szekrény, fedélzeti áramellátó modulok 
(400/230 V AC; 50 Hz; 24V DC).

3. Áramforrás-aggregátor.
4. Csatlakozókábelek, vezetékek, elosztók.
5. Konténer belső hálózat.
6. 2 db 30 m-es 230 V AC, 50 Hz kábeldobos vezetékhosszabbító, hordozható 

műanyag dobos hosszabbítok.
7. 2 db 30 m-es 24 V DC kábeldobos vezetékhosszabbító; hordozható műanyag dobos 

hosszabbítok.
8. Életvédelmi biztonsági rendszer (ÉV-relé). 9. 2 db 12 V/80 Ah, zárt, gondozásmentes 

akkumulátor.
Munkaterek, munkahelyek 
fűtése, szellőztetése

1. Beépített hűtő-fűtő berendezés.
2. Mobil telepíthető hűtő-fűtő berendezés

(3,5 kW hűtőteljesítmény, 3,6 kW fűtőteljesítmény) a szerelősátor temperálására.
Munkaterek, munkahelyek 
megvilágítása

1. Stacioner munkahely-megvilágító lámpák (3 db halogén).
2. Hordozható bel- és kültéri

szerelőlámpák, egyedi állványos lámpák és dobos hordozható lámpák.
3. Szerelősátorral fedett tér belső világítási rendszere.
4. Konténer környezetének külső világítási rendszere, elektromos elosztók, 

hosszabbítok, hálózati elemek.
Munkahelyek, munkaterek 
tisztítása

1. Szóróhomok (fűrészpor) tároló edényzet.
2. Lapát, seprű.
3. Szennyezett homokgyűjtő.
4. 24 V porszívó.

Külső anyagmozgatás A konténer külső felületére rögzíthető, max. 1,5 t teherbírású daruszerkezet 
kialakítása min. 2 m karral, az elhelyezéstől függően 180-270°-ban elforgatható min. 
2 m emelési magassággal.

Technikai légellátás 1. Légkompresszor (csavarkompresszor 5,5 kW), elhelyezés a 
gépészeti térben, kezelés a munkatérből.

2. Légelosztó rendszer nedves és száraz berendezésekhez, beépítve a konténerbe.
3. Légtömlők tárolódobon szerelve (2 db 30 m 1/2”) gyorscsatlakozóval 

(1/2” tömlő max. 20 bar 30 m/db).
4. Légnyomáscsökkentő reduktorok (4 db) 1/2” szűrő, vízcsapda nyomásszabályzó, 

olajozó egység. A konténerben, illetve a konténer külső oldalán lévő 
kapcsolószekrényben legyen kiépítve 2-2 db 1/2” gyorscsatlakozó.

Haditechnikai eszközök 
külső-belső felületeinek, 
tereinek és
berendezéseinek tisztítása

1. Ipari száraz-nedves porszívó.
2. Nagynyomású mobil mosóberendezés.
3. Petróleumszóró.
4. Mosókefe, szivacs.

Alkatrésztisztítás, -mosás 1. Alkatrészmosó berendezés.
2. Mosótálca.
3. Ecsetkészlet.
4. Mosófolyadék-tároló edény.

5. táblázat. Képességelemek és követelmények
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A KONTÉNER ELRENDEZÉSE

A konténer funkcionálisan az alábbi terekre és szerkezeti 
egységekre tagozódik:

-  gépészeti tér;
-  műhely (belső munkatér);
-  szerelősátor (külső munkatér);
-  emelődaru;
-  málhakonténer.

Gépészeti tér

A gépészeti tér a HKK autonóm üzemeltetéséhez, a szak- 
állomány munkavégzéséhez szükséges feltételeket biz
tosító berendezések elhelyezésére szolgáló, a belső té
ren belül kialakított, de a munkatértől hermetikusan elvá
lasztott, önálló funkcióval bíró tér (gépterem). Ide került 
beépítésre:

-  az ABV-rendszer FA 270/180 típusú szűrő-szellőztető 
berendezése;

-  a munkatér fűtését és hűtését biztosító FUJITSU- 
klímaberendezés gépészeti egysége;

-  a technológiához szükséges sűrített levegőt biztosító 
AGRE dugattyús kompresszor;

-  a konténer saját áramforrása, a KIRCH HD 12 LAE tí
pusú dízel üzemű aggregátor.

11. ábra. Az emelődaru rögzítése a konténerhez

12. ábra. Haditechnikai karbantartó konténer telepítése dupla sátorral

»



Katonai logisztika

Képesség Képességet biztosító felszerelés, követelmény
5. Szennyezett mosófolyadék-gyűjtő edény.
6. Karbantartórongy-tároló.
7. Olajosrongy-gyűjtőedény.
8. Használt szűrőbetét gyűjtő edény.

Hajtó- és kenőanyagok 
kezelése

1. Olajleeresztő tálcakészlet.
2. Elektromos olajszivattyú.
3. Vödör.
4. Mérőedény.
5. Szűrővel szerelt tölcsér.
6. Használtolaj-gyűjtő edény.
7. Hordókiöntő.

Fagyálló folyadék kezelése 1. Vödör.
2. Tölcsér.
3. Fagyáspontmérő/akkumulutátor savsűrűségmérő készülék.

Rezsianyagok tárolása 1. Rezsianyag-tároló szekrény.
2. Rezsianyag-tároló hordozható láda (doboz).
3. A szekrény és láda legyen alkalmas az általánosan használt rezsianyagok szelektált 

tárolására. Tárolókapacitási összigény 0,5 m3.
Fenntartási anyagtároló 
konténer elhelyezése

1. Fenntartási és üzemanyagok elhelyezése az anyagféleségek 
és mennyiségek specifikálása szerint.

Nyomás alatti 
rendszerek ellenőrzése

1. Légnyomásmérő a légfékrendszerek diagnosztikájához.
2. Üzemanyag-ellátó rendszerek nyomásviszonyainak 

vizsgálatát biztosító analóg műszer.
Haditechnikai eszközök 
külső-belső felületeinek 
védelme, jelölése

1. Elektromos csiszológép.
2. Elektromos kézi hőlégfúvó.
3. Felülettisztító spaknikészlet.
4. Drótkefe.
5. Pneumatikus felülettisztító készülék.
6. Szám-, betű- és jelsablonkészlet.
7. Rajztű, pontozó.
8. Festéktároló edény.
9. Higítótároló edény.
10. Rozsdamaró, -átalakító, felületpassziváló tárolóedény.
11. Hulladékgyűjtő edény.
12. Veszélyeshulladék-gyűjtő edény.

Akkumulátorok
karbantartása

1. Vödör.
2. Tölcsér.
3. Elektromos terhelő villa.
4. Desztillált víztároló edény.
5. Akkumulátorok kitelepített töltésére alkalmas (max. 20 A töltőáram) berendezés 

a géptérbe málházva.
Fegyverzeti berendezések 
karbantartása, 
technikai kiszolgálása

1. Az alegységszintű technikai kiszolgálásokhoz,
javításokhoz és karbantartáshoz szükséges fenntartási anyagokat 
és szerelékeket az MH biztosítja.

Elektromos berendezések 
karbantartása, 
szükség szerinti javítása

1. Elektromos szerelő szerszámkészlet.
2. Diagnosztikai műszerek. Legyenek képesek gépjárművek kiépített diagnosztikai 

csatlakozóiról származtatott jelek kiértékélésére.
3. Elektromos forrasztókészülék.

Motor- és kiszolgáló 
rendszereinek ellenőrzése, 

beszabályozása

1. Gépkocsiszerelő szerszámkészlet.
2. Diagnosztikai műszerek.
3. Porlasztó beszabályzó készülék, ultrahangos mosóval.

Erőátviteli berendezés 1. Gépkocsiszerelő szerszámkészlet, 
ellenőrzése, beszabályozása
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Képesség Képességet biztosító felszerelés, követelmény
Futómű, felfüggesztés 1. Légnyomásmérő készülék.
és gumiabroncs ellenőrzése, 2. Gumiabroncs-mintázat mélységmérő készülék.
karbantartása 3. Pneumatikus gépi zsírzó készülék.

4. Kézi zsírzó készülék.
Karosszéria, 1. Általános rendeltetésű kéziszerszámok.
szakfelépítmény ellenőrzése, 2. Elektromos hegesztő készülék, inverteres, hordozható.
beszabályozása, javítása 3. Dissou gázhegesztő készülék.

4. Kézi fúrógép.
5. Kézi hőlégfúvó készülék.
6. Ponyvajavító készlet.
7. Popszegecselő készlet.
8. Bőrlyukasztó készlet.
9. Asztali fúrógép.
10. Kézi elektromos sarokcsiszológép.
11. Asztali köszörű.
12. Általános mérőeszközök.
13. Asztali satu.

Gépjárművek időszakos 
műszaki megvizsgálása 
(kiemelt műveletek)

1. Digitális lassulásmérő készülék.

Számítástechnikai háttér 1. A digitális műszerek kiolvasásához és az eredmények megjelenítéséhez szükséges 
hardver- és szoftverháttér (katonai, ütésálló kivitel).

Belső, illetve kitelepíthető 1. Tárolóterek, bútorzat a felszerelés tárolására és munkavégzésre.
berendezés 2. Szerelősátorhoz 2 db kitelepíthető satupad.
Szerelősátor 1. A konténerhez rögzíthető, külön fűtéssel, belső világítással, szellőztetéssel ellátott
berendezés szerelősátor. Egy konténerhez 2 kit szerelősátor tartozik. Több szerelősátor 

összetűzésével szerelőfolyosó kialakítása legyen lehetséges.

Belső munkatér

13. ábra. A kéziszerszámok és műszerek elhelyezését 
biztosító tárolószerkezetek és fiókok

Funkcionálisan a gépészeti térben elhelyezett berende
zésekhez tartozik, de a munkatérben található a központi 
elektromos kapcsolószekrény, illetve a külső hálózati be
táplálást fogadó-elosztó modul.

A belső munkatér biztosítja a konténer 
készletébe tartozó szerszámok, felsze
relés és eszközök elhelyezését, vala
mint a szakállomány munkavégzésé
hez szükséges munkahelyek kialakítá
sát. A beépített eszközök elhelyezése 
egyidejűleg csak egy fő részére biztosít 
az előírásoknak megfelelő munkahe
lyet. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés 
alapvetően a konténerhez rögzíthető, 
de akár önálló elemként is alkalmazha
tó 2 db szerelősátorban történik.

A konténerbe a bejutás a kívülről és 
belülről egyaránt nyitható homlokzati 
és oldalajtón keresztül lehetséges. A 
belső térben mennyezeti lámpatestek 
biztosítják az általános megvilágítást. 
Beépítettsége (a berendezések meny- 
nyisége) miatt a konténeren ablakokat 
nem alakítottak ki.

A konténer fejlesztése során az 5. 
táblázatban követelmények kerültek 
megvalósításra. (Kivonat a Harcásza
ti-Műszaki Követelményből)

A műhelyt a mai kor minőségi színvo
nalát képviselő gépekkel, szerszámokkal és mérőeszközök
kel szerelték fel, szem előtt tartva -  a biztonságos munka
végzésre megkövetelt szabályokon túlmenően -  a munkatér
rel szemben támasztott ergonómiai követelményeket is. ■
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Haditechnika-történet

Matthaeidesz Konrád A Finn Tüzérség Múzeuma
A testvéri finn népet a szabadság hősének, védel

mezőjének tartják nemcsak hazánkban, hanem 
szerte a világon. Az első világháború után nem fo

gadta el, hanem 1918-ban lerázta a hihetetlen túlerőben 
lévő orosz uralmat. 1939/40 fordulóján gigászi küzdelmet 
vívtak a Szovjetunió ellen, majd a második világháború 
(finn meghatározás szerint a folytatólagos háború) idején 
visszaszerezték a Szovjetunió által 1940-ben elvett terü
letet. Igaz, 1944 augusztusában kényszerűen befejezték 
a küzdelmet, békét kértek, és még nagyobb területi vesz
teséget kényszerültek elszenvedni, de küzdelmükkel el
érték, hogy a többi balti állammal ellentétben nem váltak 
szovjet tagállammá. A finnek ennek a sorsdöntő küzde
lemnek az emlékeit őrizve létrehozták haderőnemi múze
umaikat, majd a fő fegyvernemekét is, így a tüzérségét is, 
melyet Hameenlinnában találunk Parolától alig pár kilo
méterre.

A finn hadvezetés vigyázott arra, hogy a rendszerből ki
vont eszközök egyes darabjainak fenntartására -  melyeket 3. ábra. A múzeum épülete

1. ábra. Finn 105 mm-es, K34-es vontatott tarackágyú Bofors- 
licenc alapján

4. ábra. M.18 150 mm-es közepes német tábori tarack

2. ábra. Finn gyártmányú 152 mm-es, négycsövű sorozatvető 5. ábra. Német 105 mm-es M.18/40 tábori tarack
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6. ábra. Olasz Melara-gyártású 105 mm-es M.56P hegyi ágyú

7. ábra. Német Rheinmetall 50 mm-es páncéltörő ágyú

különböző egységeknél tároltak, ápoltak -  legyen pénz. 
1970-ben kezdték meg az eszközök egy helyre történő 
gyűjtését. Elképzelésük az volt, hogy a látogatottság érdé

it. ábra. Régi német 210 mm-es tarack valószínűleg 1916-ból, 
L/14-es csővel

kében minél közelebb legyen a fővároshoz, a déli lakot- 
tabb területekhez, így választották ki a Hameenlinna terü
letén lévő hatalmas laktanyát, ahol 2004 januárjában nyi
totta meg kapuit a Finn Tüzérség Múzeuma. Az orosz cár 
1850-ben adta parancsba, hogy a térségben laktanya 
épüljön, de a vörös téglából emelt épület egészének át
adására csak közvetlenül az első világháború előtt, 1913- 
ban került sor.

A múzeum területén több épületet találunk, a fő -  a leg
nagyobb -  három szintjén időrendi sorrendben mutatják be 
a tüzérség és annak kisegítő eszközei fejlődését. A föld
szinten maga a fegyvernem megszületése, az első emele
ten a kiemelkedő történelmi emlék a téli, valamint a folyta
tólagos háború, a felső szinten pedig a háború utáni idők 
technikáját tekinthetjük meg. Itt már nagy szerepet kap a 
kommunikáció, a különböző felderítési módok sora. Az esz
közök mellett látható a korhű egyenruha és más felszerelé
si tárgyak. A második világháború időszakából arra is jutott 
hely, hogy egy hat ló vontatta löveget mozdonyostól csodál
jon meg a látogató, természetesen személyzetével, lovasá
val együtt. Egy fényképen a legmagasabb -  245 centiméter 
-  finn harcos tekinthető meg, mellette ott áll az alig melléig 
érő átlag magasságú katona, valamint kiállították az óriás 
suvickolt, hatalmas méretű „hétmérföldes” csizmáját is.

8. ábra. Szovjet gyártású zsákmányolt tábori ágyúk 10. ábra. Szovjet M.37-es 152 mm-es ML-20 vontatott tarackágyú
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14. ábra. Szovjet ATS-59 tüzérségi vontató11. ábra. Szovjet M.31-es 122 mm-es A-19 vontatott ágyú

12. ábra. Szovjet 130 mm-es D-30 vontatott ágyú 15. ábra. Szovjet Sztalinyec tüzérségi vontató traktor

Az egyik épületben a személyi emlékeket mutatják be, 
ott látható egy petersburgi eredetét fémcímkével igazolt 
trombita. A téli háború idejéből származik, amikor a győ-

13. ábra. Finn Tampelia K-85 típusú, 155 mm-es ágyú

zelemre törő Vörös Hadsereg 22. ukrán hadosztálya, 
térkép híján egy erdő útvesztőjében rekedt. Az első és 
utolsó szovjet járművet kilőtték a finnek. A sze
rencsétlen emberek ott fagytak meg, közöttük a helsin- 
kii bevonulás díszszemléjére indított zenekar teher
autón ülő miden tagja -  onnan származik e hadizsák
mány.

A Finnországra oly jellemző tavak egyikére futó lak
tanyaudvaron, a hajdani alakulótéren 90 löveget he
lyeztek el. Német, orosz vagy éppen az amerikai fegy
vergyárak terméke éppúgy megtalálható itt, mint a své
deké. Megszokott gondozottság, lefestett, ápolt eszkö
zök. Érdekesség a német „ködvető” mellett a finn fej
lesztésű, majd azonos rakétafegyver. Itt áll az NDK-fel- 
ségjellel ellátott föld-föld Luna M rakéta. Aki nem szak
ember, aligha tudja megkülönböztetni a szinte egyforma 
lövegeket. Egy tény: nemcsak Skandinávia, talán az 
egész földrész legnagyobb löveggyűjteménye várja itt a 
látogatókat.

Természetesen ajándékbolt is üzemel, könyvekkel, leme
zekkel, dévédékkel, de aki nem akar vásárolni, az megte
kintheti az épületben lévő moziban folyamatosan futó vetí
tést a hősi időkről, a hazaszeretetről.

(A képek a szerző felvételei)
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A G280 páncélozott 
katonai terepjáró

-járőrözés önállóan és csoportosan;
-  szállítmány (konvoj) kísérése;
-  VIP személyek szállítása;
-  felderítési feladatok végrehajtása;
-  egyéb missziós biztosítási felada

tok végrehajtása;
-  CIMIC- és PSYOPS-tevékenység. 
A típus melletti döntést segítette,

hogy a szóban forgó típusváltozatot 
már több nemzeti hadsereg -  köztük 
Kanada, Nagy-Britannia, Németor
szág, Norvégia és Hollandia -  is rend
szeresítette. Csak a kanadai hadsereg 
több mint 1000 db-ot vásárolt belőle. 
Az általuk elvégzett magas szintű ha
ditechnikai alkalmassági vizsgálatok 
és csapatpróbák észrevételeit és ta
pasztalatait a gyártó visszacsatolta a 
gyártmányfejlesztésre. Tehát az MH 
egy gyakorlatban kipróbált és bevált 
páncélozott gépjárműtípushoz jutott.

Az új típusváltozat az eddig szállított 
MB G270 típustól küllemében és harcá
szati-műszaki paraméterei tekintetében 
is jelentősen eltér, azonban a GBP két 
legfontosabb alapelvének -  családelv 
és csereszabatosság -  a jármű megfe
lel. A G280 az általa képviselt kategóri
ában és a G270 eddig beszerzett típus- 
változataihoz viszonyítva is formabon
tó, a hasonlóan zárt felépítményű MB 
G270 CDI BA6 típustól való eltérősége 

az első pillanatban megnyilvánul.
Külső kialakítását tekintve maga

sabb felépítésű, szélesebb nyomtávú 
és a gumiabroncsok profilja is széle
sebb. Méreteit alapvetően a páncél
védettség határozza meg, emiatt ro
busztusabb, nagyobb önsúlyú és mé

retű, mint az eddig rendsze
resített típusváltozatok. 

Utaskabinja ballisz
tikai és akna elleni

A M agyar Honvédség  külföldi ka
tonai szerepvállalása mind a 
NATO, mind az Európai Unió 

kötelékén belül felerősödött. Az MH 
katonai szervezetei a világ különbö
ző térségeiben számos békeművelet 
keretében teljesítik küldetésüket. 
Feladataik sikeres teljesítése szem
pontjából nem mellékes, hogy a ré
szükre biztosított fegyverzet és fel
szerelés milyen képességek birtoko
sává teszi a magyar katonákat, illet
ve hogy milyen védettséget nyújta
nak részükre a különféle veszélyfor
rásokkal szemben. A védettség nö
velése iránti fokozódó alkalmazói 
igény kielégítésére szerezték be az 
MH PRT részére 5 db Mercedes- 
Benz G280 CDI BA6 C+R SSA FB6 
márkajelű páncélozott katonai terep
járó személygépjármű volt.

A beszerzést megelőző szakmai 
előkészítő munka keretében meghatá
rozták azokat az alkalmazói szempon
tokat, amelyek biztosítják a feladatok 
alacsonyabb kockázati szintű végre
hajtását, illetve csökkentik a fennálló 
veszélyek hatását. Ennek megfelelően 
a jármű az alábbi missziós funkciókat 
hivatott teljesíteni:

1. ábra. A G280 páncélozott katonai 
terepjáró jobboldali nézeti képe (H. F.)

támadással szemben körkörösen vé
dett. Védelmi fokozata FB6, a német 
DIN EN vonatkozó szabványainak 
meghatározása szerint, ami az alábbi 
fegyverek, repeszek és aknák ellen 
nyújt védelmet:

a) Ballisztikai védelem
-  5,56 mmx45 NATO által rendsze

resített gépkarabélylőszer M193 v = 
937 m/s becsapódási sebességnél;

-  155 mm-es tüzérségi lőszerrepesz 
(kb. 100 mm távolság, belövési szög: 
360°, 0-18°).

b) Alsó aknatámadás elleni védelem
-  1 kg TNT-egyenértékű robbanó

anyag a mellső kerekek alatt robbantva;
-  1,1 g tömegű repeszek ellen véde

lem 570 m/s becsapódási sebességnél.
c) Tetővédelem
-  2 db repeszgránát elleni védelem, 

egy a tetőn, egy másik a kocsiszek
rény alatt egyszerre robbantva.

A ballisztikai védelem kiterjed a jár
mű ablakaira, ajtóira, ajtózárakra és 
borítólemezekre, továbbá a tetőhéj- 
azatra és az alsó padlólemezekre, va
lamint az utastér hátfalára is. A jármű 
védelme összetett, ún. moduláris jelle
gű, ami azt jelenti, hogy a nagyobb tö
meg elviselésére megerősített karos
szériára utólag szerelik fel a páncélle
mezeket. A különböző méretű és alakú 
páncéllemezeket és golyóálló üvege
ket beépítik az utascella kárpitozás 
alatti részébe, valamint az ablaküve
gek helyére. A szélvédők külső felüle
tének jégmentesítését, illetve a belső 
felületek páramentesítését beépített 
klímaberendezés és a szélvédőbe épí
tett elektromos fűtőszálak végzik. A 
fülke alsó részének páncélvédettsége 
mintegy 70%, amit az utasok alatti ré
szeken felhelyezett páncélzat nyújt. A 
hiányzó 30%-nyi védettséget a jármű 
hossztengelye mentén fekvő erőátvite
li részegységek adják.

A járműnek a kabinon kívül eső ré
szei -  a motor, az erőátvitel, a futómű 
és a csomagtér -  nincsenek védelem
mel ellátva.

A páncélozott G280 típus 1+3 fő 
szállítására alkalmas. Az alkalmazói 
elvárásoknak megfelelően a tetőhéja- 
zatot forgatható búvónyílással és fegy
verállvánnyal szerelték fel. A kézzel 
forgatható módosított UMF-típusú 
fegyverállványra az MH-ban rendsze-
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resített 7,62 mm-es PKM-géppuska 
szerelhető fel. A 360°-ban körbeforgat
ható búvónyílás -  a lövészkatona vé
delme érdekében -  a járművel azonos 
védettségi szintű, körkörös ballisztikai 
védelemmel van ellátva. A gyűrű belső 
oldalán 2 db rákász található, 2x 100 
db lőszerrel.

A fegyverrel függőlegesen -5° és 
+60° között lehet tüzelni. A lövészkato
na tüzeléskor vagy az állítható zsámo
lyon áll, vagy pedig a tető belső olda
lára függesztett hevederben ül. Az áll
vány belső oldalán találhatók még a 
rákász és hüvelygyűjtő vászonzsákok.

A jármű megengedett legnagyobb 
össztömege 4800 kg, hasznos teherbí
rása 750 kg és C típusú jogosítvánnyal 
vezethető. Felépítménye, motorja, erő
átvitele és futóműve a kor műszaki 
színvonalának megfelelő. Katalizáto
ros motorja képes ugyan az EURO-4 
környezetvédelmi követelményeket tel
jesíteni, azonban az aknatámadás elle
ni alsó védettséget biztosító páncélle
mezek (helyhiány) nem teszik lehetővé 
a jelzett emissziós szint megvalósítá
sához szükséges részecskeszűrőnek 
a kipufogó rendszerbe való beépítését, 
így a jármű az EURO-3 kibocsátási kö
vetelményeket teljesíti.

A járművet a táblázatban megadott 
paraméterekkel rendelkező common- 
rail befecskendezésű, elektronikus ve
zérlésű dízelmotor hajtja, melynek faj
lagos teljesítménye 28 kW/t, ami alap
ján a jármű a jó teljesítménydotációjú 
kategóriába sorolható. A motor maxi
mális nyomatéka 410 Nm (1600 1/min 
fordulaton).

Rendkívüli körülmények között a 
motor gázolajon kívül adalékolt repülő
hajtóanyaggal is üzemeltethető. Ilyen 
esetben az emissziós értékek romlá
sával és mintegy 10-15%-nyi teljesít
ménycsökkenéssel -  hosszabb távon 
a motor gyorsabb elhasználódásával -  
kell számolni. A motor zárt rendszerű, 
kényszercirkulációs, túlnyomásos hű
tőrendszere széles domborzati és hő- 
mérsékleti körülmények közötti alkal
mazást biztosít a jármű részére. A hű
tőrendszer a motor üzemi hőmérsékle
tét -30°C és +40°C közötti környezeti 
hőmérséklet mellett termosztát és hid
raulikus meghajtású hűtőventilátor se
gítségével szabályozza. A rendszer 
szükséghelyzetben vízzel is feltölthe
tő. A motor előmelegítés nélkül -20°C- 
ig hidegen indítható, előmelegítő alkal
mazásával -30°C-ig.

A jármű 96% relatív páratartalom, 
20 m/s szélsebesség és 1,5 g/m3 levegő- 
portartalom mellett és 3000 m tenger
szint feletti magasságig alkalmazható.

A G280 kiemelkedően jó terepjárási 
tulajdonságokkal rendelkezik. A meg-

Típusváltozat BA6 C+R SSA FB6
Védelem:
BRV 1999 szerint bevizsgálva

DIN EN 1063 Biztonsági üvegezés 
DIN EN 1522 Ablakok, ajtók, 
zárak átlövésgátlása DIN EN 1523 
Ablakok, ajtók, zárak 
átlövésgátlása PM 2000 Lemez 
jellegű anyagok átlövésgátlása

Kivitel zárt
Hosszúság (mm) 4850
Szélesség (mm) 2150
Magasság (mm) 2400
Szabad magasság (mm) 256
Ossz. gördülő tömeg (kg) 4800
Saját tömeg (kg) 4050
Rakománytömeg (kg) 750
Nyomtávolság (mm) 1555
Mellső terepszög (°) 43
Hátsó terepszög (°) 38
Leküzdhető legnagyobb (°) 
emelkedő teljes terheléssel

30

Oldallejtő (°) 20
Gázlómélység (mm) 600
Árokáthidaló képesség (mm) 400
Lépcsőmászó képesség (mm) 300
Szállítható személyek száma (fő) 1+3
Maximális sebesség (km/h) 120
Tüzelőanyag-tartály térfogata (I) 96
Hatótávolság (km/1 feltöltés) közút/terep 750/600
Motor hathengeres, négyütemű „V” 

elrendezésű dízel, folyadékhű
tésű, négyszelepes technika, 
DE-égési eljárás, turbófeltöltős 
töltőlevegő-visszah ütéssel, 
common-rail befecskendezésű, 
teljesen elektronikus vezérlésű, 
EURO-3 emissziós osztály

Hengerűrtartalom (cm3) 2987
Motorteljesítmény (kW/LE) 135/183 (3800 1/min)
Nyomatékváltó öt előre-, egy hátrameneti fokozat, 

automata
Max. tengelyterhelés (kg) 
Mellső tengely 
Hátsó tengely

meghajtott, merev 2200 
2800

Fékberendezés Hidraulikus, kétkörös fékrendszer 
vákuumos fékerő-rásegítéssel, 
négycsatornás ABS-, 
elektromos fékerőelosztás (EBV)

-  mellső Tárcsafék
-  hátsó Dobfék
Gumiabroncs mérete 265/75 R16 All Terrain
Kormányberendezés MB LS 2 В szervokormánymű, 

golyósoros kormányszerkezet
Elektromos rendszer (V) 12/24
Akkumulátorfeszültség (V) 12
Akkumulátorok száma (db) 3 ( 2 + 1 )

1. táblázat. A G280 CDI harcászati-műszaki jellemzői
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adott paramétereken kívül említésre 
méltó még a 300 mm lépcsőmászó, a 
400 mm árokáthidaló, valamint a 600 
mm gázlóleküzdő képessége, amihez 
párosulnak még az elektronikusan 
kapcsolható kereszt- (kerékközi) és 
hossz- (tengelyközi) differenciálzárak, 
az összkerékhajtás és a kiegészítés
ként kapcsolható felező hajtás. A haj
táslánc szerves részét képezi az ötfo
kozatú automata sebességváltómű és 
az elektronikus kapcsolású osztómű. 
Az utastér középső konzolján lévő há
rom érintőkapcsoló segítségével kap

csolhatók a terepfokozat is és a 
differenciálműzárak.

A futóművek kialakítása erősített, me
rev hidas, rögzítésük a jármű alvázához 
rugalmas ágyazású hossz- és kereszt- 
irányú kapcsolórudakkal történik. A me
netstabilitást és az utazók kényelmét a 
hidak és az alváz között lévő két pár 
csavarrugó és teleszkópos lengéscsilla
pítók biztosítják. A jármű rugalmas len
gőrendszerének részét képezik többek 
között az állítható ülések is. A kerekek 
Hutchinson-típusú, ún. defektálló, speci
ális kerekek. A két részből álló csavaro

zott mélyágyazású felni tömörgumi 
vészfutógyűrűvel van ellátva körbe a 
gumiabroncs alatt. A gumiabroncsot ért 
sérülés (defekt, lövés, szilánk stb.) ese
tén az autó továbbra is mozgásképes 
marad, és mintegy 50 km/h sebesség
gel kb. 80 km távolságot képes megten
ni, növelve a benne ülők túlélési esélyét. 
A felszerelt gumiabroncs mintázata 
alapján a G280 egyaránt alkalmas köz
úti és terepi igénybevételre.

A jármű U profilból hegesztett létra ki
alakítású alvázzal rendelkezik, melynek 
kialakítása biztosítja a vasúti és akár 
függesztményként történő légi szállítást 
is. A jármű alján vezetett csővezetékek 
és egyéb szerelvények a felverődés 
okozta mechanikai sérülések elleni vé
dett kivitelben készültek. Az alvázat a 
mellső és a hátsó lökhárító zárja.

A kétkörös fékrendszer magában 
foglalja a vákuumos fékrásegítőt, a 
blokkolásgátlót (ABS) és a négycsa
tornás elektronikus fékerőelosztót 
(EBV). A mellső híd kerekeit tárcsafé
kek, a hátsó kerekeket pedig dobfékek 
lassítják. A mechanikus, bowdennel 
működtetett rögzítőfék a hátsó kereke
ket blokkolja, és képes a járművet 
40%-os lejtőn megtartani. Ennél na
gyobb lejtő esetére a jármű készleté
ben kerékkitámasztó ék található. A 
tárcsafékbetétek kopását kontroli-lám
pa jelzi. A korrózióálló anyagból ké
szült fékcsöveket az alvázon kötegek- 
be rendezve helyezték el.

3. ábra. A bemutatóra felsorakozott példányok



5. ábra. MB G280 CDI BA6 C+R SSA FB6 katonai terepjáró páncélozott kabinja

A 96 literes üzemanyagtartályban 20 
liter hajtóanyag-tartalék fér el.

Az elektromos rendszer 12/24 V. A 
motortérben 2 db, az utastérben 1 db 
akkumulátor van a két első ülés között 
elhelyezve. Az utastéri akkumu
látor a fedélzeti számítógép 
tápellátását, a motortéri ak
kumulátorok a motor indítá
sát biztosítják. Az utólag 
beépítendő elektromos be
rendezések számára 1 db 
12 V (15 A) és 2 db 24 V (15 
A; 40 A) feszültségű csatla
kozási lehetőséget alakítottak 
ki. Az akkumulátorok töltését 1 db 
12 V és 1 db 24 V feszültségű gene
rátor biztosítja. A gyújtáskapcsoló 
egyben a jármű telepfőkapcsolója is. A 
motortérben STANAG szerinti külső in
dítási csatlakozó található. A mellső 
fényszórókat, az irányjelzőket és a 
hátsó lámpákat mechanikai sérülés el
len védőrács védi.

Az éjszakai rejtett alkalmazás lehe
tőségét álcavilágítás biztosítja, mely
nek részét képezi az első lökhárítókra 
felszerelt két darab álcafényszóró, a 
hátsó lámpákba integrált 2 db helyzet
jelző, a hátsó lökhárítóban elhelyezett 
1 db féklámpa, valamint az alatta elhe
lyezett konvojlámpa. Az álcavilágítás a 
kettős funkciójú reteszelt világításkap
csolóval hozható működésbe. A jár
művel a műszaki KRESZ szerint 
750 kg össztömegű fék nélküli és

1500 kg össztömegű ráfutófékes után
futó vontatható.

A fűtési rendszer menet közben és 
állóhelyben -30  °C külső hőmérséklet 
esetén is a kabin padlószintjén mérve 
legalább +5 °C hőmérsékletet biztosít. 
A jármű egyaránt vezethető téli és 
nyári öltözetben, valamint vegyivé
delmi felszerelésben, lövedék- és re- 
peszálló védőmellényben.

A belső kárpitozás önkioltó anyagból 
készült. Külső festése ellenáll az ultra
ibolya sugárzásnak és az ABV- 
szennyezők káros hatásainak. Kézi és 
gépi úton kívül-belül egyaránt mente

síthető. Az MH-ban rendszeresített 
vízbázisú álcafestékek mind kézi, 
mind gépi úton felhordhatok, és káro
sodás nélkül eltávolíthatók.

A málhatér kétszárnyú hátsó ajtaja 
90°-ban nyitható és reteszelhető. A 
csomagtér választó polccal osztott al
só részén helyezték el az önmentésre 
szolgáló elektromos csörlőberende- 
zést. A csörlőkötél hossza 38 m, a 
csörlő névleges vonóereje 41 000 N. 
Használathoz a csörlőt a jármű mellső 
lökhárítóján lévő csapos furatokra kell 
felszerelni és elektromosan csatlakoz
tatni. Működése a kabinból távirányí
tással is vezérelhető.

A típus mind a környezetvédelmi pa
raméterei és műszaki megoldásai, 
mind a kompatibilitási és interope- 
rabilitási követelmények tekintetében 
egyaránt teljesíti a terepjáró személy- 
gépkocsi kategóriával szemben tá
masztott elvárásokat. A Magyar Hon
védségben rendszeresítését 15 évre 
és 300 ezer km futásteljesítményre 
(20 000 km/év) tervezik. A gyártó két 
év vagy 100 eezr km teljesítéséig álta
lános garanciát, öt év átrozsdásodás 
elleni garanciát, valamint a teljes rend
szerben tartási időre szavatosságot és 
szervizellátást vállal.

A típus STANAG 4569 szerinti ma
gasabb szintű ballisztikai és alsó ak
natámadás elleni védelemmel rendel
kező változatainak sorozatgyártását 
2008-tól kezdték meg. A felhasználók 
számára már elérhetők a STANAG 2. 
és 3. szintű védelmi követelményeket 
teljesíteni képes Mercedes-Benz típu
sú katonai terepjáró személygépjár
mű, a LAPV (Light Armoured Personei 
Vehicle) is.

A G280 páncélozott katonai terepjáró 
haditechnikai alkalmassági vizsgálatai 
és csapatpróbája igazolták az előzőek
ben ismertetett képességeket. ■

4. ábra. UMF-2 forgatható fegyverállvány a lövész szemszögéből (H. F.)
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Az Aermacchi MB-339A  
gyakorlógép

Mé g  a  k a t o n a i r e p ü l é s t  kedvelők 
körében sem mindenki tudja, mit 
jelent az MB-339-es. A Frecce 

Tricolori név azonban már szinte min
denkinek ismerősen cseng. A repülő
napok egyik sztárcsapata ennek a típus
nak egy speciális festésű és kialakítású 
változatát, az MB-339A/PAN-t használ
ja. Az olasz légierő (Aeronautica Militare 
Italiana, AMI) természetesen eredeti 
funkciójának megfelelően széles körben 
használja gyakorló- és könnyű harci re
pülőgépként, ezenkívül mérsékelt ex
portsikert is elkönyvelhetett a gyár. A kül
földi felhasználók a kiképzési feladato
kon kívül a gerillák elleni küzdelemben 
(COIN) is előszeretettel alkalmazzák.

Az előd, az Aermacchi MB-326-os 
alapjaira építkezve az 1970-es évek ele
jén kezdődtek meg a fejlesztési munkála
tok. Több mint 30 éve, 1976. augusztus 
12-én emelkedett levegőbe a prototípus. 
A sárkányszerkezetet és a hajtóművet el
sősorban takarékossági okokból az 
MB-326K változatból vették át. Az 
MB-326K együléses könnyű támadó 
gép volt, amelynek szerkezetét a kétülé
ses kiképző változathoz képest érthető 
okokból több helyen megerősítették, erő
sebb hajtóművet (Rolls-Royce Viper 
632-43) és hidraulikus mozgatású kor
mányrendszert kapott. Az új típus kabin

jában a katapultüléseket lépcsőzetesen 
helyezték el, ezzel jelentősen javult a ki
látás a hátsó ülésből. A Martin-Baker 
Mk.10 változatú eszközök nagy bizton
sággal menthetik a pilótákat a repülés 
bármely szakaszában. Négyről hatra nö
velték a szárnyak alatt található felfüg
gesztési pontok számát, így összesen 
1800 kg-nyi tömeget lehet felhelyezni. A 
325 l-es póttartályok, hagyományos 
bombák (az 500 kg-os Mk.83-ig bezáró
lag), napalmtartályok, gépágyú- és gép
puskakonténerek, kis hatótávolságú légi- 
harc-rakéták, nem irányított rakéták és 
felderítőkonténerek közül választhatnak 
a felhasználók. Nagyobb méretű lett a 
függőleges vezérsík, sőt a törzs hátsó ré
szére is beépítettek két kisebb stabilizáló 
felületet.

Az MB-339-est az eltelt 30 évben fo
lyamatosan fejlesztették, egyrészt a kül
földi vásárlók igényeinek megfelelően, 
másrészt a technika fejlődésének kö
szönhetően. A legújabb változatot, az 
MB-339CD-t többek közt digitális adat
busz rendszerrel, éjszakai alkalmazást 
elősegítő berendezésekkel, új, bevetést 
támogató számítógépekkel, szemma
gasságú kijelzővel (HŰD), besugárzás
érzékelőkkel, nem utolsósorban pedig 
infracsapdaszóróval látták el. Lehetőség 
van légi utántöltésre is a jobb oldalra me

reven beépíthető csatlakozón keresztül. 
Korábban kifejlesztették az együléses ki
vitelű MB-339K-t Veltro II. néven, de a 
gyár nem tudott rá megrendelést szerez
ni. A befektetett munka azért nem veszett 
teljesen kárba, mert a hajtóművet, a na
vigációs, illetve a támadórendszert az 
MB-339C jelű változatban felhasználták.

A különböző változatokat is össze
vetve az MB-339-esből azonban kö
zel sem gyártottak annyit, mint az előd 
MB-326-osból. Nagyságrendileg je
lenleg 200 körül lehet az összeszerelt 
mennyiség. Összehasonlításul né
hány adat: csak Brazíliában licenc 
alapján 182 darab AT-26 Xavante 
(MB-326GC), Dél-Afrikában pedig kö
rülbelül 100 darab Atlas Impala Mk.ll 
(MB-326K) készült el.

Az M B -339  TÍPUSVÁLTOZATAI

M B-339X - prototípus (három darab 
készült, ezekből egy a földi próbákra). 
MB-339A -  az eredeti olasz változat, 
de további alváltozatai is ismertek. 
Alkalmazók: AMI (100 db -  azon belül 
a Frecce Tricolori 19 db 
MB-339A/PAN és 8 db MB-339RM), 
Dubai (7 db MB-339A), Ghana (4 db 
MB-339A), Malajzia (13 db 
MB-339AM), Nigéria (12 db 
MB-339AN), Peru (16 db 
MB-339AP), Argentína (26 db 
MB-339AA -  bár sok helyen csak tíz 
darabról tesznek említést).
MB-339K Veltro //-együ léses harci 
változat.
MB-339B -  gyakorló változat 
megerősített fegyverzettel (ОТО 
Melara Marte Mark II hajó elleni 
rakéta)
M B -339C - megnövelt tolóerejű 
változat (Új-Zéland 18 db 
MB-339CB).
MB-339CD („Cabina Digitale”) -  
modernizált légi irányítás és 
műszerek, színes kijelzők, utántöltési 
lehetőség (AMI 15 db, Malajzia 8 db). 
MB-339FD („Full Digital”) az 
MB-339CD exportváltozata -  a 
felhasználók igénye alapján 
összeválogatott fedélzeti 
rendszerekkel (Eritrea 6 db,
Venezuela a T -2  Buckeye 
iskolagépek leváltására 12 db).

1. á b ra . A z  M B -3 3 9 A  m a k e t t je
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2. ábra. A makett félig felülről

MB-339 T-Bird II (Lockheed T-Bird) -  
változat a US JPATS (Joint Primary 
Air Training System) számára, de 
alulmaradt a Pilatus/Raytheon T -6A 
Texan ll-essel szemben.
MB-339A M LU -  az MB-339A/PAN 
gépek modernizált változatainak 
jelölése.

Érdekességek a típussal kapcsolatban

-  A prototípus „Marlboro” néven volt 
közismert, mert a fehér és narancssár
ga színű festés mintája erősen emlé
keztetett a cigarettagyártó lógójára.

-  A PAN (Pattuglia Acrobatica 
Nazionale) változatról a szárnyvégi 
póttartályok hiányoznak, viszont füst
generátorokat építettek be. A többi fe
délzeti rendszer megegyezik az alap- 
változatéval, így a jellegzetes festésű 
repülőgépek teljes mértékben bevet
hető állapotban vannak, alkalmasak a 
bemutatókon kívül harci gyakorló fel
adatok ellátására is. Információk sze
rint gyakorlatokon gyakran felszerelik 
a 120 db 30 mm-es lőszer befogadá
sára képes DEFA 553 gépágyús kon
ténert is. A csapat pilótáinak népszerű
sége oly mértékű, hogy mindenféle kö
vetkezmények nélkül sajátos felfogás

ban értelmezhetik még a katonai fe
gyelmet is. A bemutató csapat a 313° 
Gruppo Addestramento Acrobatico 
(szabad fordításban a 313. Gyakorló 
Műrepülő Század) alá tartozik. A helyi 
TELE VENEZIA televíziós csatornán 
gyakori esti program a Frecce Tricolori 
gyakorlatairól készült felvételek bemu
tatása. A nézők nyomon tudják követni 
kedvenceik tevékenységét a felkészü
lés mozzanataitól kezdve a gyakorlat 
kiértékelésig, és természetesen szak
értő kommentátor segít értelmezni a 
látottakat.

-  Az olasz légierő az MB-339-est in
tenzíven használja a mindennapi ki
képzési feladatokra, a CD változatok
kal pedig olcsón meg tudják oldani a 
Typhoonra való előképzést is. Ezek a 
példányok a 61. ezred kötelékében a 
Lecce-Galatia légibázison állomásoz
nak, ahol a CD (Cabina Digitale) jelö
lést bensőségesen (és némi csúszta
tással) Compack Discként emlegetik.

-  A 2006-os torinói téli olimpia légi biz
tosításában CAS (Close Air Support) fel
adatban az MB-339-esek is részt vettek. 
A már korábban említett DEFA 553-ast 
tartalmazó gépágyúkonténerrel kiválóan 
alkalmasnak bizonyultak a lassú helikop
terek és a légcsavaros kisgépek ellenőr
zésére.

-  Kétségtelen, hogy az 1982-es Falk- 
land-szigeteki háborúban a Harrier volt a 
levegő csúcsragadozója, de egy argen
tin Aermacchi MB339A is mély, bár nem 
túl közismert nyomot hagyott több angol 
hajó tengerészeinek lelkében még a 
harcok legelején. Egy fiatal argentin ha
ditengerészeti pilóta, Guillermo Owen 
Crippa hadnagy 4-A-115-ös jelű gépé
vel egyedül szállt fel őrjáratra Stanley 
repteréről. A másik Aermacchi, amely
nek egyébként kísérője lett volna, nem 
volt használható állapotban. Jersey 
Pointnál észrevette a Royal Navy egyik 
Lynx típusú helikopterét, de amikor fel
húzott, hogy rácsapjon, megpillantotta 
az inváziós flottát San Carlos vizein. Ki
tért, és jelentette stanleyi irányítójának 
felfedezését, majd engedélyt kért a tá
madásra. Kis magasságon nagy sebes
séggel kijátszotta a radarokat, és az ösz- 
szes 127 mm-es Zuni rakétáját kilőtte az 
AMAZON osztályú HMS ARGONAUT 
fregattra. Ezután 20 mm-es gépágyújá
val megtámadott egy szállítóhajót, és 
mielőtt még elhagyta volna a harci légte
ret, feljegyzést készített a San Carlos vi
zein hajózó ellenséges hajók számáról 
és típusáról. A harcban mutatott hősies
ségért azonnal megkapta Argentína leg
magasabb kitüntetését. A britek ekkor 
tapasztalhatták meg először azt a bátor
ságot és határozottságot, amely a har
cok folyamán az argentin pilótákat jelle
mezte. A háború után nemcsak a 
Pucarából került Nagy-Britanniába, ha
nem hadizsákmányként a 4-A-110-es 
jelű MB-339-est is kiállították 
Yeoviltonban. A 4-A-116-os repülőgép 
alkatrészeit használták fel arra, hogy be
mutatásra alkalmas állapotba hozzák az 
erősen sérült harci gépet.

(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom

Bill Gunston: A korszerű harci repülő
gépek enciklopédiája.
Aeri Modellismo, 2000 november. 
Aeronautica & Difesa, 2006. március. 
Internet: http://www.seatejector.com 
http://fr.wikipedia.org 
http://www.maritimeprints.com

A SZENT ISTVÁN csatahajó
A dreadnought kategória és az Osztrák-Magyar Haditengerészet szimpatizánsai számára kedves hír, hogy a 
legnagyobb papírmakett-kiadók egyike, a lengyel GPM a fenti, impozáns léptékben és profi minőségben, 1918. évi 
állapot szerint idén megjelentette a SZENT ISTVÁN-t.

A hazai beszerezhetőség ügyében Pászti Balázsnál lehet érdeklődni.
Telefon: 06-30-331-6902; e-mail: info@papirmakett.hu
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PÁNCÉLOSOK
Lengyel füzetsorozat -  17. sz. М2 Bradley gyalogsági harcjármű, 18. sz. JSz-2 szovjet nehéz harckocsi, 19. sz. 
M109A6 Paladin önjáró tarack, 20. sz. М3 Grant Mk. I közepes harckocsi, 21. sz. SzU-85 önjáró löveg

17. Az amerikai gépesített hadosztályok gyalogságát hosszú időn át az M113 és MICV-65 
járművek szállították. Ezek gyengesége a vietnami háborúban nyilvánvalóvá vált, és megje
lent a szovjet BMP-1 is. Erre stratégiai választ kellett adni, így hosszú fejlesztés után kiala
kult az XM723, majd az XM-2 IFV és XM-3 CFV harcjármű. Az 1979-től indult sorozatgyár
tás Bradley névvel jelöli az М2 gyalogsági és az М3 felderítő harcjárművet. Az alkatrészek 
jó része közös, már az A1 és A2 változat is kiadásra került mindkét típusnál. Agyártott meny- 
nyiség összesen elérte a 10 ezer db-ot.

18. Az 1942-ben készülő új német harckocsik ellen sürgősen új nehéz harckocsira lett vol
na szükség. A szovjet vezetés próbálta a KV-1 harckocsit fejleszteni, de alapvető probléma
ként jelentkezett, hogy nem volt kellő teljesítményű harckocsi löveg. A 76,2 mm-es és 85 mm- 
es ágyú elégtelennek bizonyult, az újabb hosszabb csövű változatok nem fértek el a küzdő
térben. így a JSz-85, KV-85, JSz-122 variációk után maradtak a D-25 típusú 122 mm-es lö- 
vegnél, amely szárazföldi ágyú volt, és osztott lőszerrel tüzelt. A JSz elnevezést propagan
daszempontból kapta. A gyenge optikán és rádión nem változtattak a háború végéig sem. 
A fejlesztés és gyártás leírása mellett az alkalmazás és a veszteségek ismertetése hiányos.

19. Az amerikai fegyveres erők a 105 és 155 mm-es űrméretű tarackokat használták már az 
1940-es évektől kezdve vontatott és önjáró változatban is. Több szabványosítási lépés után a 
105 és 175 mm-es lőszerek kikerültek a rendszerből, csak a 155-ös maradt. Az M109 sorozatot 
1963 óta gyártották, de nem folyamatosan épült. Eddig A1-től A6-ig hat fő változata volt, folya
matos korszerűsítéssel. A US Army és a USMC összesen 3098 db-ot, a NATO-tagállamok és 
egyes szövetségesek 4416 db-ot vettek át. A régi változatok példányait az amerikai erők átépí
tették az A5 és A6 változatra. Várhatóan még tíz évig rendszerben tartható.

20. Az amerikai harckocsifejlesztés 1940-ben erőltetett munkába kezdett, hogy egy új 75 mm- 
es löveggel szerelt közepes harckocsit állítson elő a zajló második világháború miatt. A futómű és 
a teknő a korábbi М2 megerősített rendszere lett, de a felépítményben oldalt elhelyezett kazama
tába került a löveg, és felette egy kisebb toronyba a 37 mm-es páncéltörő ágyú. A konstrukció bo

nyolult és gyenge lett, de a hiányok miatt négy gyár készítette összesen kilenc változatban. A briteknek szállított változat a 
Grant, az amerikai Lee néven készült, zömében benzinmotorral. A brit erők az afrikai harcokban vesztettek sokat, a Szovjet
uniónak szállított példányok (1386 db) 1944-re gyakorlatilag megsemmisültek. Amerikai változat harcban alig vett részt, al
vázán és futóművén épült meg a nagy sorozatú M4 Sherman harckocsi, amely bevált.

21. A szovjet harckocsik elégtelen teljesítményű lövegei 1943-ban Kurszknál bizonyították, hogy nem tudják leküz
deni az új német nehéz harckocsikat. Megkezdődött a fejvesztés egy erősebb löveg és egy gyalogsági támogató harc
jármű kialakítására, mert az SzU-76 elégtelen volt minden szempontból. A T-34-es alvázon kívül más nem lévén, er
re épült egy kazamatafelépítményben a 85 mm-es új löveg (csak ez fért el). Egy évig gyártották 1943 szeptemberétől, 
majd a jóval erősebb SzU-100 váltotta le, ez vívta a háború utolsó csatáit. A géppuska és sokszor rádió nélküli, rossz 
kilátású járművet jobb híján mindig harckocsik ellen vetették be, így nagyok voltak a veszteségei is. (A Szamohodnaja 
Usztanovka név -  SzU -  az önjáró ágyúkat jelölte, de álcázásból ide sorolták a páncélvadászokat is.)

Mindegyik füzet lengyel típusfüzetek tömörített változata. Kialakításuk egyformán A4-es méret, 16 oldal, 
fotókkal, középen rajzzal. A leírás a fejlesztést, gyártást, adatokat, eredményeket, exportot és a harci 
alkalmazást tárgyalja. A 16 oldalas füzetekhez műanyag dobozban mellékeltek egy-egy 1:72-es léptékű fémből 
és műanyagból készült, összeépített harckocsimakettet.

A füzetek 995 Ft-os áron megvásárolhatók: Kékesi könyvesbolt, Budapest, Kossuth tér, metróállomás.
Telefon: (1)460-3722, (30)575-0709. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 19 óráig.

Eder Miklós
1920-2009

Rövid betegség után 2009. szeptember 14-én 89 éves korában elhunyt Éder Miklós magyar királyi honvéd páncélos főhadnagy. Az 1941-ben 
végzett fiatal tiszt harckocsikiképző és oktatótiszt lett, és átment a keze alatt a két páncélos hadosztály és a rohamtüzérség kocsivezetőinek nagy 
része. 1946 után félreállítás és meghurcolás lett az osztályrésze, végül autóbuszvezetőként dolgozott nyugdíjazásáig. Nagy tárgyi tudásával 
segédkezett a HIM Fotótárának képfeldolgozásában, és sokat kutatott a Hadtörténeti Levéltárban. Számos kutatót és történészt segített adatokkal. 
1990 után rehabilitálták, nyugállományú honvéd ezredesként hunyt el.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

szerk.
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A Sky-Y, az első európai 
MALE osztályú robotrepülőgép

2008 őszén bemutatták az olasz 
Alenia Aeronautica konszern Fin
meccanica cége által elkészített 
Sky-Y jelű robotrepülőgépet, amely a 
MALE (Medium Attitude Long Endu
rance) kategóriába tartozik.

A közepes magasságú, hosszú 
bevetési idejű szerkezet egész so
rozat földi felderítési feladatot vég
zett el, európai gyártmányú elektro
optikai szenzorral felszerelve. Az 
Alenia Aeronautica a svéd Vidsel kí
sérleti telepen sikeresen befejezte a 
végső kísérleti próbákat is, amely
nél műholdon át továbbították az 
adatokat.

TOK: TVC
ÍGT: .........
ACQ: AREA CORR
MODE: CORRELATE-180 i----------------------- 1 *180 TRACKING

2 . á b ra . H id e g  c é lp o n t  T V C - fe lv é te le n 4 . á b ra . A  g é p  a u to m a t ik u s  
le s z á llá s  k ö z b e n

A Sky-Y prototípusa a technológia 
bemutatására épült, amelyben be 
van építve az EOST-45 elektro
optikai szenzor (SALEX Galileo), 
vezérlő számítógép (Quadrics) és 
adatvonal, letapogató szenzor, kép
továbbító stb. az Alenia Aeronau- 
ticatól.

A próbák során a gép 125 km-re 
dolgozott a földi ellenőrző állomástól 
és automatikus fel és leszállást vég
zett. A képanyagot műholdon át a 
Piedmont tartományban lévő Polgári 
Védelmi Ügynökség központi operatív 
egységének továbbította.

Alenia Aeronautica

TU -160 Blackjack
(1:33, Hobby Model, Lengyelország)

A kivágókönyvből összeállítható 1:33 méretarányú, mutatós 
makett végső méretei önmagában is tiszteletet parancsolóak, a 
fesztáv 169 cm! Az A/3-as méretű könyvben 40, gyönyörű 
minőségben kinyomtatott oldalon találjuk a 850 alkatrészt, 
amelyekből házi múzeumunk számára pár nap alatt 
megépíthetjük saját Tu-160 Blackjack bombázónkat.

A munkát részletes ábrák segítik és lengyel nyelvű útmutató. 
A makett ára 5990 Ft + postaköltség (2009. szeptemberi adat). 
Megrendelhető: 3D KARTON Kft. (Pászti Balázs, tel.: 06-30- 
331-6902, honlap: www.papirmakett.hu)
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1. ábra. Éjszakai leszállás 
a gép IR kameráján át nézve

3. ábra. Vízen lévő célpont 
TVC- felvételen
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Matthaeidesz Konrád A Finn Tüzérség Múzeuma

16. ábra. Még 1918-ban hátrahagyott orosz cári ágyúk
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17. ábra. Szovjet M-54-es AT-S tüzérségi vontató

20. ábra. Szovjet M.37 105 mm-es vontatott tarack, finn válto
zatban M/61 típusú

21. ábra. Kivont brit Thunderbird légvédelmi rakéta

18. ábra. Német hatcsövű, 152 mm-es Nebelwerfer 
sorozatvető

22. ábra. A megfagyott szovjet zenekar trombitája

19. ábra. Svéd Bv.206 vontató- és szállító jármű 23. ábra. A finn katonaóriás

A szerző felvételei
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