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T a n u lm á n y o k
_______________
Dr. Végh Ferenc

Pearl Harbor - orosz szemmel
Hiba vagy provokáció?

Pearl Harbor elleni tá megtámadták az Amerikai Csendes-óce
madását sokan választották már áni Flotta Pearl Harborban horgonyzó
könyvük témájául. Legújabban hajóit: 18 hadihajót süllyesztettek el vagy
M. Sz. Maszlov, Sz. P. Zubkov orosz
rongáltak meg. Két repülőtér vált romhal
hadtörténészek írtak történelmi regényt mazzá. A városi károk fél millió amerikai
róla. A könyv 443 oldalon a japán táma dollárt tettek ki, 188 amerikai repülőgép
dást megelőző bonyolult politikai, kato semmisült meg és 159 megsérült. A sze
nai, diplomáciai körülményeket veszi mélyi veszteség az amerikai haditenge
számba, de aprólékosan leírja az 1941. részetnél 2008 halott, 710 fő sebesült, a
december 7. reggelén történt rajtaütés tengerészgyalogságnál 109 halott, 69 fő
eseményeit és azok következményeit sebesült, a szárazföldi haderőnél 218 ha
is. Azok, akik a harctevékenységek szí lott, 864 fő sebesült. A polgári lakosok kö
nes leírását, véres részleteket, torpe zül 6 8 fő halt meg és 35 fő sebesült meg,
dók és bombák robbanását keresik eb 69 fő végleg eltűnt. A japán veszteség
ben a könyvben, valószínűleg csalódni 5 db Kate, 15 db Val és 9 db Zero, össze
fognak. Az orosz szerzők arra kerestek sen 55 fő repülőszemélyzettel, 5 db törpe
választ, miért válhatott valóra a japánok tengeralattjáró (9 halott + 1 fogoly) és az
meglepetésszerű támadása.
I-70 tengeralattjáró 6 8 halottal. Decem
Pearl Harbor a Csendes-óceánban lé ber 8 -án az Egyesült Államok hadat
vő Hawaii-szigetekhez tartozó Oahu- üzent Japánnak.
sziget déli részén fekvő legnagyobb ha
ditengerészeti kikötő. Környékén számos
amerikai katonai bázis és repülőtér talál A KÖNYV RÖVID TARTALMA
ható. Az Egyesült Államok 1887-ben
szerzett jogot a kikötő használatára, A XIX. század 70-es éveiben Anglia,
1900 óta amerikai haditengerészeti bá Franciaország, Oroszország és Német
zis. 1940-től a berlini paktum aláírása ország elkeseredett harcot folytatott a
után jelentős bővítésen és fejlesztésen Távol-Kelet megszerzéséért. Az Ameri
ment át. 1941. december 7-én, amikor kai Egyesült Államok a XX. század ele
Washingtonban folytak a tárgyalások a jén az együttműködés új útjait kereste.
japán delegációval, a japán hadiflotta re Kidolgozták a tengeri hatalom elméle
pülőgép-hordozó hajói váratlanul, előze tét, melynek lényege az volt, hogy bár
tes értesítés nélkül megközelítették mely külpolitikai siker eléréséhez erős
Ohau szigetét, és reggel 7 óra 55 perckor haditengerészetre van szükség. Azon
japán o k
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ban az amerikai hadsereg és flotta
eléggé szervezetlen volt, nem rendel
kezett tapasztalattal és katonai hagyo
mányokkal. 1907-ben a japán-amerikai
viszony bonyolulttá vált, háborús konf
liktus fenyegetett. Ekkor választották az
amerikaiak Pearl Harbort fő haditenge
részeti bázisnak. A japánok az amerikai
tervekre haditengerészetük fejlesztésé
vel válaszoltak.
Az 1921-es washingtoni konferenci
án az USA, Anglia, Franciaország és
Japán megállapodtak a csendes-óceá
ni befolyási övezetek elosztásáról. Ez
a megállapodás az amerikai diplomá
cia nagy sikerének bizonyult. A diplo
máciai úton elért megoldások helyett
Japánnal szemben az Egyesült Álla
mok előtérbe helyezte a gazdasági
nyomást. Ebben az időben Kínában
polgárháború zajlott. Az amerikai szán
dékokat veszélyeztette, hogy Japán
tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió
val. Az amerikaiak a katonai dominan
cia megszerzésére törekedtek a Csen
des-óceánon. 1924-ben a kongresszus
törvényt hozott a haditengerészet fej
lesztéséről. 1930 januárjában megnyílt
a londoni tengeri konferencia, ahol éles
ellentétek jelentkeztek a japán és ame
rikai álláspontok között. Végül kompro
misszumos megoldás született a fegy
verzet csökkentéséről, a hajók számá
ról, vízkiszorításáról, fegyverzetéről,
ami Japánnak kedvezett. (A londoni
konferencia az 1921-es washingtoni
folytatása volt. Itt 5:5; 3,75; 1,75; 1,75
arányban osztották el a flották tonna
tartalmát az USA, Nagy-Britannia, Ja
pán, Franciaország és Olaszország
között.) A konferencia nem volt hajlan
dó Japánt egyenrangú nagyhatalom
nak elismerni, a mélyülő válság alap
vető oka már kibontakozóban volt. Áz
amerikai-japán viszony egyre jobban
kiéleződött, és diplomáciai eszközök
kel már nehezen volt kezelhető. Japán
katonai dominanciája az ázsiai csen
des-óceáni térségben megerősödött.
Végül ez a fölény az 1931 -es japán-kí
nai háború kitöréséhez vezetett.
Az amerikai külpolitika a Monroeelvben fogalmazódott meg, melynek
rövid lényege: Amerika az amerikaia
ké. Ez az irányzat az amerikai külpoli
tika vitathatatlan alaptézise lett, és az
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izolacionizmus elnevezést kapta.
Amerika ennek megfelelően készen
állt a nyugati félteke védelmére.
A japán szamurájmentalitás a milita
rista propaganda melegágyává vált.
1927-ben megjelent Tanaka memoran
duma, amely Japán expanziós törekvé
seit hirdette meg, és Hirohito császár
részére készült. A dokumentum szerint
Japán végső célja a világuralom, mely
nek megszerzéséhez először Kína stra
tégiailag fontos részeit kell elfoglalni,
majd később az Egyesült Államokat kell
megtámadni. Kína bekebelezése érde
kében elsőként Mandzsúriát és Mongó
liát kell legyőzni. A világgazdasági vál
ság súlyosan érintette Japánt és az öszszes kapitalista országot. A gazdasági
válságot politikai válság követte, majd
kezdetét vette a katonai konfliktus Man
dzsúriában. A mandzsúriai incidens ve
szélyes következményekkel járt, mert
megbomlott az ázsiai erőegyensúly, és
előkészítette a csendes-óceáni meden
ce két legerősebb hatalmának összeüt
közését. (Japán akkor, 1927-ben 92 mil
liós lakosságú ország volt, és 1941-ben
is csak 103 milliós. Kína katonai legyő
zése kivitelezhető volt, de nyilván nem
számolhatott a 12 ezer km-re lévő 200
milliós USA teljes megsemmisítésével.
Kína bekebelezése a valóságban csak
Mandzsukuo társállam ellenőrzés alá
vonására és Kelet-, valamint Dél-Kína
nagyvárosainak és iparának megszer
zésére szorítkozott. 1938 után Japán
nem volt hajlandó kivonulni Kínából és
az amerikai követeléseket teljesíteni.
Erre az USA előbb nyersanyag-, majd
olajembargót rendelt el, amelybe
belekényszerítette Nagy-Britanniát és
Hollandiát is. Ez a háború kiprovokálása
volt úgy, hogy Japán legyen a támadó
fél. 1939-ben a Japán Koronatanács
megállapította, hogy a nyersanyagok és
az olaj 18 hónapra elég, ez alatt rendez
ni kell az amerikai kérdést.)
1932. november 8-án az Egyesült Ál
lamokban a demokrata Franklin Delano
Rooseveltet választották elnökké. Az
1930-as években a gazdasági világvál
ság idején New Deal elnevezésű prog
ramjával segítette a munkanélkülieket,
valamint a gazdaság talpra állítását, il
letve megvalósította a gazdasági és
bankrendszer reformját. 1938 után elér
te az USA újrafegyverzését, és kivezet
te országát az izolacionizmusból, mi
közben a világ háborúra készült. Japán
az ázsiai Monroe-elv megvalósításán
fáradozott.
Az amerikai-japán viszony rendezé
sére irányuló törekvés nem járt sikerrel.
Egy kétoldalú tanácskozáson Kuruszu
japán diplomata (amerikai különmegbí
zott) kijelentette, Japánt azért hozták
létre, hogy a keleti civilizációt vezesse,

és idővel országok egy csoportjának
vezetőjévé váljék. A világ valódi urai Ja
pán és az USA lesznek. 1937 elején vi
lágosan látszott, hogy Németország,
Olaszország és Japán agresszorként
lép fel. Ugyanakkor Washington nem
készült fel egy háború megvívására, az
erők egyensúlyának megteremtésére
törekedett a Távol-Keleten.
1938-ban Európában a helyzet kiéle
ződött, így időlegesen Japán második
helyre került az amerikai politikában. Ja
pán folytatta sorozatos provokációit, mi
re az USA embargót hirdetett ellene.
1939-ben kitört a második világháború,
Európa Hitler lábainál feküdt. Az USA
európai szövetségesei segítségére sie
tett. Érzékelve ezt a japán militaristák
felbátorodtak, kiterjesztették az expan
ziót. Roosevelt nem törekedett háborúra
Japánnal. Úgy gondolta, nem jött még
el az ideje a háborús konfliktusnak, de
1939 óta provokálta azt. (Ugyanis a
kongresszust nem tudta belevinni a Né
metország elleni európai háborúba,
amely a fő célja volt.) 1941. január 27én diplomáciai forrásokból ismertté vált,
hogy ha a viszony Japán és az USA kö
zött tovább bonyolódik, Japán fegyve
res erői váratlan, tömeges csapást mér
nek Pearl Harborra. Roosevelt paran
csot adott a flotta egy részének Hawaii
szigetére történő áttelepítésére. (Ha
waiiban csak a 7 csatahajó és 3 repülő
gép-hordozó volt a segédhajókkal
együtt, de ez kellő célpontot kínált. Há
rom cirkáló, 13 romboló a Fülöp-szigeteken, az Aleutákon és a szigeteken pe
dig 2 repülőgép-hordozó, 21 cirkáló és
67 romboló horgonyzott.) A japánok
sakkban tartására 6 hadihajót távol-ke
leti vizekre vezényeltek. Ez is provokatív
lépést jelentett. A japánok közben egyre
mélyebben hatoltak be kínai területekre.
Megkezdődött a hawaii támadás előké

szítése. Ekkor még senki nem gondol
hatta, hogy a japán flotta tengeri csatát
kezd a Csendes-óceán közepén, 6700
km-re az anyaországtól.
1941. június 22-én a németek meg
kezdték a Barbarossa-hadművelet
végrehajtását, és benyomultak a
Szovjetunió területére. „Meg kell sem
misítenünk Hitlert, vagy ő semmisít
meg bennünket” - mondta Roosevelt.
Moszkva számára 1941 szeptemberé
re világossá vált, hogy a Japánnal va
ló háborúnak kicsi a valószínűsége.
Japán a korábban eltervezettek sze
rint készült a háborúra a Déli-tenge
rek, Indokína irányába.
1941. november 4-én Tokió A és В
tervet dolgozott ki az USA-val kapcso
latos viszony szabályozására. A japán
támadás veszélye nőtt.
A második részben a szerzők áttekin
tik a tengeri hadviselés elveit, szabálya
it. Bármely háború hasznosítható ta
pasztalatokat nyújt a jövőre nézve. Új
harceljárások, stratégiai koncepciók szü
letnek. A haditengerészettel foglalkozó
stratégákat mindig az a kérdés érdekli,
milyen lesz a jövő háborúja. A hajóépítés
szempontjából is fontos, hogy milyen
célból, milyen rendeltetésre készítik azo
kat. A haditengerészeti doktrína határoz
za meg a hajóépítés részkérdéseit.
Az első világháború előtti doktrína ame
rikai teoretikusai azt feltételezték, hogy a
győzelem a tengeri uralommal érhető el,
amely biztosítja az ellenség gazdasági
blokádját, és megsemmisíti a katonai
kommunikációját. Később a tengeralatt
járók és a légierő megjelenése új hadi
potenciált és a harceljárások bővülését
jelentette. A szerzők megállapították,
hogy az amerikai admirálisok nem a mo
dern hadviselésre, hanem a múlt hábo
rújára készültek. A továbbiakban a had
színtér jellemzőit, stratégiai lehetőségeit,
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a konfliktusban részt vevő országok po
zícióit veszik számba. Érdekességként
említik, hogy a háború stratégiai terveit
egy bizonyos ország ellen meghatáro
zott színnel szokás megnevezni. A Ja
pán elleni terveket az amerikaiak na
rancsszínnel jelölték, és folyamatosan
módosították, biztosították naprakészsé
gét. A narancsterv hipotetikus volt, és
alacsony volt a megvalósíthatóságának
a foka. Rainbow (Szivárvány) fedőnév
alatt kidolgozták a háború megvívásá
nak öt számba jöhető változatát.
A Rainbow-5 utolsó változatának meg
jelenése a törzsek számára lehetővé tet
te a lehetséges hadműveletek konkrét
kidolgozását. Összességében a szövet
séges erők a csendes-óceáni térségben
22 hadosztállyal és dandárral, 237 hadi
hajóval és 1290 repülőgéppel rendel
keztek, beleértve a Pearl Harborban ál
lomásozó Csendes-óceáni Flotta egy ré
szének állományát is. (A Csendes-óceá
ni Flotta 177 hadihajót számlált.)
A második fejezet az első világháború
utáni amerikai haditengerészet történe
téről szól, amely három részre osztható.
1922-1930 - a hanyatlás periódusa,
1932-1936 - az ébredés időszaka,
1936-1944 - a helyreállítás és a flotta
növelésének periódusa. A szerzők az
amerikai haditengerészet 1922-1941
közötti általános fejlődésének rövid tör
ténetét tárják az olvasók elé, miközben
elemzik az amerikai haditengerészet ha
dihajó-állományát. Nemcsak a hajókról,
fegyverzetükről és felszerelésükről van
szó, hanem a személyi állomány össze
tételéről, minőségéről is. A hadiflotta ve
zetésének néhány kérdése is górcső alá
kerül. 1941-ben az amerikai tengeri ha
talom óriási erőt jelentett. Gyenge pontja
a tiszti állomány felkészületlenségében,
a vezetés szervezetének elégtelenségé
ben és a flottán belüli és kívüli együttmű
ködés szervezetlenségében rejlett.
A harmadik fejezetben a hírszerzés és
felderítés jelentőségéről, elveiről, felada
tairól van szó. Felderítőtársaság néven
új terminológia honosult meg, mely vala
mennyi szolgálat gyűjtőnevének felelt
meg. Az olvasó információkat kap a had
erőnemek felderítő rendszereiről, azok
fejlődéséről és eszközeiről. Az amerikai
rádiófelderítés, rejtjelezés, speciális
szolgálatok és azok technikai eszközei
magas fejlettségi szintűek voltak. Gya
korlati példák ismertetésével a kódolás,
dekódolás és az ügynöki munka rejté
lyeibe is beavatnak a szerzők. Az ameri
kai felderítés rendkívül sikeresnek bizo
nyult a japán kódok megfejtésében.
Megállapítják, hogy a meglehetősen
szerteágazó felderítő jelentések, adatfel
dolgozók és elemzők értékelései koordi
nálatlanok voltak, ezért a japán támadás
adatairól hiányos információk álltak ren
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delkezésre. Az ügynökök is időben jelez
ték a várható japán diverzió lehetőségét.
A nemzetbiztonsági iroda is pontos infor
mációkkal rendelkezett.
Egy ide vonatkozó rész a könyvből,
mely a honolului rendőrség felderítő
osztályvezetője, Burns és a hawaii
nemzetbiztonsági iroda vezetője, Short
között zajlott: Nem sokkal december 7.
előtt Short Burnshoz érkezett, és meg
kérte őt, hogy csukja be irodájának aj
taját. „Saját kollégáimnak még nem
mondtam, de neked most mondom...
még e hét végéig ránk fognak támad
ni.” A felderítés és hírszerzés vezetési
rendszerének hiányosságai és a beér
kező információk analízisének megol
datlansága végül kudarchoz vezetett.
Mindenki a saját posztján volt, minden
ki végezte saját feladatát, de a szigorú
titoktartás miatt csak azt a felderítési
információt ismerte, amellyel maga
rendelkezett. A teljes képet senki nem
láthatta. Az elnök például mindennap
olvasta a japán diplomáciai levelezést,
de a császári flotta mozgásának analí
ziséről szóló adatokat nem ismerte.
Pearl Harbor a haditengerészet alap
vetően fontos bázisának, erődjének
számított. Előnyei mellett bővelkedett
hátrányokban is. Ezért az admirálisok
nem tartották célszerűnek itt állomásoztatni a flottát. Számos szervezési hi
ányosság is felmerült, ami befolyásolta
a működését és sikeres harctevékeny
ségét. Olvashatjuk Kimmel admirális
életútját és kinevezésének körülménye
it a Csendes-óceáni Flotta élére és az
általa elkövetett súlyos hibákat. Egy
esetleges japán támadás elhárítása ér
dekében a flotta rendelkezett ugyan a
magasabb harckészültségbe helyezés
tervével, és számba vették a teendőket
is a csapás elhárítása érdekében.
Azonban a szükséges rendszabályok
bevezetésére senki nem intézkedett.
A japán flotta intenzíven készülődött a
támadásra. A támadás előestéjén Pearl
Harbor élte a maga békés életét, a ké
szenlét teljes hiánya mutatkozott.
A negyedik fejezet életszerűen perc
ről percre, eseményről eseményre írja
le a december 7-i váratlan japán táma
dás előestéjét, a támadás fontosabb
mozzanatait és az amerikai reakció
kat. (1941. december 7. előtt Kuruszu
és Nomura átadta a császári kormány
követeléseit Washingtonnak, amelye
ket az amerikai fél nem tárgyalt meg.
Csupán követelések sorát adta át,
hogy Japán mit teljesítsen. Erre
Kuruszu egy 14 oldalas választ kapott,
amely egyenlő volt a hadüzenettel. Ezt
az okmányt december 7-én reggel ad
ta át az amerikai félnek.)
„Torá, torá, torá” - hangzott fel a táma
dás után a japán rádiókban, ami azt je

lentette, a váratlanság teljes sikerrel járt.
Az amerikaiak hibát hibára halmoztak.
Az amerikai Csendes-óceáni Flotta egy
része gyakorlatilag megsemmisült.
(8-12 hónapra hadra foghatatlanná vált
7 csatahajó, 3 cirkáló, 6 romboló. A
veszteség 1944-re 2 csatahajóra, 1 cél
hajóra csökkent. A többit kiemelték és ki
javították, a 3 hordozó ott sem volt.) A
szégyen napja után Amerika hadat
üzent Japánnak. Feltárták a hiányossá
gokat és levonták a következtetéseket.
Az amerikai Csendes-óceáni Flotta
javának megsemmisítése lehetőséget
nyújtott Japánnak az agresszió térség
beli kiterjesztésére. A hawaii hadmű
velet a japán tervezés és végrehajtás
ragyogó példájaként vonult be a had
történelembe. Azonban csak rövid tá
vú, harcászati sikert jelentett. Stratégi
ai értelemben a Pearl Harborra mért
csapás később szörnyű tragédiához
vezetett. (A japán admiralitás tisztában
volt ezzel, ők időt akartak nyerni a dé
li hadművelet lefolytatásához és az
olaj megszerzéséhez. 1942-ben is
csak az amerikai flotta egyes részei
nek legyőzését tervezték, hogy az
USA-t fegyverszünetre kényszerítsék.)
Zárszó helyett a szerzők ismét felte
szik a kérdést: miért történtek meg az
események? Nem lehet a felelősséget
egyetlen ember nyakába varrni - szö
gezik le. Hibás lehetett Roosevelt, Kim
mel, Stark, Marshall, Knox, Short és
mások? (A bűnbakok Kimmel és Short
lettek, holott nem tájékoztatták őket ar
ról sem, amit egyébként Washington
tudott.) Összegzésként választ kapunk
arra is, hogy hiba vagy provokáció tör
tént-e. Mindkettő. Roosevelt politikai
provokációt valósított meg, de az elnök
csak egy-két hajót akart feláldozni,
nem az egész flottát. Az amerikai fegy
veres erők válsága törvényszerűen ve
zetett a Pearl Harbor-i vereséghez.
Kimmel admirális és Short tábornok
bűne kétségtelen. Az alárendeltségük
be tartozó magasabbegységek ala
csony harckészültsége és hadrafogha
tósága kivétel nélkül az ő felelősségük.
Saját helyükben kezdeményezőkész
séget kellett volna mutatniuk, nem pe
dig a véletlenben bízni.
A könyvben a főszereplők és az üt
közetben használt haditechnikai esz
közök korabeli fényképei is megtalál
hatók.
Köszönetét mondok Sárhidai Gyulá
nak a lektorálásért, a tények és adatok
pontosításáért.

I llusztráció:
Tolnay Péter 1:72-es diorámája
az AKAGI fedélzetéről
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Babusa Zoltán

Az Me 109 és a Spitfire repülési
teljesítményeinek összehasonlítása

s o k c i k k j e l e n t m e g az évtizedek során a pi
lóták „élménybeszámolói” alapján, amelyek szájról
szájra jártak, és már-már legendává, mítosszá nőtték
ki magukat. Ennél jóval racionálisabb képet kaphatunk, ha
az 1940 nyarától, kora őszétől az angliai csata idején szem
ben állt két típust, a Vickers-Supermarine Spitfire Mk. I. és
II., valamint a Messerschmitt Me 109 E adottságait a repü
lőgép-tervezők szempontjából vizsgáljuk.
Eltekintve a száraz mérnöki módszerek részletes is
mertetésétől, kizárólag az azokból eredeztethető követ
keztetések, megállapítások alapján is érdemes megvizs
gálni azokat az alapvető kereteket, behatárolható sarok
pontokat, amelyek alapján pontosabb képet kaphatunk
az egymással hadban álló országok által használt va
dászrepülőgépek kiaknázható repülési tulajdonságairól.
Ezen lehetőségek határait az adott pilóták saját repüléstechnikai tudásuk szerint használhatták ki, amely mindig
a pilóta egyéni, veleszületett fizikai, pszichofizikai adott
ságaitól függ, illetve a tanultakból és a tapasztalások öszszességéből alakult ki. A légi harcok során alkalmazott
taktika is a gép-ember lehetőségeinek összességéből
táplálkozik. A keretet azonban mindig a gép adta lehető
ségek határozták meg és határolták be, erre épülhetett
aztán az annak képességeit kihasználó emberi tényező.
Ezért a vadászrepülőgépeket - mint a tervezőmérnökök
által a pilótáknak nyújtott mérnöki alkotást - a feladatra
való felhasználhatóságának számszerűen is mérhető, al
kalmazhatósági ismérvei szempontjaiból szeretném az
olvasónak bemutatni. Ezek az ismérvek a repüléstudo
mányban már hosszú ideje megállapított, a repülőgépek
nél mérhető adatokból, viszonyszámokból állnak. A terve
zők a repüléstudomány összefüggései és az adott kor
technikai szintje által nyújtott lehetőségeket szem előtt
tartva szerkesztették a gépeket.
A dugattyús vadászrepülőgépek repülési teljesítményei
minőségének értékelése, a repülésmechanika és aerodina
mika tárgykörébe tartozó tételek és összefüggések megál
lapításai szerint, néhány fő szempont alapján történik. Ezek
a szempontok tehát behatárolják a maximális lehetősége
ket, a többi, ezeken kívül számba veendő tulajdonságok
pedig csökkenthetik vagy növelhetik a gép repülési teljesít
ményét. E főbb szempontok az alábbiak:
- a repülőgép repülőtömege (G), vagyis a légi harc pilla
natában mérhető tömege lőszerrel, üzemanyaggal és piló
tával együtt;
- a repülőgép felületi terhelése, a repülőtömeg és a
szárnyfelület hányadosa (G/F);
- a repülőgép fajlagos teljesítménye, azaz a rendelke
zésre álló motorteljesítmény és a repülőtömeg hányadosa
(N/G), valamint az utóbbi kettőhöz kapcsolható felületi tel
jesítmény (N/F), a rendelkezésre álló motorteljesítmény és
a szárnyfelület hányadosa;
- a repülőgép ellenállása és ezzel összefüggésben a fel
hajtóerő és az ellenállás hányadosa (Fy/Fx);
- a légcsavar hatásfoka és ehhez kapcsolhatóan állítha
tósága;
agyon
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- a rendelkezésre álló motor tulajdonságai és „magassá
gi viselkedése”, azaz feltöltős-e vagy sem;
- a repülőgép stabilitásának mértéke, amely egy
számszerűsíthető érték, és többek között függ a repülő
gép egymáshoz viszonyított méreteitől és azok egym ás
hoz - valamint a súlyponthoz viszonyított - elhelyezke
désétől, a szárny és vezérsík aerodinamikájától. (Minél
kisebb a stabilitás mértéke, a gép annál jobban, gyor
sabban és érzékenyebben reagál a kormánymozdula
tokra, de a vezetése nagyobb odafigyelést igényel a pi
lótától.)
A felsorolt főbb szempontok a két legfontosabb jellem 
zőt határozzák meg: a legnagyobb repülési sebességet
és az emelkedőképességet. Ezen belül a repülőgép felü1. ábra. A Merlin-motor és teljesítménye

A M e rlin II.,III. é s X II.m o to ro k te lje s ítm é n y g ö r b é i
e g y fo k o z a tú fe ltö ltő v e l
- ♦ " M a x . 5 perces start és szükség teljesítmény
3000 f/p ; +12 Ibs/sqi (1,844 ata) 100 oktános

Repülési magasság (m)
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Típus
Szolgálatba állítás
Motor
Szárnyfesztáv (b)
Szárnyfelület (F)
Szárnykarcsúság
Üres tömeg (G)
Felszállótömeg (Gmax.)
Legnagyobb felületi terhelés (Gmax /F)
Max. felületi teljesítmény (N/F)
Repülési csúcsmagasság
Hatótávolság
Feltölthető tüzelőanyag

Spitfire Mk.l.
1938
Merlin I.; II. és III.
11,23 m
22,48 m2
5,61 b2/F
2181 kg
2651
107 kg/m2
58,27 LE/m2
9296 m
684 km
387 I

Spifire Mk.ll.
1940
Merlin XII.
11,23 m
22,48 m2
5,61 b2/F
2223 kg
2676
109 kg/m2
58,27 LE/m2
11 350 m
663 km
387 I

Me 109 E-1; E-3;E-4; E-7
1938-1940
DB-601 A-1; Aa és N
9,9 m
16,4 m2
5,97 b2/F
2010 kg
2540
139 kg/m2
70,12-76,52 LE/m2
11 000 m
805 km
400 I

1. táblázat. Főbb aerodinamikai és repülésmechanikai jellemzők

leti terhelése (G/F) és a felületi teljesítmény (N/F) viszo
nyának növelése felelős a legnagyobb elérhető sebessé
gért, párhuzamosan az ellenállás minimalizálásával és a
légcsavar hatásfokának növelésével. Az emelkedőké
pesség növeléséhez éppenséggel kisebb felületi terhe
lés (G/F) lenne szükséges, de ha már adott a nagy se
besség érdekében létrehozott nagyobb felületi terhelés
(G/F), akkor a repülőgép emelkedőképessége a felhajtó
erő és az ellenállás hányadosának (Fy/Fx) és a teljesít
ményterhelésnek (N/G) nagyobb értéken tartásával fo
kozható. Ez utóbbi biztosítja a repülőgép gyorsulási ké
pességét (dinamikusságát, agilitását) és emelkedőké
pességét is, vagyis a cél minél nagyobb motorteljesít
mény elérése adott repülőtömeg mellett. E viszonyszá
mok megfelelő értéken tartásának módja azonban egyál
talán nem mindegy, hogy hogyan történik. Ha a motor
teljesítményének növelése mellett a repülőtömeg is nö
vekszik arányosan, akkor ez nem célravezető, mert a fe
lületi terhelést növeli (G/F). A (G/F) viszony növekedése
a repülőgép manőverezőképességét csökkenti. A repü
lőtömeg növekedése manőverező légi harc közben külö
nösen hátrányos, mert a forduló sugara nagyobb lesz,
igaz, ezt a gép gyorsabban is hajtja végre éppen a na
gyobb felületi terhelés miatt, de végső soron ennek a
gyorsaságnak az szab határt, hogy a pilótára a nagyobb
repülőtömeg miatt nagyobb nehézségi gyorsulás hat, va
lamint ezáltal a repülőgép is nagyobb terhelésnek van ki
téve, ezért eleve erősebbnek kell méretezni a nehezebb

A M e-109 E-1, DB-601 A-1 típ u s ú fo k o z a t n é lk ü li a u to m a tik u s
e lö s ű rítő s m o to r te lje s ítm é n y g ö rb é i
1' •
1
■11 50
1150

Max. 1 perces start és szükség

— » ..M ax. 5 perces teljesítm ény 2400 f/p ; 1,30
a ta
M ax. 30 perces tartós teljesítm ény 2300 f/p
; ,23 ata

.11 40

' •

1075

11 00
105

°V

Korlátlan tartós teljesítm ény 2200 f/p ; 1,15
ata

— ■•— Korlátlan takarékos teljesítm ény 2200 f/p ;
i , i o ata
1
1 1

К )20
300

04

1020
98 0
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n

I
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2. ábra. Me 109 E-4 replika repülés közben
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3. ábra. DB-601 A-1 motor teljesítménygörbéi

gépet. A nehezebb gép - de nem feltétlenül a nagyobb
felületi terhelésű! (G/F) - tehát általában kedvezőtle
nebb manőverezési képességekkel rendelkezik. Fontos
megjegyezni, hogy ezek a viszonyszámok minden eset
ben adott repülési magassághoz kötöttek. E megismert
szempontokat alkalmazva - Spitfire és a Messerschmidt
109-es 1940-es párharcát bemutatva - válnak el szét
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igazán a mérnöki szempontok a pilóták szubjektív viszszaemlékezéseitől, beszámolóitól. A két repülőgép né
hány alapvető adata a táblázatban látható.
A bemutatandó két szemben álló típust az angliai légi
csata idején angol részről kettő (Mk.l és II.), német rész
ről pedig négy alváltozat képviselte (E—1; E-3; E -4 és
E-7). A szóban forgó időszak 1940. július elejétől novem
ber végéig tartott, és több fázisa volt. Már a háború e rö
vid időszaka alatt is olyan nagy volt a fejlődés, hogy egyegy műszaki megoldás egyik hónapról a másikra idejét
múlt lett, és az adott repülőgép harci értékét nagyban nö
velték a fejlesztések. Az elromlott és újonnan gyártott gé
pekbe mindig a legújabb fejlesztésű, a gyártósorokról ép
pen lekerült alkatrészt szerelték be, ezért lehet inkább
„hibrid” alváltozatokról beszélni, semmint az egyes modi
fikációk műszaki és felszereltségi jellemzőit statikusan ke
zelni. Ez a megállapítás mindkét hadviselő félre nézve ér
vényes. Egyedül a gépek aerodinamikáját lehet állandó
tényezőként venni, amely alig változott az angliai légi csa
ta alatt.
A két típus összehasonlítását aerodinamikai kialakítá
sukkal kezdve, fontos megállapítás, hogy ha nem is sok
kal, de a 109-es szárnya karcsúbb volt (b2/F), ami a
szárny ellenállásának mértékében fontos, de nem alap
vetően. A légellenállási mutatók manőverező légi harc
esetében valójában a Spitfire-nak kedveztek. Manővere
ző légi harc során ugyanis a szárny ellenállásában amely a profil és az ún. induktív ellenállásokból tevődik
össze - döntő jelentőségű az induktív rész, amelynek
mértékét csökkenti a szárny nagyobb karcsúsági értéke,
és ha a szárny felülnézeti formája minél jobban megköze-

A Me-109 E-3 és E-4, DB-601 Aa típusú fo k o z a t nélküli
autom atikus e lő s ű rítő s m oto r teljesítm énygörbéi
Max. 1 perces start és szükség
teljesítmény 2500 f/p ; 1,45 ata
Max. 5 perces teljesítmény 2400 f/p ;

R epülési m agasság (m)

5. ábra. DB-601 Aa motor teljesítménygörbéi

líti az elliptikus alaprajzot. Az alaprajz és a karcsúsági ér
tékek mellett viszont az induktív ellenállás mértékének
alakulására döntő jelentőségű, a szárnyat alkotó profilok
felhajtóerő-termelő képességét jellemző tulajdonsága az
ún. felhajtóerő-tényező, amely egy dimenzió nélküli mé
rőszám. Ezt a mérőszámot növelni lehet a profilok vas
tagságával és íveltségével. Mivel pedig az angol és a né
met gép repülőtömege csaknem megegyezett, és abból
kiindulva, hogy a szárny által előállított felhajtóerőnek
egyenlőnek kell lenni a gép tömegével, a Messerschmitt
kisebb szárnyfelületén ez csak úgy volt lehetséges, hogy
vastagabb és íveltebb profilokból építették meg a szár
nyat, amely a Spitfire szárnyához képest nagyobb felhaj
tóerő-tényezőt adott a kisebb szárnyfelületet kompenzá
landó. (A másik egyáltalán nem célravezető módszer ma
gának az egész szárnynak a beállítási szögét növelni, de
ez nagyon lecsökkenti a rendelkezésre álló repülhető
állásszögtartományt amellett, hogy tetemes ellenállás
többletet jelent a szárny és törzs egymáshoz képest na
gyobb beállítási szöge miatt, amely az úgynevezett inter
ferencia, azaz egymásrahatási ellenállást növelné.)
Az induktív ellenállás ráadásul négyzetesen növekszik
a felhajtóerő-tényezővel. A nagyobb felhajtóerő-tényező
vel rendelkező szárny nagyobb karcsúsági értéke ellené
re jóval nagyobb induktív ellenállást jelentett. Márpedig a
repülőgép ellenállásának döntő hányadát a szárny teszi
ki. Magának a szárny profilellenállás nagyságának jelen
tősebb befolyása csak egyenes vonalú repülésben, a ma-
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vezérsíkja dúcos megtámasztású volt, ami szintén ellen
állás-növelő hatású. Ezekből a megállapításokból az kö
vetkezik, hogy a német gép nem a kisebb légellenállásá
nak köszönhette nagyobb sebességét bizonyos magas
ságokban, hanem a nagyobb felületi teljesítményének
(N/F) és felületi terhelésének (G/F), így dinamikussága
révén kompenzálni tudta a manőverező légi harcban a
szárnya többletellenállását.
Szintén egy mítosz lett abból, hogy az angol pilóták kivé
tel nélkül azt állították, hogy a 109-es fordulóharcban a
Spitfire-rel szemben alulmaradt, mivel a forduló sugara ki
sebb volt a német gép nagyobb felületi terhelése miatt. Ön
magában ez a megállapítás igaz, de nem szabad figyelmen
kívül hagyni bizonyos tényeket, amelyek az adott repülőgép
aerodinamikájától, ill. aerodinamikai kialakításától, még
pontosabban fogalmazva, az alkalmazott aerodinamikai
eszközöktől döntően függött. Volt a Me 109-nek egy zseni
ális aerodinamikai eszköze, amelyet orrsegédszárnynak
neveznek. Willy Messerschmitt tudta, hogy a gépének nem
csak gyorsnak, dinamikusnak kell lennie, hanem jó
manőverezőképességekkel is kell rendelkeznie. Ezt a sok
ellentmondásokkal és kompromisszumokkal tele elvárást
oldotta meg a csűrőfelületek előtt, a szárny belépőélén ta
lálható ún. mozgó orrsegédszárnyakkal. A szerkezet a lég
áramlás hatására nagy sebességeken önműködően belesiв. ábra. A teljesítményterhelések összehasonlítása

ximális sebesség közelében (kis állásszögön való repü
léskor, tehát amikor a gép nem manőverezik) vagy zuha
násban jelentkezik. A szárny profilellenállása egyrészt a
szárnyat alkotó profiloktól függ, másrészt a felületével,
tehát nagyságával arányos, ill. a sebességgel négyzete
sen növekszik. Annak ellenére tehát, hogy a Spitfire szár
nya geometriailag nagyobb, de vékonyabb volt, mint az
„Emilé”, közel megegyező volt a profilellenállásuk. Ha
sonlóképpen jellemezhető az angol és a német gép víz
szintes vezérsíkja is. Mindazonáltal aerodinamikailag kifi
nomultabb volt a Spitfire kabinteteje és a szárnytörzsátmenet kialakításának módja, ráadásul az „Emil”

7. ábra. Spitfire Mk.ll.A oldalnézetben (archív)
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múl az eredeti szárnyprofil körvonalába, majd nagy állás
szögeken, III. kis sebességeken kinyílik.
Az aerodinamikai hatása pedig - amellett, hogy a gép billenésbiztonságát és a csűrök hatásosságát nagy állásszö
geken és kis sebességeken szavatolja - az, hogy a felhaj
tóerő növelése nélkül a repülőgép állásszögtartományát
megnöveli. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb felületi terhelés
ellenére - amellett, hogy az „Emil” kicsit könnyebb is volt a forduló vagy bukfenc sugarát úgy szűkíthette a pilóta,
hogy közben a pilótára és a gépre ható gyorsulási erő nem
lett nagyobb. Eközben a szárny induktív ellenállása sem lett
nagyobb, csupán az elhanyagolható mértékű profilellenál
lás növekedett, amelyet ellensúlyozott az erős motor, így
manőver esetén a gép nem vesztett sokat sebességéből.
Német adatok szerint az „Emil” legszűkebb fordulósugara
170 (125) m földközelben és 320 (230) m 6000 m-en. A zá
rójeles adatok fékszárny használatára vonatkoznak. Angol
adatok szerint a Spitfire fordulósugara 212 m 4000 m-en.
A fordulót minimális sebességgel és teljes gáz mellett haj
tották végre. Teljes gáz mellett ugyanis a légcsavar megfúvásában lévő szárnyrésznek emiatt jelentősen növekszik
a felhajtóerő tényezője. Abból, hogy a Messerschmitt szár
nya nagyobb felhajtóerő-tényezővel repült, az a tény is kö
vetkezik, hogy nagyobb felületi terhelése ellenére a forduló
sugara valóban nem volt nagyobb riválisáénál. A felhajtó
erő-tényező növekedésével a forduló sugara ugyanis csök
ken. Jelentős befolyása van a forduló sugarára a teljesít

mény terhelés (N/G) viszonyszáma minél kisebb értéken
való tartásának. A repülésmechanika kínálta összefüggé
seket és a gép ismert adatait felhasználva néhány egysze
rű ellenőrző számítás is ezt igazolja, ill. angol és német ere
deti dokumentumok. Az adatok figyelembevételekor kizáró
lag a gyártó ország gyári berepülőpilótája által végrehajtott
hivatalos belső használatra készült mérési jegyzőkönyvek
a mérvadók, nem pedig az opponens ország zsákmányként
megszerzett, számukra ismeretlen repülőgéppel végzett
kétes értékű összehasonlító repülések. Ilyen összehasonlí
tást végeztek az angolok egy zsákmány Emillel, a végered-
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13. ábra. Egy E-3 kabinteteje (archív)

14. ábra. Az emelkedőképességek összehasonlítása
A Spitfire motor és légcsavarfejlesztés eredményei az
emelkedőképességben a Me-109 E-4 -el
összehasonlítva
□ Mk.l.Merlin II. De Havilland
□ Mk.II.Merlin XII. Rotol

DMk.l.Merlin III. Rotol
□ Me-109 E-4 DB-601 Aa

mény pedig az volt, hogy mindegyik korabeli angol vadász
gép fölényben volt a Messerschmittel szemben, ami nyil
vánvaló képtelenség.
Tehát a német gépen alkalmazott csűrök előtti
orrsegédszárny a nagyobb felületi terhelés ellenére rendkí
vüli, ún. túlhúzási tartalékot jelentett, amely biztosította egy
részt kiváló manőverezhetőségét minden sebességi tarto
mányban, másrészt biztosította azt is, hogy agresszív ma
nőverekkel tarkított légi harcok közepette se perdüljön be a
gép szándékolatlan dugóhúzóba. Még egy fontos észrevé
tel a két gép szárnyának aerodinamikájáról: amíg a Spitfire
szárny kilépőélének alsó felületén csupán ún. leszállólapok
vagy más néven féklapok voltak, amelyek lehetővé tették a
kisebb sebességgel való repülést és a légellenállás-növe
lést leszálláshoz, addig az Emilen ún. réseit fékszárnyak
voltak, amelyek a kis sebességgel való manőverező repü
lésnél is kedvezőbb aerodinamikai jellemzőket adnak.
A legszűkebb fordulókat pedig aerodinamikailag a réseit
fékszárny és orrsegédszárny együttese teszi lehetővé. A
réseit fékszárny jóval kisebb ellenállást ad az egyszerű le
szállólapnál, és nagyobb állásszögtartományban biztosít
12. ábra. Me 109 orrsegédszárnya nyitott helyzetben

Em elkedési id ő (sec)

többlet-felhajtóerőtényezőt. Mindezek azt mutatják tehát,
hogy a német gépben megvoltak a lehetőségek a Spitfire „lekövetéséhez” manőverező légi harcban, ha a pilóta képessé
geiből futotta. Voltak német ász pilóták, akik kifejezetten az
Me 109 manőverezőképességét kamatoztatták, és olyanok,
akik a dinamikusságában rejlő lehetőségekkel éltek. Az ada
tok azt mutatják, hogy a párharc teljesen kiegyenlített volt.
(Folytatjuk)
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Dr. Ákos György

Lövés és találat

I. rész

A haditengerészeti optikai távolságmérők
és tűzvezető eszközök fejlődése a 19-20. században
e s z k ö z ö k fejlődése,
illetve azok fizikai/matematikai
megalapozása hosszú múltra
tekint vissza - legalább Galileo Gali
lei röppályás kísérleteitől kezdve
mind a mai napig. A témán belül kü
lön érdeklődésre tarthat számot a ha
ditengerészeti tűzvezető eszközök
fejlődése, mely a hajók, illetve hajó
rajok közötti rövid lőtávolságok miatt
hosszú időn keresztül jóval elmaradt
a szárazföldi tüzérségétől, amely
azonban a 19. század második felétől
robbanásszerű fejlődésnek indult.
A haditengerészetnél a hajók mozgá
sából adódóan a tűzvezetés új prob
lémákkal szembesült, amelyek új
m egoldásokat igényeltek. Ezek a
megoldások, elsősorban a giroszkópos lövegstabilizálás, később a mobil
szárazföldi tüzérség fejlődésére is
hatottak egészen máig (például harc
kocsik tűzvezető rendszere). Ez a
technikai változás, minden fontossá
ga ellenére, talán éppen mindenkori
„high-tech” jellege miatt a haditenge
részeti szakirodalomban súlyához ké
pest nincs kellő mértékben, összefog
laló jelleggel ismertetve. Ez nemcsak
a magyar nyelvű, de a nemzetközi
szakirodalomra is vonatkozik. Csak
példaképpen említem, hogy Peter
Hodges The Big Gun, Battleship
Arm am ent 1860-1945 című, a
Conway Maritime Pressnél 1981-ben
megjelent, egyébként hiánypótló mű
ve a nagy hadihajóágyúkról egy sort
sem veszteget erre a kérdésre.
A „nagy ágyúk” témáját tárgyalja a
szintén az angol Conway kiadónál a
„History o f the Ship” monumentális
sorozatban a közelmúltban megjelent
The Eclipse o f the Big Gun című, több
szerző írásából szerkesztett remek
összefoglaló is csupán néhány (igaz,
nagyon tanulságos) hasábot szentel
a haditengerészeti tűzvezetés fejlő
désének.
Mindezek alapján ezen írás, mely a
haditengerészeti tűzvezetés-történetek műszaki részleteit igyekszik, ha
csak röviden is és messze nem teljes
ségre törekedve, összefoglalóan is
mertetni, körülbelül a második világhá
ború végéig, talán érdeklődésre tarthat
számot a téma iránt fogékony magyar
olvasók körében. írásunkban igyek

A

tű zvezető

szünk bemutatni az Osztrák-Magyar
Haditengerészet ide vonatkozó fej
lesztéseit, illetve gyakorlatát, felhasz
nálva Bárány Nándor optikai távmé
rőkkel kapcsolatos munkásságát is.
Mivel a szárazföldi tűzvezető rendsze
rek fejlődése témánkon kívülre esik,
ezért a második világháború előtti és
utáni, elsősorban a honvédség szá
mára végzett magyar fejlesztésekre
(Gamma, MOM) itt nem tudunk kitérni.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhív
ni a figyelmet Kemény Tibornak a Ha
ditechnikában megjelent cikkére, mely
Bárány Nándor munkásságát ismerte
ti röviden[1], illetve a Gamma Művek
második világháború utáni lőelemkép
ző gyártását tárgyaló írására[2], vala
mint Rácz Elemérnek a két világhábo
rú közötti magyar fejlesztéseket ismer
tető cikkére[3] és Amaczi Viktor szin
tén a Haditechnikában megjelent írá
sára Juhász lstvánról[4].

A gyúk

a tengeren

Ágyúk hajón történő használata Euró
pában legalább a 15. századig vezet
hető vissza. Ebből a kétségtelenül for
radalmi újításból alakultak ki a szá
munkra jól ismert vitorlás hadihajók,
amelyek a 16-17. századtól meghatá
rozó szerepet játszottak a tengeri had
viselésben. Kialakult a három részre
osztott csatasor (elővéd, főerő és utó
véd) és az abban részt vevő „sorha
jók”, illetve a csatasoron kívüli, egyéb
feladatokat ellátó fregattok, korvettek
stb. rendszere, amely lényegében vál
tozás nélkül fennmaradt a 19. század
közepéig. (Maga a csatasor koncepci
ója jóval túlélte a vitorlás hajók korát.)

H a g y o m á n y o s á g y ú k é s ir á n y z á s

Az adott távolságra és irányban lévő cél
(ellenséges hajó) eltalálásához termé
szetesen mindig szükség volt az ágyúk
irányzására. A vitorlás hadihajók eseté
ben ez leghagyományosabban oldal
irányban (azimut) irányító kötelek és csi
gák segítségével történt, míg az emel
kedési szög beállítása két fokozatban,
egy fatömbbel durván, majd egy ék be
helyezésével „finoman” történt.1

1. ábra. Hagyományos hajóágyú és
„lépcsős” lafetta (Orlogsmuseet Kop
penhága, a szerző felvétele). Alul látha
tók az oldalirányításhoz használt köte
lek és csigák, valamint a cső emelkedé
sének beállítása egy faék segítségével

Ebben a korban a tengeri ütközete
ket (mai szemmel) nagyon rövid (láb
ban mért!) távolságokon vívták meg,
amihez különösebb „segédeszközök
re” nem volt szükség. A csőmagasság
beállítására is inkább annak meghatá
rozására volt szükség, hogy az ellen
séges hajó mely részét kívánták elta
lálni. (A brit haditengerészet a hajó
testre célzott, hogy ellenállását meg
törje, míg a francia haditengerészet
az árbocozatra lőtt, hogy az ellensé
ges hajót megbénítsa. A korabeli
ágyúkkal szinte lehetetlen volt egy
nagy, fából készült hadihajót e ls ü l
lyeszteni.)
Ritkán, nagyobb lőtávolságok ese
tén, a röppályát is figyelembe kellett
venni, ezért ilyenkor meg kellett be
csülni a cél távolságát, azonban ehhez
általában elegendő volt a tüzelést ve
zérlő altiszt érzéke és tapasztalata.2 Itt
csupán egyetlen speciális tengeri
problémára utalunk, amely a tűzveze
tés későbbi történetében végig lénye-

2010/1 HADITECHNIKA

13

Tanulm ányok

tüzelési parancsot (lásd a 2. ábrát).
Az ilyen „központi tűzvezérlés” hiányá
ban természetesen a célzótüzér fel
adata volt a megfelelő időpillanat kivá
lasztása (a cél belekerült a célzóba,
vagy kicsit előbb). A célzás a kézifegy
verekénél a mai napig alkalmazott, az
ágyúcső két végpontjára helyezett
„V -l” célzópontokkal történt (lásd a 2.
ábrán alul).

Új k ö v e t e lm é n y e k ,
A BALLISZTIKUS TÁBLÁZAT

2. ábra. a) Korai tűzvezérlés: tüzértiszt
által kiadott tűzparancs időzítése
háborgó tengeren, függőón
segítségével, b) célzás hagyományos
ágyúval. Képforrás:[17]

ges kérdés maradt: Amikor a tengerjá
rás következtében a hajó dülöngél,
úgy csak abban az esetben van re
mény találatra, ha az ágyú elsütése
abban a pillanatban történik, amikor a
fedélzet éppen vízszintes. Ehhez időn
ként egy egyszerű segédeszközt
használtak, egy, az árbocrúdról felfüg
gesztett golyóbist (függőónt, ingát),
melynek helyzetét figyelve a tüzérpa
rancsnok az összes egy oldalon lévő
ágyú („broadside”) számára kiadta a

3. ábra. Tipikus ballisztikus táblázat egy
része. Az adatok 100 yardos
céltávolságlépésekben vannak
tabulálva. Leolvasható például a
csőemelkedési szög fokban, a lövedék
repülési ideje másodpercben, a drift
mértéke yardban stb. Ennél finomabb
felosztás felesleges lett volna. (Két
lépés között lineárisan interpolálni
lehetett.) Az egyes oszlopokból
kiolvasható például az adott
távolságnak megfelelő elevációs szög
(2. oszlop), a löveg repülési ideje
(4. oszlop) vagy a drift értéke (7. oszlop)
NAVAL ORDNANCE AND GUNNERY, VOL 2—FIRE CONTROL
Appendix B, Part 2

EXTRACTS FROM RANGE TA B LE FOR 8 '7 5 5 GUN
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A tengeri ágyúk kialakítása, tűzereje
és hatótávolsága robbanásszerű fejlő
désnek indult a 19. század közepén, a
robbanógránátok
alkalmazásával,
majd a hátultöltős závárzat tökéletesí
tésével, illetve hadihajókon a lövegtornyok bevezetésével[6j. Archibald
Williams 1910-ben magyarul is megje
lent könyvéből[7] idézve: „...a nehéz
ágyúknál az utolsó ötven évben beho
zott újítások meg javítások egymagukban fölülmúlják az összes lefolyt szá
zadok együttes hatását.”
Erre a hatalmas és kellően doku
mentált változásra itt nem térhetünk ki
részletesen, csupán csak arra szorít
kozunk, hogy nagy vonalakban vázol
juk, milyen, elvileg részben korábban
is ismert, de addig elhanyagolható pa
ramétereket kellett az egyre növekvő
lőtávolságok miatt a röppálya pontos
kiszámításához figyelembe venni:
- a levegő közegellenállása: csök
kenti a lőtávolságot (függ a levegő hő
mérsékletétől és sűrűségétől, a lőtá-

volságtól, a lövedék méretétől, az al
kalmazott töltet nagyságától stb.);
- a szél szerepe: növelheti, illetve
csökkentheti a lőtávolságot, mindkét
arra merőleges irányban eltérítheti a
lövedéket (függ a távolságtól, a löve
dék méretétől stb.);
- vont (huzagolt) ágyúk: a lövedék
oldalirányú eltérése (jobbcsavar ®
jobb irányú eltérés) (függ a távolság
tól, a lövedék súlyától stb.);
- a Föld forgása és a hajó földrajzi
helye (Coriolis-erő) stb.
Mindezen paraméterek figyelembevé
tele bonyolult számításokat igényelt. Az
ehhez szükséges egyenletek, amelyek
ben különböző aritmetikai, trigonometri
kus stb. kifejezések szerepelnek, rendel
kezésre álltak ugyan, azonban a hadiha
jón ezen számítások elvégzésére és el
lenőrzésére nem állt rendelkezésre ele
gendő idő és megfelelő képzettségű
személyzet, ezért a gyakorlatban ezt
úgy oldották meg, hogy egy adott lövegtípusra előre kiszámították a szükséges
kimeneti adatokat a céltávolság gyakor
latban előfordulható tartományában, és
táblázatos formában rögzítették.3 [8]
Ezen lövegtáblázatok alapján és a szük
séges információk (céltávolság, szél,
földrajzi pozíció stb.) birtokában határoz
ta meg akár a „központi tűzvezetés” (ha
volt ilyen), akár a lövegtornyok személy
zete az egyes lövegek beállítandó lőelemeit, illetve azok korrekcióját. Ugyan
ilyen táblázatos módon lehetett megol
dani a szabványtól eltérő erejű, illetve
anyagú lőportöltések, illetve lövedékek
(általában 3 - 4 változatnál nem több) fi
gyelembevételét.

4. ábra. a) A 2. ábrán alul látható klasszikus irányzók felszerelése az ágyúra, a forgattyúcsapja fölé, két irányban elforgatható módon.
b) Az elevációs csúszka kinagyított ábrája. A beosztások yardban értendők
V

A

KORREKCIÓKAT FIGYELEMBE VEVŐ

CÉLZÁS ÚJ MÓDSZERE ÉS A TÁVCSÖVES
IRÁNYZÉKOK

A lövegirányzás klasszikus
módszere
Az ábrákat az USA Haditengerészetének
egy 1910-es kiadványából vettük[9]:
Az alábbi ábra bal oldalán egy
háromnézeti rajz látható, amely az
ágyúcső egy darabját mutatja az ágyú
cső vízszintes tengelyű elforgatását
lehető tévő forgattyúcsap környezeté
ben. A századforduló után még mindig
a klasszikus, az 4. ábra jobb oldalán
látható szabadszemes irányzékot
használták, azonban ezt már két
irányban, egy függőleges és egy víz
szintes tengely körül állítani lehetett.
Először a lőtávolságot állították be, az
„elevációs csúszka” segítségével (a
két célzópontot összekötő rúd [„forgatórúd”] hátsó végét „megemelve”). A
skálán közvetlenül a yardban meg
adott céltávolságnak megfelelően le
het az irányzékot pontosítani. így tehát
maga a nemlineáris skála végezte el a
céltávolság - emelési szög kon
verziót.4 Ugyanitt lehetett a közegel
lenállás hatását (a céltávolság megnö
velésével), illetve a szél célirányú
komponensének hatását figyelembe
venni (annak irányától és erősségétől
függően, céltávolság megfelelő növe
lésével, illetve csökkentésével). A
szükséges közegellenállás-korrekció
(mely a cél távolságának is függvénye
volt), a lövegtáblázatból volt kiolvasha
tó yard mértékegységben.

A beállított távolságérték (névleges
távolság + korrekciók) egy, az ágyú
hoz rögzített fémtömb kivágott részén
keresztül volt látható (4. ábra, illetve
5. jobb oldala).
Ezután az oldalirányú korrekciót állí
tották be. Ez úgy történt, hogy az
elevációs csúszka fent leírt, rögzített
tömbjének hátoldala egy mindkét
irányban enyhén görbült (tórikus) felü
letként volt kialakítva (5. ábra). Erre a
felületre csavarozták rá állítható mó
don a rézből készült (szintén tórikus
alakú) azimutlemezt, amelyre egy ke
resztirányú skálát gravíroztak. A skála
mértékegysége ebben az irányban
tengeri csomóban5 volt megadva. A
fel-lemozgó elevációs csúszkához egy
függőleges mutatót rögzítettek, mely
nek vége a csőemelkedés szögétől
függően, az azimutskála egy vonalára
mutatott. A fenti módon lehetett az ol
dalirányú korrekcióknál a céltávolság
értékét is automatikusan figyelembe
venni. A forgatórúd egy vízszintes,
körszelet alakú pályában kialakított
fecskefarok megvezetéssel a vízszin
tes (azimut) síkban is elforgatható volt.
Ily módon lehetett a keresztirányú kor
rekciókat figyelembe venni: például a
szél keresztirányú komponensét köz
vetlenül, csomó mértékegységben le
hetett az azimutcsúszka eltolásával
beállítani. A drift (a huzagolt ágyú
okozta oldalirányú elsodródás) korrek
cióját is itt lehetett beállítani, a táblá
zatból kivett (céltávolságfüggő) „cso
móra konvertált” adat segítségével.
Miután az összes adatot beadták, az
ágyút úgy állították be, hogy magas

5. ábra. Az azimutlemez és csúszkán mozgatható mutatója elöl- és oldalnézetből.
A skála tengeri csomóban van. A drift, valamint a szél keresztirányú
komponensének kikompenzálása itt állítható be

ságban addig emelték az ágyúcsövet,
illetve addig forgatták oldalirányba a lövegtornyot, amíg a célzótüzér be nem
hozta az ellenséges hajót az irányzók
által kijelölt irányba. Ekkor tehát az
ágyúcső tengelyének iránya, éppen a
beállított függőleges és vízszintes kor
rekciók miatt, nem párhuzamos a cél
zókészülék által kijelölt tengellyel, de
éppen ennek következtében a lövedék
eltalálja (eltalálhatja) a célt.
Célzótávcsövek bevezetése
Az idők során két fontos változás tör
tént a hadihajók tüzérségében:
Az egyik abban állt, hogy a hajó
ágyúkat kettesével (később néha hár
masával, majd négyesével) helyezték
el a lövegtornyokban, és ennek követ
keztében szét kellett választani a toronyirányzást (amely a torony minden
lövege esetében azonos oldalszöget
jelentett) és a lövegek egyedi emelke
dési szögbeállítását. (Meghagyva ez
zel azt a lehetőséget, hogy az egyes
lövegeket - bár azonos irányban, de
különböző távolságra lévő célra irá
nyozzák. A lövegenkénti elevációs be
állítás ugyanakkor azt is lehetővé tet
te, hogy az egyes lövegek egyedi tulaj
donságait (kalibrálási hiba, csődefor
máció, elhasználódás következtében
fellépő torkolatisebesség-csökkenés
stb.) figyelembe vegyék.
A másik fontos változás abból követ
kezett, hogy a megnőtt céltávolságok
miatt az egyszerű, szabad szemmel
használható pontatlan irányzók már
nem volt elegendő a cél biztos irány
zásához6 [10].
Az Amerikai Haditengerészet (US
Navy) egy fiatal tisztje, Bradley Allen
Fiske (1854-1942) már 1892-ben kidol
gozta a teleszkópos irányzékok
alkalmazásától], A Királyi Haditengeré
szet (Royal Navy) esetében ezt hagyo
mányosan Percy Scott (1853-1924)
hadnagynak (később tengernagy) tulaj
donítják, és 1904-re datálják [12].
Ezek a távcsöves irányzékok kellő
en felnagyították a célt, és egy, az op
tikába épített, megvilágítható szálke
reszt segítségével sokkal megbízha
tóbbá tették a célzást.
Az ábrák két ilyen korabeli, az USA
haditengerészetében alkalmazott to
ronyi rányzék-változatot mutatnak be.
Mint ahogyan az 1-6. ábrán látható, a
távcső (a fenti ábra bal oldalán V-vel je
lölve) továbbra is egy vízszintes síkban
mozgó csúszkával („Azimut-head”) elfor
gatható forgatókarhoz („Pivot bat4’) van
rögzítve, de a forgási pontot és a csúsz
kát most a torony aljához rögzítették.
A teleszkóp tárgylencséi egy, a lövegto-
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6. ábra. A távcsöves irányzók és annak periszkópos változata

rony tetejére szerelt teleszkóp- és irány
zóvédő sapkába vágott nyíláson keresz
tül „néznek ki”. A keresztirányú korrekci
ók beállításának elve változatlan, azon
ban a két irány szétválasztása miatt ezt
úgy oldották meg, hogy a csúszkához
továbbra is egy mutatót rögzítettek (az
ábrán P-vel jelölve), amely így is az 5.
ábra azimutlemezén található skálára
mutat. Ebben az esetben ez a skála egy
henger palástjára („Deflection drum”)
van gravírozva.
A skála továbbra is a céltávolság
függvénye. Ehhez ebben az esetben
a dobot addig forgatták tengelye kö
rül, amíg a bal oldali távolságskála
be nem állt a céltávolságra (a bal ol

dali távolságmutató „Range pointer”
nem forog).
A fentiek alapján tehát fogalmat al
kothatunk arról, hogy hogyan történt a
lőelemek meghatározása az ismert
(vagy legalábbis becsült - például szél
stb.) „bementi paraméterek” esetében,
és ezek megfelelő beállítása a lövegeken. A lényeg továbbra is az, hogy a
korrekciókat két, egymásra merőleges
irányban bontjuk fel: egyik a cél irá
nyába mutat (távolságskála), a másik
erre merőleges (keresztirányú sebes
ségskála). Ez a derékszögű „koordiná
ta-rendszer” folyamatosan a cél irá
nyával együtt forog el a lövegtoronnyal
együtt.
I

7. ábra. Toronyirányzó távcső skálája (hengerfelület). A főskála és a mutató azonos
az 5. ábra azimutskálájával. A céltávolságot a dob elforgatásával kell a bal oldali
skálán beállítani. A forgatás egy kis forgatókarral történik
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8. ábra. Egy, az Osztrák-Magyar
Monarchia haditengerészeténél
használatos távcsöves lövegirányzó
készülék

Egy másik ábra egy alternatív megoldást mutat a lövegirányzék egy lehetsé
ges változatára, amely az OsztrákMagyar Monarchia haditengerészeté
nél volt használatos: ezt Beck Zoltán A
Hadihajók tüzérsége című, 1916-ban
(tehát már a háború alatt) kiadott köny
véből vettük [13]. Ebben az esetben a
célzótávcsövet és a hozzá rögzített kör
cikk alakú távolságskálát egy csigake
rekes hajtáson keresztül forgatjuk el,
beállítva a kívánt (mért) céltávolságot.
A szerkezet egy összekötőrúd segítsé
gével elforgat egy, a forgattyúcsap körül
szabadon mozgó mutatót, egy másik
mutató pedig a forgatytyúcsaphoz van
rögzítve. Ezután az ágyúcsövet addig
emelik fel, amíg a két mutató párhuza
mos nem lesz egymással (ekkor egy iz
zólámpa kigyullad). Ez, mint azt a szer
ző is elismeri, valamivel nehézkesebb
beállítás, mint az ismertetett amerikai
változat, azonban megvan az az elő
nye, hogy egy elektromos kapcsolót le
het beépíteni, amely akkor zár, ha a két
mutató egy irányba mutat. Ezzel bizto
sítható, hogy csak akkor lehessen lö
vést leadni, ha a szükséges emelkedé
si szöget már beállították.

Tanulm ányok

J egyzetek
' Vegyük észre, hogy a lafetta kialakítása
már a 17. századtól kezdve eltért a száraz
földi tüzérségnél alkalmazott változattól.
2 Érdekes lehet ezen technikáknak a vizsgá
lata: egyes tüzérek valamelyik ujjúkat hasz
nálták távolságreferenciaként stb. Legáltalá
nosabban az ellenséges hajó szemmel lát
ható részleteiből (vizuális „felbontásából”)
következtettek annak távolságára. Az ebből
„számítható” magassági szöget még nem
„segédtáblázatból”, hanem tapasztalat
(„érzék”) alapján határozták meg.
3 Ezeknek a táblázatoknak a kiszámítása a
kor legnagyobb számítástechnikai feladatai
közé tartoztak. A 30-as és 40-es években ez
nagy teljesítményű analóg mechanikai szá
mítógépekkel történt. Itt nem a később is
mertetendő analóg tűzvezető számítógépek
ről van szó, bár a mechanikai megvalósítás
hasonló. A két fejlesztés gyakorlatilag füg
getlenül zajlott az USA-ban, ahol a tűzveze
tő számítógépeket Hannibal Ford fejlesztette
ki saját cégénél, míg a tisztán matematikai
feladatok megoldására 1929-ben Veneaver
Bush fejlesztett ki egy egyébként teljesen
hasonló elvű „Differential Analyser” számító
gépet, melynek fő feladata a lövegtáblázatok
kiszámítása volt. Az 1949-ben megjelent
ENiAC számítógép a modern digitális szá
mítógép őse. Tíz éven keresztül működött
(szinte leállítás nélkül, mivel a bekapcsolás
kikapcsolás során a tranziensek miatt meg
nőtt az elektroncsövek hibájának valószínű
ségei), kizárólag lövegtáblázatokat számí
tott.
4 Magát a skálabeosztást a lövegtáblázat
alapján készítették el.
5 Egy tengeri csomó = tengeri mérföld/óra.
Egy tengeri mérföld egy, a Föld valamely
főkörén mért szögpercnyi elmozdulásnak fe
lel meg.
8 A századfordulón a tipikus céltávolságok
2000 m-ig terjedtek. A nagy távolságról tör
ténő tüzelést (6000 méterig bezáróan) a Ki
rályi Haditengerészetnél Lord Fischer kezde
ményezte 1899-ben, amikor kinevezték a
földközi-tengeri flotta parancsnokvá. Két év
re rá, 1901-től már évenkénti tüzelési gya
korlatokat tartottak lyen céltávolságokig.
7 Az egy toronyban található lövegek (eleinte
kettő, majd három, sőt négy löveg) ugyanab
ban az irányban egyszerre több célra is tü
zelhetett, a magassági beállítás általában
egymástól függetlenül történt. (Két vagy
három külön magasságfigyelő és beállító,
egyetlen oldalszög meghatározó és beállító.)

A célzóeszközök kalibrálásához a
19. század második felében beveze
tették az iránykitűző távcsöves optikai
módszert, amelyet az alábbi ábra
szemléltet:
a) Az optikai iránykitűző egy ke
resztrúddal az ágyúcső hátsó meg
munkált felületéhez van csavarozva.
Magát az osztott menetes závárzatot
ilyenkor vagy teljesen kihajlítják, vagy
leszerelik az ágyúról (fenti és jobb ol
dali ábra). Az ábra alján két nézetből
látható „torkolatlemezt” („Muzzle
Disc”) az ágyúcső torkolatába illesztik,
és az ezen található jelölésekhez állít
ják be az irányzó távcső optikai
tengelyét.[14]
b) A závárzat anyamenetébe be
nyúló iránykitűző kezelője egy je l
legzetes, pontszerű tereptárgyat cé
loz meg. Az oldal-, illetve elevációs
célzótávcsöveket úgy á llítjá k be,
hogy ugyanaz a célpont látszódjon a
szálkereszt közepén. (Figyeljük
meg, hogy az 4. ábra, illetve az
5. ábra célzóskálái - és ezzel maga
az irányzék - a nullázáshoz a csa
varok meglazításával kismértékben
elm ozdíthatok.)[15]

A

MAGASBA HELYEZETT MEGFIGYELŐÁLLÁS

Az ellenséges hajó oldalszögét tehát a
lövegtoronyból határozták meg célzás
kor. Mivel ez egy viszonylag alacsony,
fedélzetközeli pontnak tekinthető a ha
jón, ezért a lövegtoronyból, különösen
harci körülmények között, általában sok
kal nehezebb az ellenséget „bemérni” ,
mint egy magasra helyezett megfigyelő
állásból. Ezért a hadihajókon célszerű
nek bizonyult az oldalszög „központi”
meghatározása egy, lehetőleg minél ma
gasabbra helyezett megfigyelőpontból.

RARAU.AX-

M U U U DISC
M ONT VIEW

MUZZIE DISC
REAR VIEW

10. ábra. Ágyú irányzékainak kalibrálása
optikai iránykitűző távcsővel

A hajónk hosszirányához mért oldal
szöget a 11. ábra alsó részén látható
módon egy szögmérővel lehet meg
mérni, amit célzótávcső használatával
nagymértékben pontosítani lehetett.
Mivel a központi mérés magasan tör
ténik, ezért itt egy további szög megha
tározása is szükségessé vált, amely az
ellenséges hajó függőleges oldalszögét
adta meg. Ezeket a szögeket a gyakor
latban két irányzó két különböző szög
mérő távcsővel mérte ki, és adta tovább
a parancsnoki állás, illetve a lövegtornyok (majd később a központi tűzveze-

9. ábra. A korai amerikai csatahajókra jellemző rácsos („latice”) árbocok
és az azok tetején kialakított megfigyelő állások (ÜSS UTAH)[18]

Az célzóeszközök iránykalibrálása
Idáig feltételeztük, hogy a célzó
eszközök által kitűzött irány meg
egyezik (párhuzamos) az ágyúcső
tengelye által kijelölt iránnyal. Ezt a
feltételt az célzótávcső beszerelése
kor biztosítani kell, illetve az idő és a
használat függvényében időnként el
lenőrizni, és szükség esetén korrigál
ni kell.
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de az adatok a geometriai elrendezésé
ből átszámíthatok egymásba. így a lövegtornyokba eljuttatott szögértékek,
az egyes tornyokra vonatkozó „paralla
xis” korrekciókat figyelembe véve, már
megfeleltek az adott lövegtoronyra vo
natkozó emelkedési, illetve oldalszögértékeknek.) Természetesen a lövegtornyok saját oldalszög-meghatározása
(illetve célzása) is megmaradt, ezeknek
bármikor önállóan is képeseknek kellett
lenniük a tűz fenntartására.7
(Folytatjuk)

Felhasznált irodalom
11. ábra. Célirány („Deflector train” - al
só ábra) és a rá merőleges síkban (fel
ső ábra) definiált és a torony vízvonal
feletti magassága, illetve a hajó dőlés
szöge által megadott lefelé irányuló
szög (az ábrán „Deflector LOS [line-ofsight]”) együttes meghatározása egy
felső megfigyelőpontból. A gyakorlat
ban ezt két megfigyelő végzi úgy, hogy
távcsövében az egyik megfigyelő az el
lenséges hajó középvonalát szálke
resztje függőleges vonalára, illetve a
másik megfigyelő a hajó vízvonalát
szálkeresztje vízszintes vonalára állítja
be. (A jobb alsó ábrabetét a vízszintes
és függőleges beállításokat együtt mu
tatja, de valójában ezek két külön táv
csőben jelennek meg - ahogyan ez a
toronyirányzó, illetve a lövegirányzó
esetében is történik.) Megjegyzés: A ké
sőbbiekben a megfigyelőállás együtt
forgott az oldalszöggel, így a benne el
helyezett távmérőt nem kellett vízszin
tes síkban a kereső távcső segítségével
a céltárgyra irányítani.

tő központ) felé. (A magassági poszton
mért két szög nyilvánvalóan nem
ugyanaz, mint az egyes lövegtornyokból mért elevációs, illetve oldalszögek,
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A távírótól a rádióig

Az olvasó nem a katonai műszaki terminológiában ismert és használt rádiólokátor vagy
radar történeti feldolgozását olvashatja a kötetben, hanem egy remekül és pártatlanul
összefoglalt technikatörténeti művet a rádiózás történetéről. Miért pártatlan? A legtöbb
hasonló forrásértékű kiadvány a saját nemzeti eredmények fontosságát, elsőségét, kizá
rólagosságát hangsúlyozza. E könyvben a rádiózás történetét a műszaki fejlődés folya
matában, tárgyilagosan ismerteti a szerző. Katonai műszaki szempontból hiányolható a
M. Kir. Honvédség vezérkara részére 1940 körül beszerzett nagy hatótávolságú adó-ve
vő készülékek és a légierő repülőgépeibe beépített német eredetű rádiók felsorolása.
Ad Librum Kiadó, Budapest, 2009
Terjedelem: 344 oldal Ár: 2990 Ft
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Kelecsényi István

A HAL Dhruv,
az indiai hadiipar helikoptere

in d ia i s z u b k o n t in e n s
óriás ál
lamszövetségének, Indiának a
hadiipara folyamatosan fejlődik.
A repülőeszközök fejlesztését már
ország önállóságának kivívása óta ki
emelten kezelik. Ennek legfőbb oka,
hogy India a szomszéd Pakisztánnal
(amely éppen az önálló indiai államszövetség alapításakor vált független
né) nem éppen baráti kapcsolatban
áll, több esetben háború tört ki köztük.
India, amely magát regionális nagyha
talomnak tekinti az Indiai-óceán térsé
gében, egyértelműen katonai és politi
kai egyeduralomra tör, függetleníteni
próbálja katonai erőit, különösen a lé
gierejét és a haditengerészetét az
Amerikai Egyesült Államoktól mint
szuperhatalomtól. Nukleáris fegyver
kezése egyszerre irányul minden
szomszédja ellen.
A függetlenség érdekében amerikai
gyártmányú repülőeszközök helyett
orosz és európai gyártmányú repülő
gépeket és helikoptereket rendszere
sítettek a fegyveres erőknél. Oroszor
szágból (régebben a Szovjetunióból)
M iG -21/23/27/29, Szu-30MKI harci,
II—38 tengerészeti, Tu-142 felderítő,
II—76/78, An-32 szállító repülőgépe
ket szereztek be. Az európai orszá
gokból elsősorban brit és francia ha
diipari repülőeszközöket, köztük
Hawk Mk.132 gyakor
lógépeket,
Mirage
2000, Jaguar és Sea
Harrier vadászbombázó
kat, Breguet Alizé tenge
részeti járőr, HS.748 Avro
és Do 228 szállító repülő
gépeket vásároltak. A kül
földi harceszközök beszer
zése során sok esetben azok
licencét is megvásárolták, így
nagyjavításuk vagy éppen
gyártásuk indiai hadiipari üze
mekben történik. Ennek egyik
példája a MiG-21 vadászrepülő
gép, amelyet először a Szovjetunió
szállított, később a HAL (Hindustian
Aeronautics Limited) üzemeiben
gyártottak, nagyjavítottak, majd a
M iG -21-93bisz UPG modernizációs
csomagját megvásárolva 123 gépet a
hazai gyárban korszerűsítettek. A
Bison (Bölény) névre keresztelt va

z

E

1. ábra. A Dhruv jól repülhető típus

az

A repülőgépipar jelenleg is gyárt kor
szerű Advanced Jet Trainers HJT (IJT)
nevű iskolagépet, valamint a Mirage
2000-re hasonlító deltaszárnyú LCA
(Light Combat Aircraft) könnyű harci
repülőgép prototípusai szintén repül
nek. Készülnek a tervei az MCA
(Medium Combat Aircraft) közepes
harci repülőgépnek.
Külföldi beszerzésekkel is folytató
dik a légierő modernizációja. A hazai
repülőgépek
2. ábra. Az indiai hadsereg részére fejlesztett futár
és könnyű szállító változat

dászgépek 2001 és 2005 között ké
szültek el, és napjainkban is hadrend
ben állnak. Az indiaiak a repülőgép
vásárlások mellett párhuzamosan sa
ját fejlesztésekben is gondolkodnak.
Híres hazai gyártmányú repülőgépük
volt például a Marut vadászrepülő
gép, amelyet a második világháborús
Focke-Wulf vadászgépsorozat főter
vezője, dr. Kurt Tank professzor veze
tésével, német mérnökök segítségé

vei tervez
tek és gyártottak. HJT-16 Kiran és
HPT-32 Depak néven iskola- és gya
korló repülőgépek is készültek, ame
lyek a mai napig is rendszerben áll
nak a légierőnél.

mellett az MCA-kategóriában tenderen
versenyeznek az európai és orosz
gyártók harci repülőgépei, valamint az
amerikai közeledés jeleként a Boeing
és a Lockheed Martin is ringbe szállt
F/A-18F/G és F—16 vadászbombá
zókkal. Amerikából első beszerzés-
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védelmi rendszerekkel látták el. A ten
gerészet Sea King helikoptereit még a
VIRAAT, VIKRANT repülőgép-hordo
zók légi egységéhez szerezték be, a
Sea Harrier és Alizé merev szárnyú re
pülőgépek mellé kutató-mentő és ten
geralattjáró-elhárító feladatra.
Az indiai kormányzat az orosz típu
sok mellett a fegyveres erők részére új
hazai helikopter kifejlesztését, vala
mint újabb korszerű külföldi harci és
szállító helikopterek beszerzését is el
határozta. A HAL eddig is gyártott fran
cia licenc alapján Cheetah néven
Aerospatiale Lama SA-315 Aoulette
II. és Chetak/Lancer néven Aerospati
ale SA -316/319 Aoulette III. helikopte
reket. Ezek a régi tervezésű gépek ko
molyabb katonai szállítási feladatokra
alkalmatlanok, de jó repülőtulajdonsá
gaik miatt magas, hegyi terepen kuta
tó-mentő feladatokra megfelelő eszkö
ként nyolc darab Boeing P -8
bízható, de nagy tüzelőanyag-fo zök. A svájci légierő is alkalmaz ilyen
Poseidon repülőgépeket vásárolt India gyasztású, részben már korszerűtlen célból Aoulette III. helikoptereket.
2010-2012 szállítási határidővel az eszköz. A Mi—17/Mi—171 helikopterek
A HAL állami megbízást kapott 1984
II—38 (May) tengerészeti járőrgépek ből 40 darabot az ezredfordulón sze novemberében az Advanced Light
pótlására, mivel azok korszerűsítése reztek be, amelyek nyolc darab
Helicoper (ALH) kifejlesztésére. Az új
sikertelen volt, ezért eddig még nem Vikhr-V (AT-16) rakéta hordozásával helikoptert a Cheetah, Chetak és rész
vették át őket az orosz gyártótól.
alkalmasak páncéltörő, illetve nem irá ben a régebbi M i-8 helikopterek felvál
Helikopterekre is nagy szüksége nyított rakétákkal más harci feladatok tására tervezték, valamint harci kapa
van az országnak. A szubkontinens ra is. A Mi-25/35 harci helikoptereiket citással szárazföldi és haditenge
1994-95-ben Kirgizisztánból vásárol részeti változat kifejlesztését is célul
több részén is fejletlen az út- és a vasúthálózat, és a terepviszonyok miatt a ták, majd az izraeli IÁI modernizációs tűzték ki. Az indiai gyártónak nem
helikopter az alkalmas közlekedési és programja után rendszeresítették. A voltak tapasztalatai korszerű heli
harceszköz. Az indiai fegyveres erők Mi-25 a MÍ-24V egyik modifikációja koptertervezésben, ezért felkérték
elsősorban szovjet/orosz gyártmányú
12,7 mm-es géppuskával, a Mi-35 vi a Messerschmitt-Bölkow-Blohm-konMi—8, Mi—17/171, M i-26 szállító és szont 23 mm-es gépágyúval felszerelt szernt tanácsadó tevékenységre. A
Mi-25/35 harci helikopterekkel rendel harci helikopter. A helikopterek rend német vállalat később az EADS cég
keznek. A tengerészet többek között szeresített páncéltörő rakétái valószí csoport részévé vált. A hajtóműveket
az orosz Ka-28 és brit Sea King járőr nűleg a Sturm és Vikhr típusok, vala az Egyesült Államokból vásárolt licenc
és ASW tengeralattjáró-elhárító forgó mint a gépek nem irányított rakétákkal alapján építették volna, de az 1998-as
szárnyasokat rendszeresítette. A heli és bombákkal is felszerelhetőek. A he indiai kísérleti atomrobbantások után
kopterek egy része azonban az likopterek védelmét izraeli gyártmányú az amerikai embargó ezt meghiúsítot
1960-80-as években tervezett meg besugárzásjelzőkkel, aktív és passzív ta. Többek között ezért kényszerülnek
az indiaiak amerikai berendezések
nélkül, azokat kiváltva biztosítani had
seregük eszközeit, hogy esetleges
1. táblázat. A Dhruv általános jellemzői
amerikai szankciók nagymértékben ne
Legénység
egy vagy két fő pilóta
csökkentsék a harcképességet. Az
Utaskapacitás
2-12 fő
ALH helikopternek új erőforrásként a
Hosszúság
15,9 m
francia Turbomeca TMet 333-2B2 746
kW (1000 LE-s) hajtóművét választot
Forgórészátmérő
13,2 m
ták, és erősebb erőforrás kifejlesztésé
Magasság
4,5 m
re is aláírtak egy szándéknyilatkoza
Üres tömeg
2502 kg
tot. Az indiai helikopter külsőleg nagy
Maximális tömeg
5500 kg
hasonlóságot mutat az Eurocopter
Hajtóművek
Shakti 900 kW vagy Turbomeca
EC-145-ös modelljével. A új indiai for
gószárnyas a Dhruv nevet kapta,
TM333-2B2 746 kW
amely Sarkcsillagot jelent szanszkrit
Utazósebesség
250 km/h
nyelven. A Dhruv hagyományos szer
Maximális sebesség
300 km/h
kezetű csúszótalpas forgószárnyas.
Hatósugár
320 km
Az utastér és a pilótafülke összesen
Átrepülési távolság
660 km
7,3 m3 térfogatú. Az utastérbe kialakí
tástól függően 12-14 ülés fér el. A pi
Repülési idő
3,5 h
lótafülke és a törzsszerkezet nagy ré
Maximális emelkedés
620 m/min
sze kompozit anyagból (kevlár és
Szolgálati csúcsmagasság
6500 m
szén-rost alapú műanyagból) készül.
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4.

ábra. Terepfestésű változat is repült az ILA-n 2008-ban

A törzs két oldalán hátrafelé elcsúsz
tatható ajtó, valamint a pilótafülke két
oldalán a személyzetnek külön ajtó áll
rendelkezésére. Utasszállító konfigu
rációban 2,16 m3 rakodótér van a heli
kopterben. A sebesültszállító változat
ban két hordágyat helyeztek el, és
négy fő egészségügyi személyzet
utazhat a két fő hajózó mellett.
A négylapátos rotoraggyal felszerelt
gépet aktív rezgéscsillapító rendszer
rel látták el, amelyet az amerikai Lord
Corporation fejlesztett ki. A Dhruv két
hajtóművének köszönhetően az egyik
meghibásodása mellett is teljes biz
tonsággal képes repülni. Mindkét haj

tómű tüzelőanyag-táplálása biztosított
az összes tartályból, amelyek a fülke
padló alatt helyezkednek el. A tartá
lyok önelzáróak, maximális kapacitá
suk összesen 1400 I.
A navigációs rendszer részeként
globális helyzetmeghatározó (GPS),
Doppler-navigációs rendszer, robotpi
lóta, rádió-magasságmérő, műszeres
leszállító rendszerek (VOR/ILS) és jel
zőfények kerültek beépítésre. Kommu
nikációs feladatokra HFot-, UHF- és
VHF-rádiók állnak a hajózok rendelke
zésére.
Az prototípus első repülésére 1992
novemberében került sor. Az indiai

hadsereg különböző újabb igényei mi
att a terveket átdolgozták, de ez csú
szást okozott a programban. A fejlesz
tések elsősorban a helikopter harci
modifikációja által hordozandó fegy
verzet integrációjából adódó különbö
ző szerkezeti elemek áttervezését,
megerősítését jelentették. A felfegy
verzett Dhruv szárnycsonkokat kapott,
amelyeken feladattól függően 68 vagy
70 mm-es nem irányított rakétafegyve
reket, maximum nyolc irányított pán
céltörő rakétát, illetve négy rövid hatótávolságú infravörös levegő-levegő kö
zelharc rakétát hordozhat. A felfegy
verzett változatot FLIR infravörös kép
alkotó berendezéssel és lézertávmé
rővel kombinált felderítő és célzó be
rendezéssel is ellátják. A helikopter
sorozatgyártását 2002-ben kezdték
meg. A régebbi Turbomeca hajtómű
vekkel hetvenöt forgószárnyast adtak
át a hadsereg, a haditengerészet és a
légierő részére.
2006 decemberében a francia
Nexter Systems (régebben GIAT né
ven ismert) fegyvergyár kapott szerző
dést egy, a törzsorr-rész alá felszerelt
20 mm-es gépágyútorony tervezésére.
A gépágyút sisakcélzóval is lehet irá
nyítani. 2007. augusztus 16-án újabb
prototípus kezdte meg repülését, ame
lyet már az új, Shakti nevű erősebb
hajtóművekkel szereltek fel.
A sorozatgyártást már 2007-ben át
állították az erősebb hajtóműves válto
zatra. Az indiai FIAL célja évente 40
darabos katonai helikoptergyártási ka
pacitás elérése. A fegyveres erők
újabb rendeléseket adtak a gyártónak.
Tizenkét helikoptert MEDEVAC (kuta
tó-mentő) feladatkörben orvosi felsze-
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6. ábra. Nem baleset, műrepülés Sarang módra
relésekkel gyártanak le. 2008 júniusá
ban az indiai haditengerészet döntése
alapján a Sea King ASW (tengeralattjáró-elhárító) helikopterek felváltására
megrendelték a Dhruv „Naval” változat
kifejlesztését. A tengerészeti modifiká
cióhoz merülőszonárt, szonárbójákat,
torpedókat és hozzájuk integrált tűzve
zető rendszert terveztek.
Az indiai légierő helikopter műrepülő-köteléke, a Sarang (Páva) négy
Dhruv helikopterrel tartja bemutatóit
(mellettük természetesen tartalék
Dhruv helikoptereik is vannak). A kato
nai helikopterek mellett a HAL a Sark
csillagból polgári változatokat is gyárt.
VIP-szállító, mentő, rendőrségi modifi
kációk is készültek. A VIP szállítóváltozat belső terveit a DC Design, egy hír
neves személygépkocsi-tervező cég
készítette. Az indiai Nemzeti Kataszt
rófavédelmi Ügynökség 12 db helikop
terre adott megrendelést.
A Dhruvnak körülbelül 15%-kal ala
csonyabb az ára, mint a konkurens he
likoptereknek. Ez elsősorban az ol
csóbb emberi erőforrásnak (az indiai

8. ábra. A Sarkcsillag kívülről az Eurocopter 145-re hasonlít

fizetések alacsonyabbak a repülőgépiparban, mint Európában vagy az
Egyesült Államokban) köszönhető.
A HAL felismerve a lehetőséget, kül
földi piacra is bevezette a helikoptert,
a Dhruv több európai és ázsiai
repülőkiállításon vett részt. 2005-ben
és 2007-ben Franciaországban a Le
Bourget-i, 2008-ban a németországi
ILA, majd az angliai farnborough-i
szakkiállításokon szerepelt. Az első
külföldi megrendelő, amely rendszere
sítette a Dhruv helikoptert, és beszer
zett két darabot 2004-ben, Nepál. Az
izraeli Védelmi Minisztérium ugyan
csak vásárolt a Sarkcsillagból. 2008
júniusában Peru két sebesültszállítót,
majd Equador légiereje két általános
célú helikoptert rendszeresített. Au
gusztusban Törökország szerzett be
20 millió dollárért három Dhruvot, vala
mint tervezik újabb 17 darab vásárlá
sát. Mianmar (volt Burma) légiereje
2006-ban kapott néhány helikoptert,
de ezt az indiai hivatalos szervek cá
folják. A HAL tárgyalásokat folytat Bo
lívia, Venezuela, Malajzia kormányai

7. ábra. A Sarang bemutatókötelék J4049 lajtstromszámú helikoptere
bemutató közben

val, és tervezik európai és észak-ame
rikai repülési tanúsítvány beszerzését
újabb eladások elősegítésére.
A Dhruv helikopter eddigi története
nem mentes szerencsétlenségektől.
2004 novemberben a Királyi Nepáli
Hadsereg egyik forgószárnyasa ke
mény leszállást hajtott végre, amely
megrongálta a csúszótalpat. A HAL
gyári szerelői a helyszínre érkezve ja
vították meg a helikoptert. Egy másik
Dhruv
2005.
november
15-én
Hyderabad közelében körülbelül 1600
m magasságból hajtott végre kény
szerleszállást. Emberéletet ez a bal
eset sem követelt.
2007.
február 2-án az Aero India
légi kiállítás előtt azonban a Sarang
műrepülőcsapat egyik helikoptere le
zuhant.
A
m ásodpilóta,
Priye
Sharma százados meghalt, a pilóta,
Vikas Jetley repülőezredes megse
besült. A baleseti kivizsgálás pilóta
hibát állapított meg. A Sarang foly
tatta a felkészülést, és megtartotta
bemutatóját.
Összefoglalásként megállapítható,
hogy a Dhruv az indiai helikopterek új
nemzedékének első tagja, amely a ha
zai igényeken kívül a nemzetközi pia
con is exporttermék lehet. Olcsósága,
üzembiztossága és sokoldalú felhasz
nálhatósága miatt elsősorban a har
madik világ országaiban lehet sikeres,
Európában és Amerikában azonban a
helyi gyártók helikopterei mellett való
színűleg nem fog nagyobb darab
számban elterjedni.
(A képeket a szerző készítette)

Felhasznált

irodalom

www.wikipedia.org
www.hal-india.com
www.army-technology.com
www.bharat-rakshak.com
www.nausena-bharti.nic.in
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Tóth Gergely
Kovács Zoltán

A Kínai Népi Felszabadító
Hadsereg harckocsijai
ш

A kezdetek
k o m m u n i s t á k hadserege az
1940-es évek második feléig
nem alkalmazott páncélos erő
ket, mint ahogy ellenfelei is csak elvét
ve tették ezt. A térségben legelőször a
megszálló japán Kvantung-hadsereg
rendelkezett nagyobb számú harcko
csival, igaz, a korszak mércéjével mér
ve ezek is elavultnak számítottak. Rá
adásul főleg a gyalogság közvetlen tá
mogatására vetették be őket, nem ak
názva ki az ilyen erőkben rejlő lehető
séget. Ennek ellenére a japánok sikere
ket értek el, és csak a háború végén,
1945-ben beavatkozó szovjet csapatok
voltak képesek döntő vereséget mérni
a Mandzsúriában állomásozó hadere
jükre. (Ekkor három szovjet hadsereget
vetettek be egy japán ellen. Szerk.)
Mao Ce-tung csapatai, Lin Biao tá
bornok irányítása alatt a háborúnak
ebben az utolsó fázisában szert tettek
néhány japán Type 95, 97 és 94 típu
sú könnyű harckocsira.
Kezdetben ezeket ők is csak elszige
telten, a gyalogság helyi támogatására
vetették be, mintegy mozgó tüzérség
ként alkalmazva azokat. Bár Japán le
tette a fegyvert, a háborúnak Kínában
nem volt vége, ugyanis a Kuomintang
Csang Kaj-sek vezette nacionalista és
Amerika-barát erői továbbra is szem
ben álltak Mao csapataival. Megkezdő
dött a polgárháború.
A későbbiekben egyre több amerikai
eredetű harckocsi és harcjármű került
az NFH (Népi Felszabadító Hadsereg)
kezére, 1947 októberében, Shenjang
elfoglalásakor például 22 harckocsi.

A

k ín a i

1. ábra. Francia FT-17 könnyű harcko
csik a kínai nacionalisták hadseregében
1930 körül. 36 ilyen jármű alkotta az első
kínai páncélos erőt. A japánok többsé
güket zsákmányként lefoglalták, és Type
79 Ko-Gata néven rendszeresítették

2. ábra. A japánoktól szerzett Type 95ösök egy díszszemlén

3. ábra. Mao Ce-tung megszemléli csa
patainak Type 97 harckocsijait 1949ben, a forradalom győzelmekor

4. ábra. A Kuomintang M4 Shermann
harckocsija

5. ábra. M5 harckocsik kínai kezelőikkel

ló harckocsiegységet 1948 januárjá
ban. Erre az időszakra egyébként már
nem a japán, hanem az amerikai had
felszerelés vált dominánssá, amelyet
a Kuomintang-erőktől zsákmányoltak.
Ezek között megtalálhatóak voltak az
M4 különböző változatai, valamint
LVT(A)4 „Buffalo” kétéltű járművek.
A legkedveltebbek azonban az М3
és M5 típusú könnyű harckocsik vol
tak, amelyek sokkal inkább megfelel
tek a kínai terepadottságoknak, mint
nehezebb társaik. Mivel harckocsik
közötti küzdelemre ritkán került sor,
így az M3/M5 géppuskáival és 37 mmes lövegével majdnem olyan hatékony
volt, mint a nehezebb M4.
A háborút az NFH úgy fejezte be,
hogy létezett a későbbi páncélos erők
magja, és némi tapasztalatra is szert
tettek a modern eszközök alkalmazá
sa terén. A jelentős minőségi fejlődés
6. ábra. Az NFH М3 Stuart harckocsija

A mandzsúriai hadjárat végére 76 mű
ködő harckocsija és 150 egyéb páncé
lozott járműve volt a 4. Tábori Hadse
regnek. Ugyanakkor nemcsak ezen
eszközök harcászati alkalmazásáról,
de sokszor még kezelésükről sem volt
sok ismerete az új üzemeltetőknek,
ezért gyakran kínai nacionalista, illetve
japán hadifoglyok vezették azokat fegyveres felügyelet mellett.
Csak 1949. január 14. Tiencsin el
foglalása után szervezték a harckocsi
kat önálló egységgé, igaz, a 3. Tábori
Hadsereg már megelőzte őket Kína
középső részén, felállítva az első önál-
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azonban mégis 1949 októbere, a kom
munisták egyértelmű győzelme után
kezdődött, amikortól is a Szovjetunió,
hasonlóan a közép-európai érdekszfé
rájába tartozó országokkal kapcsolat
ban követett stratégiához, intenzíven
támogatni kezdte a kínai haderő fej
lesztését.

A SZOVJET TÁMOGATÁS KEZDETE
Az 1950-es évektől a koreai háború ki
törésével párhuzamosan Kína szerepe
is felértékelődött a szovjet blokkon be
lül, így megindult a szovjet páncélos
technika átadása.
Az átadásra kerülő legfontosabb tí
pus a T-34-es késői, 85 mm-es löveg-

7. ábra. Kínai Type 58 harckocsik sze
mélyzetükkel

8. ábra. Kínai JSz-2M harckocsik a ko
reai frontra indulnak

gél felszerelt változata volt, ez vált az
50-es években a kínai haderő stan
dard típusává. Annak ellenére, hogy a
Szovjetunióban már 1946-tól gyakorla
tilag megszüntették a tömeggyártást,
majd 1956-ban végleg leállították a tí
pus gyártását, Kínában éppen ekkor
tájt foglalkoztak annak beindításával.
Type 58 néven végül is átvették a li
cenciát, de nem sok jármű készült el,
ekkoriban már ugyanis a sokkal fejlet
tebb T-54A másolatának, a Type 59nek a gyártása is előrehaladott fázis
ban volt. A végül szolgálatba állított kb.
700 db Type 58 (ez a szám tartalmaz
za a készen kapott eredeti T-34/85
járműveket is) legfőbb különbsége az
alapul szolgáló szovjet típushoz ké
pest az lett, hogy azokat már a T-54A
optikai rendszerével szerelték fel. Bár
a koreai háborúban jelentős szerepet
játszott, a T-34-es végül mégsem vált
hosszú távon meghatározó típussá,
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9. ábra. Kínai harckocsizok esküt tesz
nek JSz-2M harckocsijaik előtt Koreában

10. ábra. Type 59—HA: megfigyelhető
a hőkiegyenlítővel ellátott löveg

mint ahogy a másik világháborúból
megörökölt típus, az JSz-2M sem.
A JSz-2 nehéz harckocsiból Kína már
az ’50-es évek elején kapott néhányat,
amelyeket kínai források szerint bevetett
Koreában is. Az ugyanakkor biztos, hogy
a háború utáni szervezetben mind a 4
vezérkarközvetlen harckocsiezred tartal
mazott egy 5 db JSz-2-esből álló száza
dot is, a 4 T-34-es század mellett. Az
JSz-2-eseket végül a '70-es évek elején
kivonták. Érdekes vonatkozása e típus
kínai üzemeltetésének, hogy egyes for
rások szerint az 1956-os magyar forrada
lom leverése után a Magyar Néphadse
regtől elszállított JSz-2M-ek is Kínába
kerültek. (Az MN-ben 1956-ban 68 db
JSz-2-es volt állományban, ezeket
1957-ben kivonták, és 1960-ig szétbon
tották a JszU-122 és 152-es példányok
kal együtt. Nincs adat átadásról. A szerk.)
A már említett Type 59 (T-54A) volt
az utolsó típus, amelyet Kína megkapott
a szovjetektől. Az 50-es évek végétől a
viszony a két ország között kezdett
megromlani, ennek következtében a
szovjetek egyre kevésbé voltak hajlan
dóak átadni a műszaki-tudományos
eredményeket a kínai félnek. így az egy
bő évtizedre (az 1970-es évek közepén
bekövetkező, az Egyesült Államok és a
nyugati világ felé történő nyitásig) gya
korlatilag magára maradt - ennek kö
szönhetően a fejlesztések is lelassultak.

1959-ben viszont már teljességgel helyi
gyártású harckocsik kezdtek legördülni a
gyártósorról, így a forradalom győzelmé
nek 10. évfordulóján tartott díszszemlén
már 32 darab vonult fel a típusból. Eb
ben az évben nyerte el a hivatalos Type

A T ype 59 - az alaptípus
Bár ez a harckocsi még nem önálló kí
nai fejlesztés, hanem a szovjet-kínai
együttműködés eredménye, mégis ér
demes kicsit közelebbről megvizsgál
ni, mert hosszú ideig az NFH fő típusa
volt, és továbbfejlesztett formában
még napjainkban is szolgálatban áll.
A licencia átadásáról 1956-ban egye
zett meg a két kormány, és Belső-Mongóliában, Baotouban megkezdődött Kí
na első, és máig igen fontos harc
kocsigyárának, az úgynevezett 617-es
üzemnek a felépítése. 1958-ban indult a
gyártás, egyelőre még csak szovjet al
katrészekből történő összeszereléssel,
szovjet mérnökök felügyelete alatt.

11. ábra. Type 59 harckocsi, a T-54A
kínai másolata

12. ábra. Type 59-I harckocsi új löveggel és lézertávmérővel

59 (59-es típusú, a kínai járművek általá
ban a szolgálatba állás évéről kapják a
nevüket) nevet. A harckocsi gyári jelölé
se egyébként W Z-120.
A típus alapváltozatának általános jel
lemzői megegyeznek a T-54A harcko
csiéval, így lövege, a Type 59 is a
D10T2S 100 mm-es harckocsilöveg kí
nai másolata, 34 lőszeres javadalma
zással. (A korai változatnak nem volt
füstelszívója.) Kezdetben nem rendel
keztek a harckocsik semmiféle éjjellátó
berendezéssel sem. A toronyfront vas
tagsága 220 mm, a homlokpáncél a tes
ten 100 mm. Ez a változat nem rendel
kezett tömegpusztító fegyverek elleni
védelemmel sem, és belső tűzoltó rend
szere is kézi működtetésű volt. A meg
hajtást egy folyadékhűtéses, 12 henge
res, négyütemű, 520 LE-s dízelmotor
biztosította, 12150L jelzéssel. Egysíkú
lövegstabilizátort és füstelszívó ventilá
tort is építettek az alaptípusba.
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13. ábra. Type 59-IIA: megfigyelhető
a hőkiegyenlítővel ellátott löveg

15. ábra. Kínai 105 mm-es, lövegcsőből
indítható páncéltörő rakéta

16. ábra. Type 73 mentő-harckocsi
hadgyakorlaton

A ’60-as és ’70-es években folyó
gyártás eredményeképp az NFH szin
te valamennyi egységét ezzel a típus
sal szerelték fel, így a gyártás megha
ladta a 10 ezer darabot. E mellett jutott
bőven exportra is, a Type 59 (a T-34,
T-54/55 mellett) talán az egyik legel
terjedtebb harckocsi a világon. Albá
nia, Banglades, Kambodzsa, Irán,
Irak, Kongó, Észak-Korea, Tanzánia,
Zambia, Zimbabwe, Pakisztán és Szu
dán szolgálatba állította, több helyen
mind a mai napig hadrendben áll.
A kínai-orosz határkonfliktusok az
1960-70-es években megmutatták,
hogy a Type 59 elavult, és képtelen
felvenni a harcot az új szovjet típusok
kal (főleg a T-62-esekkel). Kína vála
sza az új kihívásra a Type 59-I kifej
lesztése volt, amely az alaptípus felja
vítását jelentette. A löveget kicserélték
a Type 69-II típuséra (Id. később),
amely valójában a D10G másolatának
tekinthető. Bár ez is 100 mm-es, huzagolt csövű fegyver volt, de elődjétől el
térően (amelyhez csak romboló, illetve
páncéltörő lövedék volt rendszeresít
ve) ehhez már rendelkezésre állt rom
boló, repeszromboló, valamint leváló
köpenyes, űrméret alatti lőszer is, rá
adásul a javadalmazást is megnövel
ték 34-ről 44-re. A Type 59-l-et ezen
kívül ellátták lézertávmérővel, hidrauli
kus kormányrendszerrel, kezdetleges
tűzvezető rendszerrel, automata tűzol
tórendszerrel, valamint gumírozott kötényezéssel.
A következő jelentős előrelépés a 80as évek első felében történt, amikor, kö
szönhetően a Nyugattal való normalizá
lódó viszonynak (valamint a Mao után

hatalomra kerülő kevésbé ideologikus
szemléletű vezetésnek), elkezdett a nyu
gati technológia beáramlani az országba,
valóságos forradalmat indítva el a haditechnikai modernizáció terén. Ennek volt
eredménye a Type 59 II (WZ-120B) tí
pus megjelenése. A fő fegyverzetben kö
vetkezett be a legnagyobb változás, mi
vel szakítva a szovjet eredetű 100 mmes űrmérettel, áttértek a NATO-szabvány
szerinti 105 mm-re. Az új fegyver a híres
brit L7 löveg másolatának tekinthető, Kí
nában Type 81 típusjelzéssel látták el.
Nem tisztázott, hogy hogyan jutott Kína
ennek a terveihez, a legvalószínűbb,
hogy osztrák (!) közvetítéssel, ahol ez
időben már rendszerben állt az amerikai
M60 harckocsi, M68 típusú lövegével,
amely szintén a brit L7 másolata. (Egy
másik verzió szerint izraeli közvetítéssel
közvetlenül az L7-re tettek szert.) Kétsíkú
(más források szerint csak a Type 59D
sorozattól) stabilizátor is beépítésre ke
rült, jelentősen megnövelve ezzel a moz
gás közbeni, illetve a rövid megállásból
való tűzkiváltás sikerességét. A jármű új
rádiót és automata tűzoltó berendezést is
kapott, valamint 4-4 db 81 mm-es köd
gránátvetőt a torony mindkét oldalára.
A meglévő
harckocsik
átépítése
1982-85 között ment végbe, ma ez a
leggyakrabban előforduló változata a
Type 59-esnek a kínai haderőben.
Néhány Type 59-est még ennél is
tovább fejlesztettek, ugyanis a 105
mm-es löveg hőkiegyenlítő köpenyt is
kapott, valamint a toronyra kompozit
páncélzatot szereltek. Ezt az alváltozatot Type 59-IIA-nak vagy M1984nek nevezi a szakirodalom.
A 80-as évek második felében, az
újabb nyugati technológiák kipróbálásá
ra alakították ki a Type 59 Gai változatot
(amely valójában a B59G és a BW120K
változatokat takarja). A BW120K-n pró
bálták ki az új, 120 mm-es sima csövű
löveget, amely nagyon hasonló az ame
rikai M1 harckocsicsalád M256 típusú lövegéhez. A későbbiekben ezt a fegyvert
beépítették a Type 89 páncélvadászba.
Az 1991-es öbölháború tapasztalatai
(és az irakiak által elvesztett rengeteg kí
nai harckocsi) újabb fejlesztésekre ösz
tönözte Baotou mérnökeit. Ennek ered-

ménye lett a Type 59D (WZ-120C) vál
tozat, amellyel az összes meglévő Type
59-variánst fel akarják váltani. Ez a jár
mű, elődjéhez, a Type 59-ll-höz hason
ló 105 mm-es löveggel rendelkezik, ám
felszerelhető kiegészítő reaktív páncél
zattal (ERA), valamint ellátták passzív
éjjellátó berendezésekkel (a Type 59D
egyes példányait hőképalkotóval is), il
letve új tűzvezető rendszerrel. Két álvál
tozat létezik, a Type 59D1, amelynek
Type 79 típusú lövege alumíniumötvö
zetből készült hőkiegyenlítővel rendelke
zik, valamint a Type 59D, Type 83—I típu
sú 105 mm-es löveggel felfegyverezve,
amelyet alkalmassá tettek szegényített
uránt tartalmazó (DU) űrméret alatt nyíl
lövedék kilövésére. Ennek átütőképes
sége 600 mm homogén acélpáncélzat
(RHA). Mindkét típus képes lövegcsőből
indítani saját fejlesztésű 105 mm-es
páncéltörő rakétát, amelynek hatótávol
sága állítólag eléri az 5,2 km-t. Hogy a
plusztömeget hordozni tudja, a Type
59D/D1 új meghajtórendszert kapott,
amelynek keretében az eredeti motort a
nagyobb teljesítményű, 580 LE-s
12150L7-re cserélték.
A Type 59D legutolsó változata
nemrégen jelent meg, és kifejezetten
exportra készült. A Norinco cég Type
59-125 típusjelzésű járművéről van
szó, amely a szovjet fejlesztésű, Kíná
ban is gyártott 2A46M löveget ajánlja,
sok kisebb kiegészítéssel egyetemben
(pl. ERA páncélzat).
Type 59 alapján épült egy páncélo
zott mentő-harckocsi is, a Type 73. A
torony nélküli, 12,7 mm-es géppuská
val felfegyverzett jármű vontatási ké
pességeit behatárolta a csörlő hiánya.

14. ábra. Type 59D harckocsi az újon
nan felszerelt reaktív páncélelemekkel,
hosszabb csövű 105 mm-es löveggel

S ikertelen kitérő - a T ype 122
A szovjet-kínai határkonfliktusban Kí
nának sikerült zsákmányolnia egy sé
rült (aknára futott) T-62 harckocsit. Mi
vel égető szükség lett volna egy, a
Type 59-nél fejlettebb járműre, döntés
született a T -62 lemásolásáról. így
született meg a Type 122 típusjelű jár
mű, amelyről nem sokat tudunk, mivel
sorozatgyártásra sohasem került.
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17. ábra. A Type 122-esen megfigyelhe
tő a 122 mm-es löveg, illetve a toronyra
szerelt ikergéppuska

18. ábra. Type 69—I, sikertelen 100 mmes sima csövű kínai löveggel és infra
vörös fényszóróval. A gyártást a 150.
példány után beszüntették

Az biztos, hogy legalább két változatot
próbáltak ki, az egyiket a T-62 eredeti
115 mm-es lövegével, míg a másikat
egy JSz-2-esből kiszerelt, csőszájfékétől megfosztott D-25T löveggel. Megfi
gyelhető az is, hogy a második prototí
pus új tornyot kapott, amelyre dupla
Type 54 (a DShK géppuska kínai máso
lata) légvédelmi géppuskát szereltek fel.
Végül akár a dokumentáció teljes hiá
nya, akár a kulturális forradalom miatt
meglehetősen zilált állapotban lévő kínai
ipar gondjai, akár pedig a T-62-es konst
rukción alkalmazott kínai változtatások ha
tására, a végeredmény egy használhatat
lan típus lett, amelyet soha nem gyártot
tak. így a kínai fegyveres erőknek ezek
ben az években be kellett érnie a Type 59
már ismertetett korszerűsítésével.

Óvatos

fejlesztés

-

a

T ype 69

A Type 69 (WZ-121) fejlesztése szinte
rögtön az után megindult, hogy Kína és
a Szovjetunió között a szakítás végle
gessé vált. Ez az első típus, amelyet többé-kevésbé önállóan fejlesztett a távol
keleti ország. 1963-ban kezdődtek a fej19. ábra. Type 69—II, amelynél visszatér
tek a Type 59 huzagolt lövegéhez
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lesztési munkák a Type 59 bázisán, és
1964-ben már az első prototípus is elké
szült. A jóváhagyás ugyanakkor hosszú
időt vett igénybe (valószínűleg a már jel
zett belpolitikai problémák miatt is), így
csak 1974-ben kapta meg a terv a vég
ső jóváhagyást, ekkor indulhatott meg a
gyártás. A helyszín szintén Baotou volt,
de a későbbi modellek egy része már a
North
China
Industries
Group
Corporationnél (NORINCO) épült.
A konstrukció azonban még ekkor is
súlyos hiányosságoktól szenvedett. Bár
több területen előrelépés volt a Type 59hez képest, hiszen rendelkezett moder
nebb tűzvezető rendszerrel, lézer távol
ságmérővel (igaz, ez a löveg fölött, kívül
volt rögzítve, sérülékennyé téve az esz
közt), valamint egy erősebb 570 LE-s dí
zelmotorral, de az új főfegyverzet, a
Type 69 100 mm-es sima csövű löveg
nem váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket. Ezért az alaptípusnak, a Type 69nek és 69-l-nek a gyártását a 150. pél
dány után beszüntették. A Type 69—I el
sősorban az aktív infravörös fényszóró
ban, amelyet a szovjet Luna rendszerről
másoltak, illetve a tömegpusztító fegyve
rek elleni védőrendszerben különbözött.
Új alapfelszerelés volt az ABC-védelem
és a motortér tűzoltó berendezése.
Kénytelen-kelletlen tehát visszatértek
a Type 59-l-en is alkalmazott huzagolt
100 mm-es löveghez, illetve egyszerűbb
tűzvezető rendszert építettek be, amely
azonban tartalmazott egy kezdetleges
ballisztikai számítógépet is. Az irányzó új,
Type 70-es optikát kapott. Az így létrejött
alváltozat lett a Type 69—II, amelynek bi
zonyos példányain elkezdték a tornyot
kosarakkal körbevenni, hogy több
tárolóhelyet biztosítsanak, és mert ezek
a rácsok némi védelmet nyújtottak a ku
mulatív hatású fegyverek ellen is. Ez a
változat a 80-as évek elején jelent meg,
és a leginkább elterjedtnek számít. Az
NFH-nek szállított kb. 4000 darab mellett
exportra is került, Banglades, Pakisztán,
Thaiföld, Irak, Irán, Burma, Srí-Lanka és
Zimbabwe is szolgálatba állította.
A Type 69—11B/C változatok a Type
69—II parancsnoki (általában ezredszinten) változatai, amelyek fel vannak sze
relve még további rádiókészülékkel (а В
eggyel, a C kettővel), valamint az anten
na tárolására szolgáló, a toronyra he
gesztett hengerrel. A torony hátulján két
nagyméretű dobozt helyeztek el, ame
lyek közül az egyikben egy tábori telefon
található a szükséges kábelekkel.
A Type 69-IIM változat pakisztáni
fejlesztés (kínai segítséggel) 105 mmes főfegyverzettel, nyugati lézeres táv
mérővel és egyéb kiegészítésekkel.
A legjelentősebb továbbfejlesztés a
Type 69—III (WZ-121 D), amely Type 79
néven is ismert. Ez a változat a már is-

20. ábra. A Type 69-IIB könnyen felis
merhető a két antennáról

mertetett nyugati technológiatranszferek
eredménye. Lövege a Type 81-1 típusú,
105 mm-es fegyver, amelyet elláttak a
Type 88A lövegéhez hasonló, cserélhető
hőkiegyenlítővel. A tűzvezető rendszer a
British Marconi licenciája alapján készült,
és az aktív infravörös látókészülék is át
adta a helyét passzív, fényerősítéses el
ven működőnek; a sorozat utolsó darab
jai pedig már hőképalkotót is kaptak.
A lánctalpak nyugati mintára felszerelhetők gumibetétekkel. Új erősebb, 730 LEs 12150L-7BW motort is beépítettek. To
vábbra sem szereltek fel viszont ködgrá
nátvetőt, igaz, a legtöbb harckocsi
típushoz hasonlóan a Type 69 változatai
is képesek a kipufogóba fecskendezett
gázolajjal füstfüggönyt képezni. A rend
szer maximális működési ideje 10 perc.
A jármű tömege 37 500 kg-ra nőtt. Fel
szerelték oldalanként öt, könnyen eltávo
lítható kötény lemezzel, mely a futómű
felső részét borítja. A Type 69-lll-nak is
létezik parancsnoki változata, ezt szintén
a két antennáról lehet felismerni.
A Type 69 1982-ben jelent meg a
nyilvánosság előtt, a Type 79 pedig az
1984-es katonai parádén.
A Type 69 bázisán épült a Type 84
W653 (máshol Type 653) páncélozott
mentő-harckocsi. Az alapváltozat 70 000
kg kapacitású csőrlővel, földgyaluval és
hidraulikus daruval rendelkezik. A változat
ötszemélyes legénysége a 38 000 kg-os
harcjárműben foglal helyet.
Szintén Type 69 alapokon épült a
Type 80 jelzésű önjáró iker 57 mm-es
légvédelmi ágyú, mely a szovjet
ZSU -57-2 tornyát viseli a Type 69 alvá
zán. A 31 000 kg-os járműnek 580 LE-s
dízelmotorja van - a csak optikai irány
zás miatt tiszta időre limitált képességei
jelentősen csökkentik használati értékét
a modern harcmezőn. A kínaiak 37 mmes ikergépágyúval is készítettek egy
légvédelmi harcjármű variánst; a két
P793 Туре В gépágyú 380 lőszerrel két
fős toronyban kapott helyet.
A Type 84 névre hallgató hídvető
harckocsiváltozat a Type 69 tornya he
lyén egy 16 méter áthidaló képességű
összecsukató hidraulikus hidat hordoz.
(Folytatjuk)

N e m ze tk ö zi h a d ite c h n ik a i sze m le

Dr. Lits Gábor

Távműködtethető
könnyű fegyverállványok

i l á g s z e r t e a hadiipar csaknem
30 különböző típusú fegyveráll
ványt kínál, és ennyit állítottak
rendszerbe vagy alkalmaznak a je
lenlegi konfliktusokban. A távirányítá
sú fegyverállványok a legtöbb eset
ben önvédelmi jellegű fegyverek el
helyezésére szolgálnak. A közepes
tömegű járműveken a védő (lövész)
páncélosok fő fegyverként is alkal
mazzák, többnyire nehéz géppuska
vagy gépágyú elhelyezésére. Fontos
szerepük van a harci páncélos jármű
vek aktuális átalakításában, különös
tekintettel a napjainkra jellem ző
aszim m etrikus hadviselés keretein
belül, lakott területeken történő alkal
mazás esetén.
Három osztályba sorolhatók:
- Könnyű egy 5,45-5,56-7,62 mmes géppuskával;
- közepes 12,7-14,5 mm-es gép
puska vagy egy 40 mm-es gránátvető
részére;
- nehéz 20-40 mm-es gépágyú
és/vagy irányított páncélelhárító raké
ta részére.
A Bundeswehr meghatározta az
igényét a rendszerben álló könnyű
és közepes harci járm űveire (ame
lyeket még nem szerelték fel korsze
rű fegyverzettel), valamint a védett
parancsnoki, cél- és szállítójárm ű
veire.
Könnyű, és tulajdonképpen a köze
pes modellekhez tartozik az FLW
(Fernbediente leichte Waffenstation
= távirányítású könnyű fegyver
állvány) 100 és az FLW 200, a

2. ábra. A Krauss-Maffei Wegman MG3-as könnyűgéppuskával szerelt FLW-100-as
távműködtethető fegyverállványa

3. ábra. FLW-200-as 12,7 mm-es géppuskával

1. ábra. FLW-100-as a Krauss-Maffei
Wegman standján a 2007-es Idex
kiállításán, Abu-Dzabiban
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4. ábra. A Bundeswehr FLW-200-assal felszerelt Dingo-2-ese
1. táblázat. Technikai adatok

Alapváltozat
Irányzási tartomány
Tető terhelhetősége,
fegyver és lőszer nélkül
Fegyverzet
Lőszerkészlet
Optika
Védelem

FLW 100: MG3
Oldalra: nx360°
Magasság: -15+70°

FLW 200: GMW 40 mm
Oldalra: n*360°
Magasság: -15+70°

80 kg
MG4 5,56 mm
MG3 7,62 mm
120/250 db 7,62 mm
CCD színes
7,62 mm-ig

170 kg
MG 12,7mm
GMV 40 mm
32 db 40 mm
ua. mint FLW100 kamera
ua. mint FLW 100

Krauss-Maffei Wegmann cég gyárt
mánya, melyeket a Bundeswehr kivá
lasztott.
Az FLW 100 páncél- és ABVvédelemmel van ellátva, alkalmas
valamennyi kerekes és lánctalpas
harcjárművön egyes önvédelmi vagy
másodlagos fegyverként történő al
kalmazásra, valamint alkalmas mo
dulrendszerű optikai rendszer, keze
lő- és kijelzőrendszer beépítésével
éjjeli és nappali megfigyelő (felderítő)
rendszerként történő felhasználásra.
Fegyverbefogadó képessége 5,56
mm-es vagy 7,62 mm-es géppuska.
Irányzéktartománya -15°-tól + 70°
emelkedésig terjed, és 360°-ban kör
beforgatható.
Az FLW 200 az FLW 100 ele
meiből épül fel, és képes 12,7 mmes nehéz géppuska és 40 mm kali
berű gránátvető és ködvető befoga
dására.
A fegyverek távirányításúak és rög
zítettek. Mindkét fegyverállványt stabi
lizálták, hogy az irányzó/célvonal ki
esését a jármű visszalökő reakcióján
keresztül kiegyenlítsék. Beépítésük a
járműbe nem kíván nagyobb átalakí
tást.
Külön rendelhető a ködvető be
rendezés, más optikai elemek, ba
rát-ellenség felism erő rendszer, to 
vábbi fegyverek alkalm azása, pl.
irányított páncéltörő rakéta, bekap
csolható információs hálózat, kikép
zési eszközök és szimuláció rend
szer.

Felhasznált

Strategie und Technik 2007. december

TIGER (P) nehéz páncélvadász
(1:25, WAK, Lengyelország)
Az új Tigris nehéz harckocsi tervezési kiírás egyik típusa a Porsche iroda által kialakí
tott VK 4501 (P) típusú jármű volt. 1942-ben tervezték teljesen új dízel-elektromotoros
meghajtással. 1943-ban a csapatpróbán alulmaradt az egyszerűbb Henschel féle VK
4501 (H) változattal szemben. A fő hibaforrás a kiforratlan elektromotorok és a hűtés
elégtelensége volt. Hogy a meglévő alkatrészeket felhasználják, az osztrák
Nibelungwerke 90 db Elefant nehéz páncélvadászt épített a Tiger (P) alvázakból. Továb
bi gyártása nem volt.
A 19 oldalas kivágófüzetből 1:25-ös papírmakett építhető össze. Az útmutatások len
gyel nyelvűek, diagramokkal. Feljavításként, többletköltséggel lézervágott-gravírozott
lánctalp is rendelhető hozzá. Önmagában a makett ára 3190 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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Kelecsényi
István

Az F/A -18 E/F
Super Hornet vadászbombázó

F/A-18E/F a haditengerészet
és a tengerészgyalogság részé
re fejlesztett többfeladatú harci
repülőgép. A Marine Corps, azaz a
tengerészgyalogság azonban nem
rendelte meg, a VFMA századok ma
radtak a régebbi Horneteknél. Egyéb
amerikai eladásokban nem is remény
kedhet a Boeing, hiszen a légierőnek
gyártott Boeing F -15 Eagle és a
Lockheed-Martin F-16-os Fighting
Falcon utolsó amerikai változata is le
gördült már a futószalagról. A USAF
az új lopakodó F-22A Raptor légi fö
lény vadászrepülőgépet és a közeljö
vőben sorozatgyártásra kerülő lopako
dó F-35 Ligtning II. könnyű multirole
harci gépet rendelte meg a következő
évtized harci repülőgépének. A tenge
részet és a tengerészgyalogság szin
tén rendelt F-35-ös változatokat, de a
flotta sokáig rendszerben tartja a Szu
perdarazsat. Az aszimmetrikus hadvi
selésben bevetett harci repülőgépek
fő jellemzője nem a lopakodás, hanem
a nagy teherbírás és a precíziós táma
dóképesség. Az F/A-18E/F ennek a
feladatkörnek még hosszú ideig na
gyon jól megfelel.
A külföldi megrendelők lassan rea
gáltak az új típus elkészültére. Ennek
oka a sokszereplős piaci verseny.
A Boeing saját belső konkurense, az

A

F-15I/K, a Lockheed Martin F-16Block
52/60 és az F-35 Lightning II többfel
adatú repülőgépei mellett az európai
repülőgépgyártók EADS Eurofighter
2000 Typhoon, a Dassault Rafale és a
SAAB JAS-39C/D Gripen többfelada
tos harci repülőgépei, valamint az oro
szok korszerűsített MiG-29/35, illetve
Szuhoj Szu-ЗОМ/МК változatai, me
lyek a világpiacon minden harcirepülőgép-beszerzési tenderen elindulnak,
és nagy konkurenciaharcot vívnak.
Az új regionális gyártók, mint India és
Kína is új harcirepülőgép-típusokat
hoznak létre. Ennek kiváló példája az
indiai Tejas könnyű vadászrepülőgép
vagy a kínai J-10 és FC-1 vadászre
pülőgép. A Boeing jelentős marketingmunkát végez, és 2001-től a Super
Hornet a világ minden nagyobb repülő
gép-ipari kiállításán és híresebb repü
lőnapján részt vett. Ricardo Traven be
mutatópilóta különleges manővereit a
közönség és a szakma egyaránt felső
fokon emlegeti.
Az első tendergyőzelmet a Super
Hornet a távoli Ausztráliában nyerte.
A versenyben az F-16-ost, a JAS-39
Gripent és a Dassault Rafale-t előzte
meg. A megrendelést elsősorban a tí
pus hatótávolsága és fegyverzeti ter
helhetősége mellett azzal nyerte a
Boeing, hogy a RAAF korábban is

üzemeltetett F/A-18 Hornet repülőgé
peket, ezért a logisztikai és üzemelte
tési technológia egy részét már ismer
ték. A 24 darab Szuperdarázs ára
2,4 milliárd dollár volt, és 2010-től vált
ják fel a General Dynamics F-111 csa
pásmérő bombázó repülőgépeket.
Ausztrália később az F-35-ös lo
pakodó, többfeladatú gép megvásár
lása mellett is döntött. Az F -35
Ligtning ll-program azonban csúszik,
az első ausztrál gépek leszállítása
több évet is késhet. Az ausztrál kor
mány ezért hat darab EA-18G
Growlert vásárolna meg, így 30 gépre
nőne a flotta darabszáma. Közben
2009. július 8 án St. Louisban bemu
tatták az első Ausztráliának gyártott
Super Hornetet, amely az ünnepség
után néhány nappal már próbarepü
lést is végzett. A Boeing azt tervezi,
hogy az amerikai változathoz képest
más egyszerűbb elektronikával le
gyártja, ha a Pentagon engedélyezi.
Az F/A-18E/F más tendereken is ott
volt. A legnagyobb verseny Indiában
várható, ahol a világ összes nagy gyár
tója „harcba indul” az új közepes va
dászrepülőgép-üzletért, ahol 120-160
darab harci gép beszerzése a tét. Az
amerikai gépnek hazai és külföldi ver
senytársakkal is ringbe kell szállni.
A tender egyik fő kikötése AESA loká
tor beszerelése volt, amely a Boeing
gépénél már sorozatgyártásban van,
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24. ábra. A VX-23 kiértékelő század EA-18G Growler
elektronikai lefogó repülőgépe a ÜSS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN 69)
fedélzetéről katapultálás után

több vetélytársnál még csak prototípu
sokban létezik. Az MMRCA-tenderen
részt vevő országok repülőgépeit a
2009-es bangalore-i repülő- és űripari
kiállításon is bemutatták, 2009-ben
pedig minden részt vevő típus (F-16F
Block60+, MiG-35, Dassault Rafale és
JAS-39 Gripen NG) sorozatpróbán
vett részt Indiában. A győztest előre
láthatólag 2010 tavaszán hirdetik ki.
India tárgyalásokat folytatott az ame
rikai kormányzattal a hagyományos
üzemeltetésű, 1961-ben gyártott, hasz
nált KITTY HAWK repülőgép-hordozó
eladásával kapcsolatban. A hordozón
üzemeltethető egyik fő típus lehetne a
Super Hornet. India három-öt év késés
sel kapja meg a VIKRAMADITYA nevű
ex orosz Gorskov admirális osztályú
1. táblázat. A US NAVY F/A-18E/F Super Hornet egységei

Haditengerészeti lajstrom
VX-9
VX-23
VX-31

Csendes-óceáni Flotta
Repülőszázad neve
Bounty Hunters
Tophatters
Fighting Redcocks
Royal Maces
Black Aces
Diamondbacks
Eagles
Flying Eagles
Kestrels
Blue Diamonds
Black Knights
Atlanti-óceáni Flotta
Repülőszázad neve
Red Rippers
Tomcatters
Swodsmen
Sidewinders
Jolly Rogers
Gunslingers
Gladiators (pótszázad) F/A-18A/B/C/D/E/F
KNIGHT HAWKS
Putkin Dogs
Fighting Checkmates
Black Lions
Teszt- és kiértékelő századok
Repülőszázad neve
Vampires
Salty Dogs
Dust Devils

Haditengerészeti lajstrom
1. repülőszázad
6. repülőszázad

Ausztrália (24 repülőgép)
Repülőszázad neve
?
?

Haditengerészeti lajstrom
VFA-02
VFA-14
VFA-22
VFA-27
VFA-41
V F A -102
VFA-115
VFA-122
V F A -137
V F A -146
VFA-154
Haditengerészeti lajstrom
VFA-11
VFA-31
VFA-32
VFA-86
VFA-103
VFA-105
VFA-106
V F A -136
VFA-143
VFA-211
VFA-213
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típus
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18F
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18E/F
F/A-18E
F/A-18E
F/A-18F
Típus
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18F
F/A-18E
F/A-18
F/A-18E
F/A-18E
F/A-18F
F/A-18F
Típus
F/A-18E/F
F/A-18E/F
F/A-18F/F

Típus
F/A-18E/F
F/A-18E/F
F/A-18F/F

Haditengerészeti lajstrom
VX-23 kiértékelő egység
VAQ-129 kiértékelő egység
VAQ-132

Amerikai Haditengerészet
Repülőszázad neve
Sally Dogs
Fleet Readiness
Scorpions

Típus
E/A-18G
E/A-18G
E/A-18G

2. táblázat. Szolgálatban álló vagy állítandó E/A-18G Growler-egységek

hordozóját, amelyen MÍG-29K gépek
teljesítenek majd szolgálatot. A KITTY
HAWK lényegesen korszerűbb, gőzkatalpult berendezéssel ellátott nagy
hordozó, amelynek harci kapacitása
több mint kétszerese az orosz hajóé
nak. Ez az üzlet gyakorlatilag újabb
40-60 darab F/A-18E/F eladását ered
ményezhetné, mivel csak a francia
Dassault Rafale gépek képesek még
korlátozottan amerikai hordozón fedél
zeti üzemeltetésre, de ehhez a francia
gépeken és a hajón is sok módosítás
ra lenne szükség. A legutóbbi hírek
szerint azonban az öreg INS VIRAAT
hordozó ismételt felújításával nyernek
néhány évet az indiaiak. Erről jelenleg
11 darab SEA Harrier F1 vadászgépet
üzemeltethetnek. Folytatódik az első
teljesen indiai építésű repülőgép-hor
dozó építése is.
Svájc is érdeklődött a Super Hornet
után, hiszen az F -5 Tiger II. gépek
üzemideje lejár, és bár üzemeltetésük
kiváló körülmények között zajlik, az
1960-70-es évek színvonalán álló gé
pek a korszerű követelményeknek
már nem felelnek meg. Az F/A-18
Hornet C/D-t üzemeltető svájci légierő
szeretné bővíteni a flottáját a Tigris ki
vonása után. Mivel a C/D változatok
gyártása leállt, az E/F Super Hornet
megfelelő választás lett volna. Az

amerikai harci gép beszerzése azon
ban a svájciak által meghatározott
költségkeretbe nem fért bele. A helvé
tek elismerték, hogy a Super Hornetet
jóval több feladatkörben lehet alkal
mazni, mint az általuk elvárt, de a költ
ségei is magasabbak, ezért a Boeing
visszalépett a tenderkiírás előtt. A ten
deren amerikai gyártó meglepetésre
nem is indult. A francia Dassault
Rafale, az EADS Eurofighter és a
SAAB/BAE JAS-39C/D Gripen pályá
zata közül 2010-ben választják ki a
nyertest. A svéd repülőgépgyártó a
Super Hornet számára kifejlesztett
General Electric F414G Turbofan haj
tóművet épített az új NG változatba,
amelynek prototípusa Gripen Demo
néven már repül.
A Super Hornet a brazil légierő F-X2
vadászbombázó-tenderén szintén in
dult Dél-Amerikában, de a tenderkiírás
már többször módosult. A brazilok F-Xtenderét pénz hiányában elhalasztot
ták, és használt Mirage-2000 légi fö
lény vadászgépeket vásároltak a franci
áktól. Aztán F-X2 néven új beszerzést
indítottak el, ahol az F/A-18E/F mellett
az oroszok a Szuhoj Szu-30M2 va
dászbombázó és/vagy a PAK-FA
(A-50) néven ismert 5. generációs har
ci gép közös gyártásának lebegtetésé
vel és brazil cégek bevonásával próbál

tak előnyhöz jutni. A franciák a Dassault
Rafale-lal szintén indultak a tenderen,
és Nicolas Sarkozy francia elnök 2009.
szeptemberben lobbizott Brazíliában
két tucat harci gép eladásával kapcso
latban, amelyek ellenértékét barterügyletben a latin-amerikai ország
Embraer közepes szállítógépek gyártá
sával egyenlítené ki.
Az EA-18G Growlert a cikk írásakor
a kormányzat nem ajánlotta fel külföldi
légierőknek eladásra, ami a beépített
fejlett technológia miatt nem is megle
petés. A Growlerek sem teljesítettek
más országok légierejében szolgála
tot. A fentebb említett ausztrál érdeklő
dés azonban arra készteti a Boeinget,
hogy más, valószínűleg egyszerűbb
elektronikai zavaró berendezésekkel
beépített exportváltozatot is tervezzen.
Az F/A-18E/F-ből 2009 őszén adták át
a 400. példányt a USN-nek. A G válto
zatot már két próbaszázadnál üzemel
tették.

Felhasznált

irodalom

www.boeing.com
www.vektorsite.net
www.usnavy.mil
Az Air Force Monthly és az Aranysas
magazin egyes számai
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Banka Zoltán

A Tu-160 nehézbombázó в
A s z e rk e s z tő s é g á lta l á td o lg o z o tt k é z ira t n y o m á n

Fegyverek

és fegyverrendszerek

A Tu-160-as arzenálja igen szegé
nyesnek mondható, hisz mindössze
két fegyvertípus, a Raduga H-55SzM
és a Raduga H-15 robotrepülőgép tar
tozik ide. Természetesen mindkét
fegyver nukleáris harci résszel szerel
hető fel. A nagyobb méretű és hatótá
volságú H-55-ből 12 db-ot, míg a rövid
hatótávú H—15-ből 24 db-ot lehetett a
forgótárakon elhelyezni. (A Blackjackkel foglalkozó cikkek jelentős ré
szében felfedezhető hiba, hogy a típus
elméleti maximális fegyverterhelésé
nek ismeretében a fegyverzetszekció
ban az említett két fegyver mellett
gyakran szerepel:,,... vagy 40 tonna
hagyományos bomba”. De a B-1 B-vel
ellentétben az orosz típus arzenáljába
ilyen eszközöket nem integráltak, nem
is rendelkezik azok célba juttatásához
semmilyen célzórendszerrel.)

H -5 5 G ranat (A S -1 5
ROBOTREPÜLŐGÉP

Kent )

A H -55-öst az amerikai AG M -86
ALCM és a Tomahawk robotrepülőgé
pek ihlették, a szovjet tervezők ezekre
a fegyverekre kívántak méltó választ
adni. A tervezése 1976 körül kezdő
dött. 1978-ban kezdték a kipróbálását,
és 1988-tól állt szolgálatba. A robot
gép akár 12 km-t meghaladó magas
37. ábra. A Blackjack fegyverterében
lévő forgótár a robotrepülőgépekkel
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38. ábra. A H-55SzM robotrepülőgép a Tu-95SzM fegyverei közt is megtalálható

ságban is indítható, az útvonalrepülést
40-200 m közötti magasságban telje
síti, felderítése igen nehéz. A hordozó
repülőgépen telepített Szprut rendszer
a gép navigációs rendszerének adatai
alapján meghatározza az indítás pon
tos helyét, a cél adatainak ismereté
ben generál egy digitális térképet, és
ezeket áttölti a fegyver számítógépé
be. Indítás után a H-55 inerciális navi
gációval repül, és a Doppler-radarjával
felvett képeket összevetve a megka
pott adatokkal pontosítja irányát. Lé
nyegében tehát hasonlóan működik,
mint az amerikai fegyverek TERCOM
rendszere. Körkörös szórása mindöszsze 150 m körül van. Meghajtását a
Szojuz-iroda által tervezett R-95-300
kétáramú gázturbina végzi.

Három légi indítású változata állt
rendszerben:
- H-55 (120-as gyártmány,
RKV-500, NATO: AS-15A),
- H -5 50 K (124-es gyártmány),
- H-55SzK (125-ös gyártmány,
RKV-500B, NATO: AS-15B).
(Utóbbit könnyű felismerni az olda
lán húzódó extra üzemanyagtartály
ról.) A H-55-ös bevált, így létrehozták
földi indítású és tengerészeti változa
tát is, hasonlóan a példaként szolgáló
Tomahawkhoz. Előbbit az oroszok
RK-55-nek, a NATO SSC-4 Slingshotnak nevezi. Utóbbi az SS-N-21
Sampson, amely az Akula, a Yankee,
a Victor III és a Sierra osztályú tenger
alattjárókról indítható. A szárazföldi
változatot az 1990-ben lezárult közép-

39. ábra. A Tu-160 H-55-öst indít egy gyakorlaton

40. ábra. H-15-ösök egy Tu-22M3-as
forgótárban
hatótávolságú fegyverek felhasználá
sáról szóló egyezmény miatt felszá
molták.
Főbb adatok (H-55/H-55SzM )
Hossz:
6,04/8,09 m
0,51/0,77 m
Átmérő:
Fesztáv:
3,1 m
1250/1500 kg
Tömeg:
Hatótáv:
2500/3000 km
- 750 km/h
Max.sebesség:
- 200 kT
Harci rész:
nukleáris fejrész

egy H-15A jelű hajók elleni változata
is, ezt 1993-ban az Abu-Dzabiban ren
dezett fegyverkiállításon mutatták be
(ott valamilyen okból H-15Sz néven
szerepelt). A H-15-öst 1000 és 2100
km/h közötti sebességtartományban
indíthatja a hordozó repülőgép, 300 tri
es magasságtól egészen akár 22 kmig. A rakéta ezután szilárd tüzelőanya
gú hajtóművével 40 km körüli magas
ságba emelkedik, majd zuhanásba
kezd. Addig inerciális repülést végez,
de ekkor bekapcsolja radarját, megke
resi a betáplált célpontot, és zuhanás
ban akár 5 Mach-ig gyorsulva becsa
pódik. A fegyver harci része 350 kT-s
nukleáris töltet. ATu-160-ason kívül a
Tu-22M3 is hordozhatja, rendszerbe
állításának pontos időpontja nem is
mert, valamikor 1980 környékén lehe
tett. Két hagyományos változatát állí
tólag a rendszeresítés alatt álló
Szu-34 fegyverzetében integrálták.
Főbb adatok
Hossz:
Átmérő:
Fesztáv:
Indulótömeg:
Max. hatótávolság:
Max. sebesség:

4,78 m
0,455 m
0,92 m
1200 kg
150 km
5,0 Mach

H -1 5 FEDÉLZETI RAKÉTA

A TÍPUS JÖVŐJE

A H -1 5 (AS-16 Kickback) kis hatótá
volságú támadó rakéta az amerikai
AGM-69 SRAM szovjet/orosz megfe
lelője. Érdekes módon nem új fejlesz
tés, hanem a meglévő H-15P típusú
„lokátorgyilkos” rakétából alakították
ki. Ennek a fegyvernek létezik még

Az ezredforduló után Oroszország
gazdasági helyzete folyamatosan ja
vult, így lassan több modernizációs
katonai program is beindult, és szóba
került az is, hogy a Tu-160-asok is
megértek a továbbfejlesztésre. Mivel
valószínűsíthető, hogy egy, a legmo

41. ábra. Ritka felvétel: Tu-160-asok nagy sebességű kötelékrepülés közben

dernebb igényeknek megfelelő új ne
hézbombázó kifejlesztésére Oroszor
szágnak még elég hosszú ideig nem
lesz pénze, ezért logikusnak is tűnik a
meglévő eszközök korszerűsítése. A
programot a gyártó kazanyi cég dol
gozta ki, legfontosabb elemei az új
avionika, a navigációs, kommunikáci
ós és önvédelmi rendszer, valamint a
fegyverzet. Körülbelül négymilliárd
dollárba kerülne, ha sikerülne megva
lósítani a teljes gépállomány feljavítá
sát. Az összeg nagysága miatt a gép
nukleáris csapásmérő fegyvereit ha
gyományos töltetűekre cserélik. Ezek
először a H-555 és a H -1 01 robotrepülőgépek lesznek. Az alkalmazásuk
hoz szükséges Szigma tűzvezető
rendszer integrálása is folyamatban
van. Ezután kerülhet újabb fegyver, a
H-SzD, a H -1 02 és a H—41 a típus
fegyvertárába. Állítólag a két legfiata
labb gép már képes a hagyományos
harci résszel felszerelt új fegyverek
bevetésére. A modernizációs program
végrehajtása után a Tu-160-as flottát
legalább 2020-2025-ig tervezik még
üzemben tartani.

AZ EMLÍTETT FEGYVEREK FŐBB JELLEMZŐI
A Raduga H -101 és H -1 02 a kilencve
nes évek második felére kifejlesztett új
generációs, nagy hatótávolságú csa
pásmérő robotrepülőgépek. A H -1 01
hagyományos, a H -1 02 nukleáris har
ci résszel rendelkezik. A fegyverek az
útvonalrepülést digitális térképük se
gítségével teljesítik, melyet időnként
elektrooptikai (televíziós) úton pontosítanak. Ez a TV-rendszer felelős a végfázisbeli rávezetésért is, a fegyver
szórása elméletileg 12-20 m körüli.
Úgy tudni, lopakodó technológiákat al
kalmaznak a fegyveren, hogy nehe
zebb legyen felderíteni. A tömegük
2 -2 ,4 t körül van, hatótávolságuk
meghaladja a 3000 km-t. A H -1 01
1000 kg-os harci részt hordoz.
A H-SzD a H -1 01 kisebb, taktikai
változata. Mindössze 600-800 kg tö
megű és néhány száz kilométer hatótávolságú. Az irányítórendszerük na
gyon hasonló.
A H-555 Oroszország legújabb ha
gyományos harci résszel felszerelt lé
gi
indítású
robotrepülőgépe.
A H-55SzM-ből alakították ki úgy,
hogy a nukleáris harci részt egy 500
kg-os hagyományosra cserélték, és
beépítették a H -1 01 irányítórendsze
rét. A nyugati elemzők 2500-3000 km
körüli hatótávolságúnak gondolják, de
orosz források azt említik, hogy a
H-55-höz képest javult a navigációja,
így 5000 km körüli a hatótávja.
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42-43. ábra. A hasonlóság tagadhatatlan a Tu-160-as és a B-1B között

A Raduga H-41 (3M80E Moskit,
NATO: AS -22 Sunburn) az SS-N22
(orosz jelzés szerint P-270) típusú
haditengerészeti hajó elleni rakéta
légi indítású változata. Mintegy 250
km hatótávolságú, 2,5 Mach sebes
ségű, igen nagy tömegű fegyver,
meghajtórendszere az OKB Szojuz
fejlesztése, nagyon hasonló a H-31
rakétáéhoz. A rakéta a cél felé az út
vonalat 20 m magasságban teszi
meg, a végfázisban 7 m-re süllyed,
és a korszerű hajó elleni rakéták kö
zül a legnagyobb sebességgel csa
pódik a célba. Úgy tervezték, hogy
akár 20 000 t-s hajók megsemmisíté
sére is alkalmas.

A típus részletes bemutatásával le
het eloszlatni azt a hitet, hogy „az oro
szok mindent csak másoltak”. A nagy
hatalmak egymás ötleteit, fejlesztési
irányait figyelték, kutatták, és amit le
hetett, hasznosítottak ezekből. Egy
ilyen bonyolult repülőgépet nem lehet
séges lemásolni úgy, hogy csak né
hány fotó áll rendelkezésre. Nehéz
lenne tagadni, hogy a Blackjack és a
Lancer nagyon hasonlítanak egymás
ra, a feladatkörük is meglehetősen ha
sonló, de tény, hogy mindkét ország
tervezőgárdája hasonló képességek
kel rendelkező repülőeszközt hozott
létre, az azonos feladatkörre egyfor
mán drágán.

(Az alapproblém a a típussal a kez
detektől az volt, hogy egy egyszerű
robotrepülőgép-hordozó,
am ely
nem repülhet be az ellenfél légvé
delm i rendszerébe, m ert m inden
képpen lelövik. Erre a célra egy jó 
val egyszerűbb és olcsóbb gép is
megfelelő. A Tu-160-as ára m eg
egyezik a vele azonos töm egű
arany árával. Teljesen feleslegesen
gyártották le, de alaposan hozzájá
rult a Szovjetunió összeomlásához.
- Szerk.)

F elhasznált irodalom

www.milavia.net;www.jetfly.hu
www.airforce-technology.com
www.fas.org;www.globalsecurity.org
www.danhistory.com
www.aeroweb.lucia.it
www.fighter-planes.com
www.flankerman.fsnet.co.uk
www.tupolev.ru
www.aerospaceweb.org
Efim Gordon: Tu-160
Paul Duffy, Andrej Kandalov:
Tupoljev, the Man and Aircraft
Dalnaja Aviacija Rosszii - Arincijni
Koszmonavtika 2004. k. sz., Moszkva

B lackjack- makettek
A Tu-160-as nagyon népszerű, közis
mert és szép repülőgép, nem csoda,
hogy itthon is több gyártó makettje
kapható: 1:72, Trumpeter, A modell;
1:144, Zvezda; 1:288, Eastern Exp
ressz.
Az 1:72 méretarányú makettek nagy
helyigényűek, ugyanis 20°-os szárnynyilazásnál a gép több mint fél négy
zetméter alapterületet foglal el.
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N e m ze tk ö zi h a d ite c h n ik a i sze m le

Sárhidai Gyula

Az olasz M-346 kiképző
gyakorló repülőgép

Az olasz Alenia Aermacchi cég folytat
ja az új generációs M-346 vadász ki
képző-gyakorló gépének berepülését.
Ezt az új katonai gépekhez-Typhoon,
Gripen, Rafale, F-16C/D, F-22, J S F szánt gyakorlógépet 2007-ben gyártot
ták. A második prototípusa 2008 janu
árjában repült először, majd az olasz
légierő RSV kísérleti egysége kipró
bálta a légi tankolási lehetőségét, mi
vel a merev töltőcső be van építve.
Az Egyesült Arab Emirátusok 2009
februárjában 48 db gépet rendelt meg,
majd jelölték a szingapúri vadász ki
képző (FWC) iskola beszerzésére is.
A sorozatgyártást megkezdték, a gé
pek egy részét a Mubadala Develop
ment Со. szereli össze az emirátus
ban. Az olasz légierő érdeklődik 15
gép vásárlása iránt, hogy egy átképző
század anyagát beszerezze. A rende
lésről tárgyalások folynak Szaud-Arábiával, Indonéziával, Ecuadorral, Ka
tarral, Görögországgal és Chilével. A
gép típusneve Master lett.
A z A le n ia A e rm a c c h i n y o m á n

9,72 m
Fesztáv
11,49 m
Hossz
4,98 m
Magasság
23,52 m2
Szárnyfelület
4610 kg
Szerkezeti tömeg
6700 kg
Normál felszállótömeg
9500 kg
Max. felszállótömeg
2 db Honeywell F-124 GA-200
Hajtómű
2x2850 kg
Tolóerő
2 0 0 0 kg
Belső tüzelőanyag készlet
1074 km/h
Max. sebesség
1059 km/h
Limitált sebesség
6400 m/min
Emelkedés
167 km/h
Átesési sebesség leszállásnál
13710 m
Szolgálati magasság
2074/2852 km
Hatótáv 3 póttankkal (10% tartalékkal)
140/s
Max. engedélyezett forduló sebesség 4570 m-en
320 m
Felszállási úthossz
470 m
Leszállási úthossz 20% tüzelőanyaggal
+8/-3 g
Engedélyezett túlterhelés
2 fő
Személyzet
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* * ““ Az első nő
a világűrben в
z egykor lezajlott rádióbeszélgetések nemrég
nyilvánosságra hozott átirata új szempontokat tár
fel a Vosztok-6 repülése kapcsán. Valentyina
Tyereskova állapota a repülés harmadik napjára látható
an romlott. A legzavaróbb számára félresikerült próbálko
zása volt az űrhajó megfelelő helyzetbeállítására, repülé
se harmadik napjának elején, annak a feladatnak a
végrehajtása, melyet eredetileg már az útja második ke
ringésére terveztek. Kétszer is megkísérelte a helyzetbe
állítást pontosan elvégezni (az adatok szerint a 38. kerin
gés során), ám képtelen volt az űrhajó hossztengelyét a
kívánt helyzetbe hozni. Nem meglepő módon, ez ugyan
csak ingerültté tette a földi irányítókat, hiszen ebből kifo
lyóan kézi vezérléssel kellett beállítania az űrhajó helyze
tét a visszatérés során, ha pedig a akár csak egy kis hibát
is elkövet, azzal a saját visszatérését veszélyezteti. A be
számoló e részében Tyereskova repülése 37. keringésé
nél, 17.37-kor kapcsolódunk be, amikor nyugtázza
Gagarin utasítását, miként hajtsa végre az űrhajó tenge
lyének beállítását.

A

- C sajka ÍT ve re sko va l: [m egism ételve G a ga rin
u ta s ítá s a it:] A 3 8. k e rin g é s s o rá n v é g re h a jto m
a k é z i b e á llítá s t a leszálláshoz. F o lya m a to sa n
dolgozom a fo to m é te rre l. H a n em s ik e rü l a
h e lyze tb e á llítá s, m e g fo rg a to m a h ajót. É rte tte m
önt. K a pcso ljam k i a h e lyze tb e á llítá st, a m ik o r a
hajó a te rü le tü n k fö lé ér. [Be k e ll] ka pcsolnom
az U K V -t [V H F ]-sá vra a te rü le tü n k fe le tti á th a 
la d á sko r.
Kevesebb mint két óra múlva, 19.08-kor, a 38. keringés so
rán Tyereskova közvetlenül Koroljovnak jelentett.
- Csaíka ÍT v e re s k o v a l: Nem s ik e rü l a fo to m é te rt
bekapcsolnom . M á r jó n é h á n y s z o r m e g prób ál
ta m . C sajka a hajó h e ly z e tb e á llítá s á t a fo to m é 
te r r e l egy repülőgépen h a jto tta vé gre... [zavaros
a szöveg] 120 a tm o szfé ra , íg y újabb lehetősé
gem adódik, hogy p ontosan b e á llíts a m a h a jó t a
leszálláshoz. H ő m é rsé kle t 10 - egész jó . Nem
kapcsolom be a szellőzőt, m e rt elég hideg, és
m o st kellem es idő v a n a szellőző n é lk ü l.
Ennél a pontnál kisebb szünet.
- Csajka ÍT ve re sko va l: A h e lyze tb e á llítá s g y o r
s u l [z a v a r]. Ne aggódjanak, m in d e n t m egcsiná
lo k. Ne aggódjanak m ia tta m .
Újabb szünet.
- Csajka fT ve re skova . a Z a ria -6 -h o z beszéli:
A H u s z a d ik a t [K o ro ljo v ] tá jé ko zta to m , h og y e l
kezdem a h e ly z e tb e á llítá s t a leszálláshoz. Ne
aggódjanak, ne aggódjanak.
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Újabb szünet.
- Csajka ÍTvereskoval: A H usza dikka l egyetértés
ben vé greh ajto tta m a k a lib rá c ió t [a] Glóbuszon és
[zavaros] ... [szünet] H a t ó ra 26 p e rcko r m egkap
ta m az a datokat a Glóbusz [berendezés] k o rre k c i
ó já ra vonatkozóan, a kiiga zítá s száma 524, hoszszúság 273, a m ű ve le t kezdési időpontja 7 [zava
ros]. A 47. keringésen glóbuszkalibráció.
Csertok szerint Tyereskova sikertelenül hajtotta végre a
magasságbeállítást célzó feladatot, ami különösebben
„nem foglalkoztatta” a földi irányítókat, azonban annál in
kább „bosszússá tette Koroljovot” . Az átiratokban, rövid
szünetet követően, Tyereskova hangját halljuk 20.38-kor a
39. keringése során, közvetlenül Koroljovhoz intézve sza
vait, aki meglehetősen nyugtalanul fogadta, hogy a kozmo
nauta hosszú időn keresztül nem válaszol a földi irányítás
hívására.
- C sajka ÍT ve re sko va l: H u s z a d ik [K o ro ljo v ],
e la lu d ta m ... [de] m á r fe lébredtem .
Kamanyin feljegyezte naplójában, hogy Tyereskova a hely
zetbeállítást szolgáló kísérletben való sikertelensége elle
nére igyekezett megnyugtatni a földi irányítást: „Ne aggód
janak, mindent megcsinálok [holnap] reggel” - mondta pél
dául az űrben töltött harmadik napjának végén.
A tervek szerint a földi irányítás (különösen a kozmonau
ta Gagarin, Tyitov és Nyikolajev, az OKB-1 osztályvezető
jével, Borisz Rausenbachhal együtt feleltek a Vosztok hely
zetbeállító rendszeréért) precíz utasítássorozatot továbbí
tott Tyereskova részére arra az esetre, ha a visszatéréshez
kézzel kell beállítani az űrhajó helyzetét. Ezeket az utasítá
sokat a 45. keringés során kívánták leadni.

11. ábra. Tyereskova és Andrian Nyikolajev lányukkal,
Aljonával. (Novosztyi)

12. ábra. Sajtókonferencia a Vosztok-5 és Vosztok-6 sikeres
repülését követően. Balról jobbra: Pavel Popovics, Jurij
Gagarin, Valentyina Tyereskova, Msztyiszlav Keldis
(a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke), Valerij Bikovszkij,
Andrian Nyikolajev és Nyikolaj Kamanyin vezérőrnagy

Nagyjából ebben az időben tett Tyereskova megjegyzése
ket saját állapotára.
- C sajka ÍT ve re sko va a Z a ria -6 -n a k l: Sokat
iszom . Ém elyítő' [érzésem v a n ] az édességektől,
az édességek te h á t n em igazán m egfelelőek. Ne
aggódjanak az egészségi á lla p o to m m ia tt - te lje 
sen jó l é rze m m agam . Tökéletesen jó l. S zeretnék
k r u m p lit, h a g y m á t és fe ke te k e n y e re t...
Kamanyin szerint június 18-ról 19-re virradó éjszakán,
Tyereskova állapota ellenére, ő (és Bikovszkij) békésen alud
tak, és jól kipihenték magukat másnapra. A 47. keringés során
(június 19-e reggel), Tyereskova mégiscsak sikeresen hajtott
végre néhány helyzetbeállítást érintő feladatot a Vosztok-6 fe
délzetén, nagyjából 20-25 perces időtartam során.
- C sajka ÍT ve re sko va ): 7 ó ra 4 0 -tő l 8 ó ra 5 p e r
cig h a jó -h e lyze tb e á llítá s... M in d e n ren db en va n .
A fo rg á s és a pörgés.

kus visszatérésének megkezdésére. Néhány másodperc
cel később a földi irányítás megtudta, az utasítást sikeresen
továbbították.
Kamanyin hozzáteszi naplójában, Tyereskova a küldetés
számos eseményéről nem adott semmiféle információt.
Ideértve például a Napra tájoló orientációs rendszer bekap
csolását, a Vosztok-6 fékezőrakétája működését, az űrha
jó két fő egységének szétválasztását, a leszálló- és a mű
szaki egységét. A földi irányítás az említett műveletek sike
res végbemeneteléről csak később értesült, Kamanyin pe
dig panaszkodik, a Földön mindenki kétségbeesetten várta,
hogy Tyereskova saját maga erősítse meg mindezt, ő azon
ban láthatóan hallgatásba burkolódzott.
Tyereskova beszámolóját a kritikus műveletek végrehajtá
sának idején, konkrét tevékenységének tartalmát a földi irá
nyítás számára telegrafikus úton közvetítette, nem pedig
közvetlen szóbeli módon, a rádiófrekvenciát használva. En
nek eredményeként a földi irányítás a visszatérésére vonat
kozóan csak közvetett forrásokból tájékozódhatott.
- C sajka ÍT ve re sko va - V e s z n a -2 -n e k l: 9 ó ra
4 2 p e rc k o r Szpuszk-1 [a v is s z a té ré s i parancss o r 1. eleme] bekapcsolva. B e g y ű jté s i m ű v e le t a
KRU-n. A jelzés rendben. Kész v a g y o k a v is s z a 
té ré s re . H e v e d e rre n d sze r m eghúzva.
- C sajka ÍT ve re sko va l: 9 ó ra 4 7 perc. I t t Csaj
ka . A z á ra k rö g zítve . A k a ta p u lt kapcsolója
„b e ” á lla p o tb a n . 9 ó ra 51 p e rc k o r a S zp uszk-2
e lin d ítv a . A z első p a ran cs v é g re h a jtv a .
- C sajka ÍT ve re sko va l: 39 perc. V isszatérés.
Veszna-^1, vége. A hajó fo ro g , fo ro g , eléggé
g yorsan , és elkezd lá n g o ln i. A látóm ezőm ben
m e g fig y e lh e te m a lángoló h a jó t. H a lv á n y p iro s
színű, p irosa s. A hajó fo ro g és lángol. M in t egy
p ö rg e tty ű , fo ro g és ég, lángol. Pörög és pörög,
lá n g o l - a látóm ezőm ben lá to m . B o rza sztó a n ég.
Félelm etes. F orog a te ng elye k ö rü l, p örög a te n 
g ely k ö rü l. R ázkó dik, rem eg. M a jd szétesik.

Szünet következik.
- Csajka íT v e re s k o v a l: Rendben, b e v e n n i egy
ta b le ttá t, e lle n ő riz n i a k a ta p u ltü lé s kio ld ó k a p 
csolóját, a h eve de rrög zítése ket... M it is m o n d ta k
a h a jó v a l ka pcsolatban?
- Csajka [T yereskova - Veszna 2-nekh [Kérem ]
ké re m , tudassák: Z a ija -l-g y e l, hogy a 47. k e rin 
gés során b e á llíto tta m a h a jó t a leszálláshoz húsz
perc a la tt m in d h á ro m te ng elyre. M e g fo rd íto tta m
a hajót. M in d e n az e lvá rá so k s z e rin t tö rté n t.
Kamanyin megerősíti a fentieket naplójában, megemlítve,
Tyereskova végrehajtotta a helyzetbeállítást, habár feljegyzé
sei azt sugallják, hogy mindösszesen 15 percig tartott a meg
felelő helyzet beállítása, szemben a Tyereskova által meg
adott 20-25 perccel. Kamanyin hozzáteszi még, Tyereskova
„felvillanyozódva” jelentette kormányzásának eredményét.
Koroljov és az Állami Bizottság tagjai ugyancsak elégedettek
voltak (legalább akkor) tevékenységével, és úgy gondolták, ha
az automata rendszer meghibásodna, Tyereskova képes len
ne az űrhajót a visszatérési pozícióba kézzel is beállítani.

A VISSZATÉRÉS
A leszállásra vonatkozó leírások ragyogóak. Kamanyin
megemlíti, hogy június 19-én, 9 óra 39 perc 40 másodperc
kor kiadták a parancsot (a Földről) a Vosztok-6 automati

A beszélgetések átiratából kiderül, hogy az utolsó utasítá
sok elhangzásának idején Tyereskova hangja szokatlanul
nyugodt, higgadt, a legkevésbé sem ideges. Néhány perc
múlva a fő ejtőernyője kinyílik, a Vosztok-6 visszatérő ka
binja feltűnik a képernyőkön, a leszállási pont koordinátáját
egészen pontosan sikerült bemérni.
A Vosztok-5 és a Vosztok-6 egyaránt két fokkal északra
szállt le az előzetesen kiszámított ponttól, hiba történt tehát,
ennek oka pedig a visszatéréskor kiadott parancsok pontat
lanságában keresendő. Kamanyin valószínűleg tévedett, ő
ugyanis a visszatérés folyamán történt kommunikációs
problémákat és a kutató-mentő szolgálat ténykedését jelöl
te meg legfőbb hibaforrásként.
A földi irányítás lényegében semmit sem tudott a kozmo
nauták egészségi állapotáról még a visszatérést követő
több óra elmúltával sem. Tyereskovát - biztonságos leszál
lásáról - a földi biztonsági kommunikációs rendszereken át
hívták, innen értesültek az eseményekről. Az egyik repülő
szakasz parancsnoka pontosan ugyanezt tette, miközben
átrepült Bikovszkij leszállási pontja fölött, és látta is
Bikovszkijt, a Vosztok-5 pilótáját.
Tyereskova június 19-én, moszkvai idő szerint 11.20kor ért földet, körülbelül 620 km-re északkeletre
Karaganda városától Kazahsztánban, két nappal, 22
órával és 50 perccel indítását követően. Leszállása nem
volt problémamentes. Miután biztonsággal elhagyta űr
kapszuláját 6,5 km-es magasságban, s lebegett alá ej
tőernyőjén, a kiképzésen sokszor figyelmébe ajánlott
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13. ábra. Képsorozat a Többnapos közös űrrepülés című filmből. Tyereskova útját mutatja a beöltözésétől a 8K72K jelű hordo
zórakéta startjáig, rajta a Vosztok-6 űrhajóval

veszélyhelyzet ellenére felnézett az ejtőernyőtartó felőli
oldalon a vezetőkábelek irányába, túlnyomásos sisakkal
a fején, amikor egy fémdarab egész pontosan orrba ta
lálta. Az Állami Bizottság elnöke, Georgij Tyulin két nap
pal később találkozott Tyereskovával, s visszaem léke
zéseiben elmondta: a kozmonauta erősen bepúderozta
„normálisnál kissé nagyobb orrát” , sebesülése elrejtése
végett.

38

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /1

Mindkét kozmonauta június 19-én az éjszakát a leszál
lási hely közelében töltötte, Bikovszkij Kisztanajban, míg
Tyereskova Karagandában. Június 20-a reggelén mind
kettőjüket - bár külön-külön - Kujbisevbe szállították re
pülőgéppel az Állami Bizottság néhány tagjával való talál
kozóra, akik Moszkvából repültek a helyszínre. A repülő
gépen készült filmrészleten tisztán látható Tyereskova orr
sérülése.

{ű rte c h n ik a

14. ábra. Ugyancsak a dokumentumfilmből való ez a felvétel
is, Tyereskova éppen a leszállás helyét és idejét rögzíti fedél
zeti naplójába. A jobboldalt lévő nőt gyakran azonosítják be
az egyik űrhajós társának, de az is lehet, hogy Ljubova
Maznicsenko doktornő. (RIA Novosztyi)

Kujbisevben Bikovszkij és Tyereskova hivatalos jelentést
tett az Állami Bizottság tagjai előtt feladataik teljesítéséről,
elsőként Tyulin titkárnak, azután Koroljovnak (akitől
Tyereskova egy csokor rózsát kapott). Emberek százai vet
ték körül, érzelmes találkozó zajlott le közte és Bikovszkij
között, mindkét kozmonauta tett egy rövid sétát operatőrök
tömegének gyűrűjében. 13 órakor a Tyulin vezette Állami
Bizottság hivatalos fogadást tartott, ahol Bikovszkij és
Tyereskova ismét hivatalos jelentést adott (rögzítették is),
beszámoltak tapasztalataikról.
Bikovszkij hosszadalmas beszámolójában megjegyzi,
számos próbálkozása ellenére nem sikerült szabad szem
mel megfigyelnie a Vosztok-6-ot. Tyereskova jelentésének
összefoglalóját és szerkesztett változatát Kamanyin napló
ja tartalmazza, ebből idézünk.

T yereskova

jelentése

A Vosztok-6 felbocsátása kitűnően sikerült. A kommuniká
ció rendben volt, valamennyi utasítást tisztán értettem.
A g-terhelés könnyen elviselhető volt, nem érte el az 5-ös
értéket. Láttam a Földet a képernyőn és a kémlelőnyíláson
is. A jobb oldali kémlelőnyíláson láttam a [hordozórakéta]
harmadik fokozatát. A küldetés során a súlytalanság nem
okozott kellemetlen érzést. A [repülési programnak] megfe
lelően végeztem a munkám.
Jasztrebbel a Föld árnyékos oldalán teremtettem meg a
kapcsolatot. Láttam egy csillagot, háromszor fényesebb
volt a Vegánál, melyről úgy gondoltam, a Vosztok-5.
A helyzetbeállító rendszer bekapcsolásakor reccsenést
hallottam, hasonlatosat egy üres kanna összetöréséhez.
Eleinte nem sikerült elvégeznem a helyzetbeállítást. Fel
hívták a figyelmemet, hogy a 38. keringés során Huszadik
[Koroljov] tájékoztatni fog a kézi irányításról. A 45. keringés
során, húsz perc alatt, kézzel állítottam be az űrhajó hely
zetét. Úgy gondolom, semmi hiba nem volt a helyzetbeállí
tó rendszerben. A berendezéssel való munka bonyolult volt:
nem értem el a Glóbuszt és más műszereket...
Mintha mozifilmen látnám, megfigyeltem a városokat, a
felhőket és a Holdat... Lefényképezni és rögzíteni a lát
ványt igen nehézkesnek bizonyult. Nem végeztem el a bio
lógiai kísérleteket - egyszerűen nem értem el a dolgokat.
A doziméter nulla állapotban maradt. A tisztálkodásra való
szalvéták gyengén lettek benedvesítve és túl kicsik voltak.

Kellene valami a fogak tisztításához. Megfigyeléseket vé
geztem fényszűrőkkel. A horizonton fényes övét láttam.
Dél-Amerika felett vihart láttam. Éjszaka a nagyvárosokat
könnyen be lehetett azonosítani. Á Hold fényének vissza
tükröződése a földi felhőzeten csodálatos látvány volt. Ne
héz volt felismerni a csillagképeket. Nem láttam a napkoro
nát sem.
Az első nap nem igazán éreztem magam jól az [SK-2] űr
ruhában. A második nap bosszantó fájdalmat éreztem a
jobb térdemben, a harmadik napon már egészen aggasztó
vá vált. Az űrsisak akadályozott, és nyomta a vállam. A fül
hallgató pedig a bal fülemet nyomta. A derekam köré felerő
sített érzékelők egyáltalán nem zavartak. [Azonban] a fe
jemre szerelt szenzor viszketést és fejfájást okozott. A tel
jes repülési idő alatt a légkondicionáló rendszer jól műkö
dött. Á felbocsátás idején a kabin hőmérséklete 30°C volt,
az első nap végén 23°C, a második nap kezdetén viszont
lesüllyedt 12°C-ra, azután ezen az értéken maradt.
A rádiókapcsolat rendben működött. Amikor bekapcsoltam
az UKV-t [VHF] zavaros volt. A legjobb kommunikáció a 2-es
kommunikációs zónában volt. Az egyenlítő közelében na
gyon zavaros volt az adás. A Veszna-1 -et és a Veszna-4-et
kitűnően hallottam a legdélebbi részeken is. A repülés első
napján kitűnő volt a kapcsolat Jasztrebbel, a második nap el
ső felében is kielégítő, azután nem volt kapcsolatom vele,
azonban hallottam a Föld neki szóló üzeneteit. Nagyon bol
dog voltam, hogy Jasztreb kötelében repülök.
A súlytalanság semmiféle kellemetlen érzéssel nem járt.
A karjaim lebegtek, és nagyon jó lett volna kiszabadítani
őket a védőfelszerelésből. A tornázás közben az ülés felé
igyekeztem hajolgatni. A kenyér nagyon száraz volt, így
meg sem ettem, szerettem volna fekete kenyeret, krumplit
és hagymát.
A hideg víz nagyon kellemes volt. A gyümölcsök és a
marhaszelet finomak voltak. Egyszer visszajött belőlem, de
ez az étel miatt volt, s nem pedig az emésztőrendszerem
miatt. Az ASU [emberi végtermék-eltávolító rendszer] hasz
nálata sokkal könnyebb volt az űrben, mint a Földön.
A pszichológiai tesztek között semmi különbség nem volt a
földiekhez képest. A fotométerrel két mérést végeztem.
Mindkét ceruza eltört, és nem volt mivel írnom.
[A ceruzák hiánya - teljességgel képtelen dolog - meg
akadályozta Tyereskovát a fedélzeti napló részletes veze
tésében.]
Végrehajtottam a visszatéréshez szükséges valamennyi
előkészületet, és jelentettem tevékenységemről. Habár
[amikor] földárnyékban voltam, a naporientációs rendszer
aktiválódott. A TDU bekapcsolódását csak ritkán lehetett
hallani.
Az utasításokat a parancscsatornán igazoltam vissza telegráfon. Háttal [repültem] a Földhöz képest. Zökkenést
éreztem a kabin leválásakor. A hajó eleinte stabil volt, ám
aztán előre és hátra rángatott. A g-erők nem haladták meg
a 8-as értéket. Ahogy a hajó hővédő rétegei leégtek, láttam
leválásukat a lángok fényében. A műveleteket követően...
A [katapult] ülés nagyon simán és gyorsan vált el a kabin
tól. Miután az ejtőernyők kinyíltak, láttam a hajót alattam.
A hajó, a [katapult]ülés és én, egészen közel szálltunk le
egymáshoz.
Fontos, hogy irányítható legyen az ejtőernyő-kupola,
merthogy háttal értem földet. Az emberek futva közelítettek
hozzám és segítettek. A hajó 400 méterre volt tőlem. Egy
óra múlva repülőgép és két ejtőernyős szállt le [mellettem].
Három óra múlva jelentést tettem N. S. Hruscsovnak tele
fonon a repülés sikeres végrehajtásáról.
(Folytatjuk)
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A nevenincs Nemzetközi
Űrállomás в

A N A S A -M ir - program
Az 1975-ben sikeresen megvalósult
ASTP (Apollo Szojuz Test Projekt)
program után az új am erikai-orosz
űregyüttm űködés
a
N A S A -M irkísérletben öltött testet. Megkezdő
dött az orosz űrhajósok kiképzése a
mission specialist (küldetésszakem
ber) feladatkörére. (A Challenger ka
tasztrófája után a NASA-nál meg
szüntették a payload specialist (fel
adatszakember) pozíciót az űrrepü
lőgépek személyzeteinél). Az első
orosz űrhajós Szergej K rik a ljo v - tar
taléka Vlagyim ir Tyitov - volt az
1994. február 3-án startolt STS-60
Discovery fedélzetén, míg az első
am erikai űrhajósok az STS-71
Atlantis űrrepülőgéppel érkeztek
meg a Mir űrállomásra.
Az egyre szaporodó bírálatok és az
addig elköltött 11 milliárd dollár ellené
re az amerikai képviselőház 1994-ben
nagy többséggel megszavazta az ide
iglenesen Alfának nevezett űrállomás
munkálatainak további finanszírozá
sát. Az amerikaiak részére több (de
két fő) okra visszavezethetően jól jött
a NASA-Mir-program. Egyrészt ők
sohasem rajongtak igazán az űrállo
más gondolatáért, mindig is a na
gyobb szabású terveket részesítették
előnyben. A Mir használatával nem
kellett az egyre költségesebbnek bizo-

18. ábra. A Mir űrállomáshoz közeledő
Discovery (NASA)

19. ábra. A japán modul és a Nemzetkö
zi Űrállomás. A Kibót csak 2008-ban
kapcsolták a Nemzetközi Űrállomáshoz,
és 2009-ben egészítették ki a külső plat
formjával (NASDA-kiadvány)

nyúló Freedom építésébe belefogni
uk, űrhajósaik az orosz űrállomáson
megszerezhették a hosszabb távú űr
repülés tapasztalatait. Másrészt az
amerikaiak némi finanszírozást vállal
tak az orosz űrprogramban, ezért az
ottani szakembereknek nem kellett
külföldre vándorolniuk, valamint űr- és
rakétatechnológiát eladniuk az Egye
sült Államok által „latornak” címkézett
országoknak.
Oroszország sem volt egyszerű
helyzetben. A Mir űrállomást 1986-tól
fokozatosan építették ki a 20 t-s alap
egységtől a hét egységből álló, csak
nem 140 t-s szerkezetig nagyjából

20. ábra. A Zarja Föld körüli pályán
(Hrunyicsev)

10 év alatt. A gazdasági kényszer mi
att az Orosz Űrügynökség szerette
volna az egész Mirt hozzácsatolni az
1997-től kiépítendő Alfához. A teljes
Mir beépítése a nemzetközi űrállomás
új moduljai közé azonban hamvába
holt ötletnek bizonyult. A szakemberek
fő okként azt említették, hogy a tíz
éves Mir első moduljai felett gyakorla
tilag eljárt az idő, sok probléma merül
ne fel a vadonatúj részegységekkel
való összedolgozás során. Nem csoda
tehát, hogy a NASA az orosz felaján
lást azonnal elutasította.
A Discovery volt az utolsó űrrepülő
gép, amely a Mirhez kapcsolódott
1998. júniusában, de a program kisebb-nagyobb zökkenőkkel folytató
dott a Nemzetközi Űrállomáson is.

A

N emzetközi Ű rállomás

Az ISS (International Space Station,
Nemzetközi Űrállomás) terv a törté
nelem eddigi legnagyobb tudomá
nyos együttműködési programja lett.
Összesen 16 ország - Egyesült Álla
mok, Oroszország, Kanada, Japán,
Olaszország, Belgium, Hollandia,
Dánia, Norvégia, Franciaország,
Spanyolország, Németország, Egye
sült Királyság, Brazília, Svédország,
Hollandia - kezdte meg a mintegy
9 milliárd dollár értékű hardver előál
lítását, 5000 főre becsült közreműkö
dői létszámmal. A végleges adatok
szerint a 6 főnyi állandó személyzet
7 modullaboratóriumban dolgozhat,
és összesen 1145 m3-nyi hely áll a
rendelkezésükre (egy Boeing-747es repülőgép belső tere ennek kb. a
fele). A napelemtáblák által előállított
elektrom os teljesítm ény eléri a
110 kW-ot.
Az egyes szerkezeti elemek feljutta
tásához több mint 40-szer kell rakétát
vagy űrrepülőgépet küldeni a világűr
be. Az építkezés végére nagyjából
460 tonna szerkezet, modul, berende
zés és felszerelés lesz a Föld körüli
pályán. Az űrkutatás történetének ed
digi legnagyobb emberi alkotásával
négy párhuzamos célt kívánnak elérni:
- Helyszínt biztosítanak a világszín
vonalú tudományos kísérletek és kuta
tások számára;
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21. ábra. Ross és Newman űrsétán dolgozik az első két elem kábelhálózatán
(NASA)

- infrastruktúrát biztosítanak a kereske
delem és a vállalkozások fejlesztésére;
- olyan hatást kívánnak gyakorolni
az emberekre, amely lehetőleg minél
több országban egyre nagyobb igényt
támaszt az űrkutatáshoz kapcsolódó
oktatásra;
- a nemzetközi együttműködés
olyan fórumát tervezik kialakítani,
amely előmozdíthatja a nemzetek kö
zötti jobb megértést, elősegítve a vi
lágbéke megvalósulását.

AZ

ISS FŐBB RÉSZEI, ADATAI

Meglehetősen leegyszerűsítve az ISS
három fő elemből áll:
- egy hídszerű acélszerkezet,
amelyhez az űrállomás többi elemét
erősítik fel;
- nap- és hűtőelemek bonyolult
rendszere (amelyek összes felülete
majdnem kitesz egy labdarúgópályát)
az áramfejlesztés és a hűtés biztosítá
sára;

22. ábra. A Unity modul az Endeavour
rakterében (NASA)

- egymással összekapcsolt, labora
tóriumként, illetve lakó- és kiszolgáló
modulként használt hengerek.
Az összes elemet a Földön szerelik
össze, majd azokat orosz Szojuz és
Proton rakétákkal, illetve amerikai űr
repülőgépekkel juttatják fel a világűr
be. Összesen 5 Szojuz és 4 Proton ra
kéta indul majd, az űrrepülőgépeket
34 alkalommal küldik fel. Az épülő,
majd kész ISS 90 percenként kerüli
meg a Földet 350-460 km-es magas-

1. táblázat. Lakható egységek

M odulnév
Zarja

Jel
FGB

Gyárt.
orosz

Unity
Zvezda
Destiny

Node-1
SM
US.Lab

amerikai
orosz

Quest
Pirsz

JAM
DC-1

amerikai
orosz

Harmony
Columbus
Kibo-ELM
Kibo-PM
Mini Research Module-2
Tranquility
Cupola
Mini Research Module-1
Multipurpose Laboratory
Module

Node-2
COF
JLP
JPM
MRM-2(ex DC-2)
Node-3
CUP
MRM-1(ex DCM)

európai
európai
japán
japán
orosz
európai
európai
orosz

MLM

orosz

Start
1998. november 20.

Felhasználás
Kiszolgálómodul
(áramellátás, pályamódosítás,

raktározás)
Összekötő modul
Első lakómodul
2001. február 7.
Kutatómodul
Zsilipkamra
2 0 0 1 . július 1 2 .
2 0 0 1 . szeptember 15.
Dokkolómodul, zsilipkamra.
Tervezett leválasztás 2011-ben,
az MLM modul érkezése előtt.
2007. október 23.
Összekötő modul
2008. február 7.
Kutatómodul
Tárolómodul
2008. március 1 1 .
Kutatómodul
2008. május 31.
2009. november
Dokkolómodul, zsilipkamra.
2 0 1 0 . február (tervezett)
Összekötő modul
Megfigyelő modul
2 0 1 0 . február (tervezett)
Dokkolómodul
2 0 1 0 . május (tervezett)
1998. december 3.
2 0 0 0 . július 1 2 .
amerikai

2011

(tervezett)

Dokkoló- és kiszolgálómodul
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Ságban, amely nagyjából a Buda
pest-München közötti távolságnak fe
lel meg.
A Nemzetközi Űrállomás első eleme
az orosz Zarja (Hajnalpír) nevű, funk
cionális teherblokkból (FGB) és egy
amerikai kapcsolóelemből (Node 1 és
a hozzá tartozó légnyomás alá helyez
hető dokkolóelemek, az úgynevezett
adapterek) áll. A Zarja lényegében egy
önálló űreszköz, amelyet a Mir űrállo
más Krisztall nevű moduljából fejlesz
tettek ki (12,8 m hosszú, 4 m átmérő
jű, 55 m3 térfogatú, 19,31tömegű, mű
szaki élettartama 13 év). Két
napelemszárnya 10,6 m hosszú és 3,4
m széles, maximálisan 6 kW energiát
termel majd. Saját hajtóműve hajtó
anyagtartályában 4,7 t aszimmetrikus
dimetil-hidrazin és nitrogén-oxid van.
Az FGB elülső részén három, hátul pe
dig egy univerzális APASz-89 jelű
összekapcsoló egység található, eh
hez csatlakoznak hátulról az orosz
modulok, elölről pedig az amerikai
egységek. A Zárját a NASA megrende
lésére a Boeing és a moszkvai
Hrunyicsev-gyár építette.
A Node 1 (angol elnevezése Unity,
azaz Egység) elemet a Boeing készí
tette el az alabamai Huntsville üzemé
ben. A Unity hat csatlakozópontjához
kapcsolják, majd az ISS hat fontos ele
mét: a Zl jelű acélszerkezetet, az ame
rikai laboratóriumot, a légzsilipet, a ku
polát, az amerikai lakómodult és az
építkezés korai szakaszában használt
- légnyomás alá helyezett - mini szol
gáltató modult.
Az oroszok fő hozzájárulását az
ISS-programhoz a szolgáltató modul
adja. Kezdetben itt laknak az űrhajó-

23. ábra. Az Endeavour megközelíti
a Zárját (NASA)
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Adatok
Szélesség
Hosszúság
Térfogat
Tömeg
Hajlásszög
Légnyomás
Élettartam

110 m
88 m
288 m3
443 t
51,6“ az
Egyenlítőhöz képest
1 bar (ugyanaz,
mint a Földön)
10 év

sok, és ez a modul látja el az összes
további elemet a létfontosságú funkci
ókkal. A Progressz teherűrhajók ré
szére itt alakítottak ki dokkolási lehető
séget. Az amerikai acélszerkezethez
csatlakozik a mozgó kiszolgáló rend
szer, azaz a szerkezet mentén egy sí
nen futó transzporter és a kanadaiak
által szállított nagy robotkar is. A 7 tu
dományos laboratóriumot a követke
zők alkotják: egy amerikai laboratóri
um és egy centrifuga, egy európai mo
dul (Columbus), egy japán - centrifu
gával ellátott - modul (Kibo) és három
orosz kutatómodul. Az amerikai, euró
pai és japán laboratóriumok együtt 33
tudományos tárolóval rendelkeznek,
de a három orosz laboratóriumnak is
jelentős tudományos tárolókapacitása
van. A japán modulba egy űrbe kinyú
ló teraszt építettek, mert kísérleteik
egy részét a világűrben szándékoznak
majd elvégezni.
A mozgó kiszolgáló rendszert egy
közel 17 m-es, 125 t teherbírású - ka
nadai - robotkar és egy sínen mozgó
transzporter alkotja, amelyeket auto
matikus szerelési és karbantartási
munkákra lehet felhasználni. Az ame
rikai Node 2 áramfejlesztő berendezé
seket tartalmaz, a nemzetközi partne
rek moduljai szükséges villamosenergia-igényének kielégítésére. Az olasz
mini szolgáltató modult az űrrepülőgép
rakterében viszik fel. Ebben az egy
ségben kerül elhelyezésre mindaz,
aminek szállításához légnyomás szük
séges.
Az ISS áramellátó rendszere ge
nerátorból, energiatárolókból, kezelő
és elosztó berendezésekből áll.
Az áramot napelemek révén nyerik,
melyek együttes felülete 2500 m2.
A legnagyobb napelemtábla mérete
15x4 m. Az ISS gerincét öt, előre
összeszerelt acélszerkezetű szeg
mens alkotja. Mindegyik szegmens
be beszerelték azokat az elemeket,
amelyek az informatikai alrendsze
rek, az áram ellátó rendszerek, a
hővédő panelek és a külső tárolók
későbbi felszerelésére szolgálnak. A
tudományos programra a világ min

den táján több mint 900 kutató készí
ti elő azokat a kísérleteket, amelye
ket a biotechnológia, a folyékony,
szilárd és éghető anyagok fizikája,
az élettan, a mechanika és az ipari
technológia területén majd az ISS fe 
délzetén végeznek el.

Energiaellátás
Az ISS energiaforrása a Nap, melynek
fényét napelemtáblákat használva ala
kítja át elektromos árammá. Mivel az
űrállomás 92 percenként kerüli meg a
Földet, ezért az év legnagyobb részé
ben a keringési idő kb. felét földár
nyékban tölti. Szükség van tehát akku
mulátorokra, melyeket a napelemek
folyamatosan feltöltve tartanak.
Az orosz modulok napelemtáblái
32 V feszültséget állítanak elő, amit 28
V-os felhasználói feszültségre alakíta
nak át. Az energiatárolást nikkel-kadmium akkumulátorok végzik. AZvezda
modulban 8 db, a Zarja modulban 6 db
akkumulátor található a belső térben.
A megtermelt energiát a Zarja mpdulban áramátalakítók segítségével oszt
ják meg az állomás két részlege kö
zött. A Zarja napelemszárnyának öszszecsukása óta az orosz részleg függ
az amerikai energiaellátástól.
Az amerikai napelemtáblák a rács
szerkezeten helyezkednek el. Az S4,
P4, P6 és S6 rácselemek mindegyike
egy napelemmodult hordoz. Ezeket az
S3-S4 és a P3-P4 rácselemek csatla
kozását biztosító elsődleges forgató
egységek (SARJ) folyamatosan a Nap
felé fordítják. Minden napelemmodul
hoz két napelemszárny tartozik, szár24. ábra. Az ISS „alapköve”, az első két
egység összekapcsolva, bekábelezve
várja az építkezés folytatását (NASA)
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25. ábra. Az ISS egyik illemhelye a
Zvezda modulban (NASA)

nyanként
két
napelemtáblával.
A napelemszárnyak 130 és 180 V kö
zötti feszültséget állítanak elő, amit
160 V-on stabilizálnak, és szétosztják
az akkumulátorok, fogyasztók között.
Minden napelemszárnyhoz 6 db nik
kel-hidrogén akkumulátor tartozik
38 db cellával. Az akkumulátorok ket
tes csoportokban vannak elhelyezve,
minden csoportnak van egy töltésve
zérlő egysége (BCDU), amely a köz
ponti elosztóhoz (DCSU) csatlakozik.
Innen kapja az áramot a napelem
szárny forgatóegysége (BGA) és a

napelemmodul hűtőrendszere. Ez az
elsődleges energiaellátó rendszer. Az
akkumulátorok tervezett élettartama
kb. 7 év vagy 40 000 feltöltési ciklus.
Az akkumulátorok a DEXTRE robot
karral vagy űrsétán manuálisan cserélhetőek. Az elsődleges rendszer
központi elosztójához csatlakozik az
áramátalakító egység, amely a 160 V
feszültséget 124 V-ra alakítja át, és to
vábbítja az űrállomás fogyasztói felé.
Ezek alkotják a másodlagos energiael
látó rendszert, amelynek központja a
Destiny modulban található. Minden
modul rendelkezik saját kapcsolószek
rénnyel a szabványos szekrényhelyek
ellátásához. A szükséges kisebb fe
szültségekre átalakítás már a modulo
kon belül történik. A szekrényhelyek
elektromos kábelezését a benne elhe
lyezett eszközhöz igazítják. A legtöbb
szekrényhez egy 3 kW-os fővezeték
és egy 1,5 kW-os tartalék vezeték van
kiépítve. A nagyfogyasztású berende
zéseket tartalmazó szekrényeknek
egy 6 kW-os fővezeték és egy 3 kW-os
tartalék vezetéket, a kutatómodulon
ként maximum 3 db nagyteljesítményű
berendezéshez két 6 kW-os vezetéket
építettek ki.

Életfenntartó rendszer

Az űrállomás életfenntartó rendszere
(ISS Environmental Control and Life
Support System) felelős a levegő
megfelelő összetételének, páratartal
mának és nyomásának szabályozásá

26. ábra. A Zvezda a moszkvai Hrunyicsev-gyárban, 1997 októberében (NASA)

27. ábra. Az ISS első személyzete - na
rancsokkal. Balról: Gidzenko, Shepherd
és Krikaljov (NASA)

28. ábra. Az ISS második személyzete az
STS-102 Discovery látogatása idején.
Balról: James Voss, Jurij Uszacsov és
Susan Helms (NASA)

ért, valamint a víz- és hulladékkezelé
sért. Ide tartozik a tűzjelző és a tűzoltó
rendszer is.
A lakható modulokban a földi légkör
nek megfelelő összetételű és nyomá
sú légkör van. A nitrogént nagynyomá
sú tartályokban szállítják az űrállo
másra. Az oxigén előállításáról az
orosz Zvezda modul Elektron, illetve
az amerikai Destiny modul OGS be
rendezése gondoskodik. Általában az
Elektron működik üzemszerűen, az
OGS a tartalék.
A két berendezés víz elektrolízisé
vel állít elő oxigént és hidrogént, ez
utóbbit kiengedik az űrbe. Egy űrha
jós egynapi oxigénszükséglete kb.
1 kg víz elbontásával biztosítható.
További tartalékként szolgálnak az
orosz részegység szilárd tüzelőanya
gú oxigénfejlesztő „gyertyái” , melyek
három fő részére két hónapig képe
sek oxigént termelni. A gyertyák szi
lárd tüzelőanyagot, oxidálószert és
egy hő hatására oxigénre bomló vegyületet tartalmaznak. Égetésüket az
erre szolgáló speciális tartályokban
végzik. További tartalékként szolgál
hatnak az amerikai Quest és az
orosz Pirsz zsilipmodulok nagynyo
mású oxigéntartályai, melyek különkülön is több napra elegendő ellátást
biztosítanak.
Az űrhajósok által termelt szén-dioxid kivonásáról az orosz Vozduh és az
amerikai CDRA berendezés gondos-
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29. ábra. Carlos I. Noriega az STS-97 Endeavour raktere felett az első űrséta so
rán. A felvételt a P6 rácstartó közelében lévő Joseph R. Tanner készítette (NASA)

30. ábra. Az Atlantis robotkarjának végén a Destiny modul (NASA)
31. ábra. A Space Pallet látképe a Canadarm2 robotkarral, az STS-100 Endeavour
repülése idején (NASA)

kodik. Mindkét berendezés molekulá
ris szűrővel vonja ki a levegőből a
szén-dioxidot, amit azután szintén az
űrbe engednek ki. Ekkor a szűrők is
regenerálódnak. Tartalékként az orosz
részegység lítium-hidroxid-szűrői szol
gálnak, ezek nem regenerálhatóak. Az
emberi test által termelt kb. 400-féle
egyéb vegyületet aktív szenet tartal
mazó szűrőkkel távolítják el az űrállo
más levegőjéből. Az űrhajósok által ki
lélegzett vízpárát az orosz Priboj és az
amerikai CCAA berendezések - tisztí
tás után - visszatáplálják a vízellátó
rendszerbe.
A regenerált levegőt a beállított hő
mérsékletre hűtik vagy fűtik. A súlyta
lanságban a hőmérséklet nagymértékű
ingadozása ellen és a kilélegzett szén
dioxid elvezetésére a levegőt - folya
matosan - ventilátorokkal keringtetik.
A tiszta vizet zárt tartályokban szállítják
az űrállomásra. Az emberi fogyasztás
ra szánt vízbe a földi ivóvizeknek meg
felelő összetételben ásványi anyago
kat adagolnak. 2008 novemberében
helyezték üzembe az amerikai WRS
(Water Recovery System) egységet,
amely az űrállomás légköréből kivont
vízpárából és az űrhajósok által termelt
vizeletből desztillálással és szűréssel
állít elő tiszta vizet.
Két illemhely található az ISS-en, az
egyik az orosz Zvezda, a másik az
amerikai Destiny modulban. Az ott ke
letkező szilárd és folyékony hulladékot
külön-külön zárt tartályokba gyűjtik. Az
űrállomáson keletkezett hulladékot a
teherűrhajók és az űrrepülőgépek
szállítják el.
A tűzjelző és tűzoltó rendszert a
minden modulban megtalálható füstér
zékelők, hordozható tűzoltókészü
lékek és a hozzájuk tartozó oxigén
maszkok alkotják. A tűzoltópalackok
töltete az amerikai részben szén-dioxid-gáz, az orosz részben nitrogénnel
feltöltött tűzoltóhab.

Orientáció
Helyzetbeállításra két rendszer áll ren
delkezésre. Az egyiket a Z1 rácstartón
elhelyezett 4 db iránybeállító giroszkóp,
a másikat a Zvezda modul manőverező
fúvókái alkotják. Az iránybeállító girosz
kóp egy 110 kg-os, 6000 fordulat/min
sebességgel forgó lendkerékből áll,
amelyet két tengely mentén elfordítható
keretben helyeztek el. Az űrállomás irá
nyát úgy állítják be, hogy a napelemek
mindig a Nap felé fordíthatóak legye
nek, és a lakható moduloknak mindig
ugyanaz az oldala nézzen a Föld felé.
(Folytatjuk)
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Cooperative Sarex 2008
SO RÁN

SZÉm OS

nemzetközi légi kutató-mentő
gyakorlatot hajtottak végre hazánk területén helikopteres alakulatok.
Amelyről beszámolunk, messzemenőleg felülmúlta a korábbiakat, hiszen a
részt vevő hat nemzet 369 fővel és 16
db légi járművel képviseltette magát.
A török légierő egységei (45 fő) a
hazánkban megtartott Cooperative
Sarex gyakorlaton első alkalommal
vettek részt egy CASA CN-235-ös
szállítógéppel és egy speciális
AS-532 AL M k-l-es Cougar helikop
terrel. A szlovén M k-ll-es Cougar is
most debütált, míg a szlovák Mi-177es és személyzete visszatérő vendé
gek. Ausztria és Horvátország ez alka
lommal is megfigyelőként volt jelen. A
2008. augusztus 24-29. között végre
hajtott gyakorlatot a Bakony hegység
térségében végezték Pápa Bázis Re 2. ábra. Magyar MÍ-24D harci helikopter
pülőtérről kiindulva. A gyakorlat célja a
légi balesetek, ill. légi katasztrófák
esetén felmerülő feladatok szakszerű
végrehajtása, katonai elemeinek gya
korlása volt a NATO-eljárásoknak
megfelelően. Továbbá a műveletekben
részt vevő különböző fegyvernemek,
katonai egységek és különböző társszervezetek (mentők, tűzoltók, ka
tasztrófavédelem és rendőrség) együt
tes irányítása, koordinálása és a fel
adatok összehangolt végrehajtása a
szituációs helyzeteknek megfelelően.
Ennek érdekében végrehajtottak kü
lönböző részfeladatokat is (légi egész
ségügyi kiürítés [MEDEVAC], kieme
lés-függésben csörlőzéssel vízből és
rossz terepviszonyok között, harci ku
tató-mentő [CSAR] feladatok, felderítő
repülések, vagy éppen tömegkataszt
rófa sújtotta terület légi kiürítése).
A Cooperative Searce and Rescue
Exercise gyakorlat egészéről augusz
tus 29-én adtak beszámolót a részt ve
vő nemzetek kijelölt egységei a meg- 3. ábra. Szlovák Cougar bejövetele a zónába
1. ábra. Szlovén Cougar Mk—II. állóhelyen

hívott szaksajtó, média és a katonai
attasék, megfigyelők számára a nulla
ponti gyakorló- és lőtéren. Egy szituált,
valós környezetű hadműveleti helyze
tet mutattak be: az ország adott terüle
tét fegyveres milíciák vonták ellenőr
zésük alá, ezért a kormány döntése
ként Szolnok helikopterbázisáról egy
Mi-17-es szállító helikopter hét-hét fő
katonai és rendőri különítményt küldött
a térségbe egy Mi-24-es harci heli
kopter biztosítása mellett. A repülőtérre leszállást végrehajtó helikoptereket
2010/1 HADITECHNIKA r 45
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4. ábra. Török Cougar Mk-I. az állóhelyen

földközelben vállról indítható rakéták
kal támadták meg, ennek következté
ben a M i-8-as kigyulladt, míg a Mi-24es kényszerleszállást hajtott végre.

A kevésbé sérült személyek megkezd
ték a mentést, és leadták a vészjelzést.
A katasztrófa helyszínére egy fel
fegyverzett Mi-24-est küldtek, hogy

5. ábra. Török Cougar begurulása a zónába

6. ábra. Török CASA CN-235 szállító repülőgép
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kutassa fel a túlélőket és a térséget.
Erre a feladatra a Mi-24-es típust al
kalmassá teszi kialakítása, illetve pán
célzata, tűzereje, azaz fegyverzete és
mozgékonysága. A harci helikopter a
fenyegetettség csökkentésének érde
kében infracsapdákat vetett ki, majd a
felderítési feladat végrehajtását köve
tően a gépszemélyzet jelentette a
helyszín megközelíthetőségét, a túl
élők és a szakadár fegyveresek hely
zetét.
A Mentés Koordináló Központ a je
lentést és a helyzet kielemzését köve
tően úgy döntött, hogy egy speciális
katonai és rendőri egységet küld a tér
ségbe légi úton egy Mi-17-es szállító
helikopterrel, hogy biztosítsa a hely
színt. A deszant kirakását megelőzően
a helyszínt két Mi-24-es harci helikop
ter és egy L-39 ZO harci gyakorló gép
„tisztította” meg. A fegyveres szakadárok leküzdésére a Mi-8-as nem irányí
tott rakétákat (gépenként 2 db
U B-32-57 rakétablokk, 64 db Sz-5)
és 12,7 mm-es géppuskákat alkalma
zott, míg az Albatrosz szintén nem irá
nyított rakétákat (2 db U B-16-57 ra
kétablokk, 32 db Sz-5) vetett be. Miu
tán a „tüzes nyilak” pusztító zápora
„megtizedelte a szakadárokat”, meg
történhetett a deszant kirakása, ame
lyet az említett támadóhelikopterek
biztosítottak. A speciális zászlóalj ka
tonái a biztosítás jeléül fellőtték a zöld
jelzőrakétákat, hogy megközelíthető a
katasztrófa helyszíne. A kiérkező tűz
oltók eloltották a tomboló tüzet, amely
re a levegőből egy magyar An-26-os
és egy török CN-235-ös fedélzetéről
ejtőernyőkön aláereszkedett volna a
speciálisan képzett egészségügyi sze
mélyzet (ez a manőver elmaradt az
erős szél miatt). A tűzoltók kárhelyparancsnoka tájékoztatta a kiérkező
mentők főorvosát, aki átvette a hely
színt, majd osztályozta, azaz felmérte
a sérültek állapotát, és jelentést tett a
Mentés Koordináló Központnak, mi
közben a sérülteket ellátták. A hely
színre a riasztást követően legelsőnek
egy török és egy szlovén Cougar érke
zett, majd egy szlovák Mi-17-es és
magyar Mi-8-as landolt. A légtérben
eközben megtörtént az „őrségváltás”
Mi-24-esek képében, amelyek folya
matosan zárótűz alatt tartották, ill. le
fogták a szakadárokat.
A mentésbe bekapcsolódott a Légi
mentő KHT AS 350B Ecureuil mentőhelikoptere, amely a legsúlyosabb sé
rültet szállította kórházba. A „sárga an
gyallal” egy időben érkezett a helyszín
re a rendőrség MD-500-as helikoptere
is, amely folyamatosan járőrözött, és
tájékoztatást adott a Mentést Koordi
náló Központnak a történésekről.

(Az Ecureuil fegyveres katonai változa
ta a Fennec, míg az MD fegyveres ka
tonai változata a Defender).
A többnemzetiségű szállító helikop
teres mentőalakulat egységei fedélze
tükre vették a szállításra előkészített
sebesülteket, és a számukra kijelölt
kórházakhoz repítették őket. A sérül
tek elszállítását követően a helyszínt
elhagyták a mentők és tűzoltók, majd
legvégül a biztosító speciális katonai
és rendőri egységek, amelyeket egy
magyar M i-8-as vett fedélzetére. Pá
pa Bázis Repülőtér kiemelt fontosság
gal bírt, mivel innen indultak és ide tér
tek vissza a nemzetközi légi egysé
gek, és itt állították fel a jól felszerelt
kórházsátrakat. A meghívottak itt is
meggyőződhettek arról, hogy milyen
precízen és szakszerűen látja el a sé
rülteket a többnemzetiségű egészségügyi kontingens. A katonai attasék és
megfigyelők a látottak és tapasztaltak
alapján elismerően nyilatkoztak.
A részt vevők közül kiemelném a tö
rök légierő 203. századának 528-as
oldalszámú A S -532 AL M k-l-es
Cougarját, amely kiválóan alkalmas
ilyen jellegű feladatok (SÁR) ellátásá
ra, sőt még a CSAR-küldetésekre is
(amit néhányan vitattak). A Cougar
személyzete készségesen lehetővé
tette, hogy közelebbről (kívül, belül) is
megnézhessük a helikoptert.
A gépen a hajtóművek szívócsator
nái elé porkiválasztókat/szűrőket sze
reltek. A vízfelszínre történő leszállást
felfújható ballonok biztosították a gép
törzsén. Az éjszakai és a rossz időjá
rási viszonyok közötti repülést segítő
kombinált elektrooptikai rendszert, a
FLIR-200-as kupoláját és az elmarad
hatatlan Bendix 1500-as keresőradart
a gép orrába külsőleg szerelték fel.
A speciális mentés nélkülözhetetlen
kellékét, a hidraulikus emelőcsörlőt a
jobb ajtó fölött helyezték el, ezt elekt

8. ábra. OMSZ AS350B Ecureuil mentőhelikoptere
9. ábra. Rendőrségi MD-500 a nullapont felett

ronikusan vezérelik. A megafon,
amellyel szóbeli utasításokat adhatnak
a mentésre szorult személyeknek,
szintén a gép jobb oldalán volt alul. Mi
vel a feladat jellege és a gyakorlat mi
lyensége (külföldi vendégszereplés)
nem kívánta meg, ezért nem hordozta
a külső fegyvertartókat, de azok rögzí
tési pontjai láthatóak voltak. Az aktív
zavarókat pl. a „plusz” infracsapdakivetőket és a hajtóművek gázkiömlői-

7. ábra. Magyar L-39 ZO Albatros Capeti-ll.

re rögzíthető hőcserélőket sem szerel
ték fel.
A pilótafülkében a műszerpanele
ken a műszerek és azok megvilágítá
sa kompatibilis a pilótasisakra szerel
hető NVG-vel, azaz az éjjellátó ké
szülékkel. A deszanttér elejében a pi
lótafülke mögötti két oldalsó eltolható
ablaknál megfigyelhetőek voltak a fe
délzeti géppuskák állványainak rögzí
tési pontjai. A török állam komolyan
veszi a légierő speciális képességei
nek fenntartását, hiszen egy bajbaju
tott vadászpilóta vagy egy prominens
személy gyors felkutatása és kimen
tése rendkívül fontos. Ennek érdeké
ben a fegyvernem 20 db Cougar
M k-l-es helikoptert kapott. A SARfeladatok ellátására 14 db UL-t, míg a
CSAR-bevetésekre 6 db AL-t biztosí
tottak.
Hazánkban is megtörténtek az első
lépések ez irányban, ugyanis 2008 vé
gén korszerűsítésre kiszállítottak
Oroszországba két M i-17-es (703,
705) helikoptert. A Mi-17N-ek társaik
tól eltérően napszaktól és időjárási vi
szonyoktól „függetlenül” bevethetőek a
korszerű fedélzeti elektronikai rend
szereknek (meteorológiai lokátor,
NVG) köszönhetően.
■
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Haris Lajos
Haris Ottó

Bánki Donát-em lékkiál lítás

C so n ka J áno s-em lékm úzeum ban
Bécsben vá sárolt egy lovagló
2009.
június 6 -án jelképesen
velocipéd típusú, Hildebrand und
megemlékeztek Bánki Donát W olfm üller gyártm ányú m otorkerék
(1859. június 6-1922. augusztus 1.) párt. Mivel Sashalmon lakott és a
születésének 150. évfordulójáról. A ki műterme is ott volt, ezzel a járm ű
állított tablókat a Haris Testvérek Autó vel járt be Pestre a M űvészeti Aka
Múzeuma kölcsönözte. A 100. évfor démiára előadásokat tartani. A mo
dulón, 1959. június 6 -án a BME Köz torozás veszélye őt is utolérte, a
ponti Könyvtárában dr. Varga László motor egy kövön elcsúszott, feldőlt,
műegyetemi tanár előadást tartott az üzem anyagtartály benzinje ki
Bánki munkásságáról, és ennek kere ömlött, és a lánggyújtótól kigyul
tében ismertette az 1895-ben Bánki ladt. A szobrász megégett, és fe l
Donát műegyetemi oktató által átépí épülése után látni sem akarta ve
tett Hildebrand-Wolfmüller típusú mo szélyes járm űvét.
1895-ben felkereste a Műegyetem
torkerékpár kialakítását.
A korabeli elbeszélések szerint gépészeti tanszékének gépműhelyét,
Bezerédi Gyula szobrászm űvész és az ott oktató Bánki Donátnak el-

A

1. ábra. Haris Lajos és Haris Ottó a kiállításon

2. ábra. Bánki Donát-emlékkiállítás
tablója 2009. június 6-án

mondta, hogy mielőtt eladja, szeretné
megjavíttatni az összeégett motort.
Az egyetem nem vállalta a javítást.
Bánki Donátnak ekkor szerződéses
rajzolói állása is volt a Kacsa utcában
települt Ganz-gyárral. Ott javasolta,
hogy vegyék meg a roncsot, amelyet
ő átszerkeszt, a Ganz pedig sorozat
ban gyárthatja. Gulden főmérnök fel
karolta a tervet, és megvásárolta a
Ganznak az égett járművet. Bánki
Donátot szerződésben megbízták a
munkával, így került bejegyzésre
G anz-Bánki-gyártm ány megneve
zéssel az átépített motoros bicikli.
Az eredeti szabadalmi száma 78553.
Kaiserliches Patentamt, Kasseg 3, S.
Wagenbau volt.
■

TU-160 BLACKJACK
Gyártó: 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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H azai tü k ö r

Merényi-Metzger Gábor

A ZENTA cirkáló első tisztje
Báró Leonhardi Ferenc emlékezete

Tab városának te
metőjében-a gróf Welsersheimb
család sírkertjében - egy nagy
„vasmacskával” és a ZENTA cirkáló ki
csiny domborművel díszített síremlék áll,
melynek német nyelvű felirata szerint ott
nyugszik báró Leonhardi Ferenc cs. és
kir. fregattkapitány (1877. április 101934. július 25.) és neje, Welsersheimb
Jozefa grófnő (1878. szeptember 151938. július 2.), akik közt „a szeretet so
ha el nem múlik” (1 Kor. 13,8).
Báró Leonhardi Ferenc Károly Lajos aki a montenegrói Castellastua partjainál
1914. augusztus 16-án, a földközi-tenge
ri francia flotta egy nagyobb köteléke ál
tal elsüllyesztett ZENTA cirkáló első tiszt
je volt - Bécsben, 1877. április 10-én lát
ta meg a napvilágot egy evangélikus fő
nemesi családban. Édesapja, báró
Leonhardi Károly (1848-1903) cs. és kir.
huszár ezredes volt, édesanyját pedig
szredistyei Lazarovics Melániának
(1850-1910) hívták. Nogoredóban 1910.
június 25-én kötött házasságot welsersheimbi gróf Welser Zénó (1835-1921),
Ausztria 1880 és 1905 közötti honvédel
mi miniszterének, tabi földbirtokosnak és
hirzenaui báró Roden Karolinának
(1852-1940) a lányával, Jozefával.
Az elemi iskola és négy pozsonyi gim
náziumi osztály elvégzését követően,
1891 és 1895 között a fiumei cs. és kir.
Haditengerészeti Akadémia hallgatója
volt. Ezen tanulmányainak befejezése
után, 1895. július 1-jén II. osztályú ten
gerészkadéttá nevezték ki. Majd - miu
tán 1896-ban letette a tengerésztiszti
vizsgát - 1897. január 1-jén I. osztályú
tengerészkadéttá, 1899. január 1-jén
sorhajózászlóssá, 1907. május 1-jén
pedig sorhajóhadnaggyá léptették elő.
Első szolgálati helye a katonai
1. ábra. Báró Leonhardi Ferenc fregattkapitány
kikötőparancsnokság (1895) volt, melyet
a következő hajók, illetve haditengeré
2. ábra. A ZENTA cirkáló
szeti állomáshelyek követtek: a HABS
BURG (1895), a SAIDA (1895-1897), a
KERKA
(1897),
a
HABSBURG
(1897-1898), a KAISER FRANZ
JOSEPH
I., a HABSBURG, a
MONARCH, a KAISER MAX (1898), a
tengerészhadtest
(1898-1899),
a
SALAMANDER (1899), a tengerészhad
test
(1899-1900),
a
katonai
kikötőparancsnokság, a KAISER FRANZ
JOSEPH I., a TEGGETTHOFF (1901), a
BOA (1901-1902), a kikötői tengernagyi
hivatal, a SAIDA, a TEGGETTHOFF, a

A
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A Császári és Királyi Haditengeré
szet megszűnésekor, 1918. november
1-jén fregattkapitánnyá léptették elő, és
ezzel egy időben nyugállományba he
lyezték. További életútjáról csak annyit
tudunk, hogy először Ausztriában, majd
Magyarországon - hol Budapesten, hol
pedig felesége tabi birtokán - élt.
Báró Leonhardi Ferenc nyugalmazott
cs. és kir. fregattkapitány - a tabi evangé
likus egyház halotti anyakönyvének be
jegyzése szerint - 57 éves korában, szív
bénulás következtében Budapesten,
1934. július 24-én - és nem 25-én, mint
ahogy a sírfeliratán olvasható - hunyt el.

Felhasznált

irodalom

Österreichisches Staatsarchiv,
Kriegsarchiv, Kriegsmarine.
Qualifikationsgrundheften für
Marineoffizieren. Nr. 3047.

Qualifikationsgrundheft von Franz
Freiherr von Leonhardi.
Tabi Evangélikus Lelkészi Hivatal.
Halottak anyakönyve. V. köt., 2. o., 9.
fsz.
Almanach für die к. u. к.
Kriegsmarine. 1909-1918. évf. Pola,
1909-1918.
Genealogisches Handbuch der
freiherrlichen Häuser. 1963. évf.
Limburg, 1963.
Gudenus János József: A magyaror
szági főnemesség XX. századi gene
alógiája. II. köt. Budapest, 1993.
Schematismus für das к. и. к. Heer
und für die k. u. k. Kriegsmarine.
1896-1914. évf. Wien, 1895-1914.
Sokol, Hans Hugo:
Österreich-Ungarns Seekrieg
1914-18. Zürich-Leipzig-W ien, 1933.
Mag. Johannes Goés-Saurau - Franz
Freiherr von Leonhardi unokaöccsé
nek - írásbeli közlése.

4. ábra. Báró Leonhardi Ferencnek és feleségének tabi síremléke
3. ábra. Báró Leonhardi Ferenc és fele
sége, gróf Welsersheimb Jozefa

tengerészszertár (1902), а ТВ 16 (1903),
az ASPERN (1903-1904), a tengerészszertár (1904-1905), a PYTHON, a
SPERBER, a tengerészszertár (1905), a
MONARCH (1905-1906), a kikötői ten
gernagyi hivatal, а ТВ 16 (1906), а ТВ 36
(1907),
a
hidrográfiai
hivatal
(1907-1908), a SANKT GEORG (1908),
a KAISER KARL VI. (1908-1909), a ki
kötői tengernagyi hivatal, a PANTHER
(1909),
egy pekingi
kiküldetés
(1909-1910), a KAISERIN ELISABETH,
a kikötői tengernagyi hivatal (1910), a
KAISER MAX (1910-1911), az ADRIA
(1911-1912), а ТВ 39, az ERZHERZOG
FRIEDRICH (1912), a HABSBURG
(1912-1913), a kikötői tengernagyi hiva
tal, a ZARA (1913) és az ERZHERZOG
FRIEDRICH (1913-1914).
1914. január 28-án átvezényelték a
ZENTA cirkálóra, melynek 1914. au
gusztus 16-ig ő volt az első tisztje. A ha
jó pusztulását követően montenegrói ha
difogságba került, ahonnan csak 1916
januárjában sikerült kiszabadulnia. Ez
után egy rövid ideig a kikötői tengernagyi
hivatalban szolgált. 1916. május 1-jén
korvettkapitánnyá léptették elő, és kine
vezték a WIEN (1916-1917), majd a
MONARCH csatahajók (1917) és végül
a SANKT GEORG (1917) cirkáló első
tisztjévé. 1917-ben kapta meg első önál
ló hajóparancsnoki beosztását, mely a
CSIKÓS torpedórombolóra szólt. 1918ban ugyancsak kapitányként szolgált a
SATELLIT torpedónaszádon.
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Hatala András

Páncélátütési próba
44.M buzogánylövedékkel

44M b u z o g á n y l ö v e d é k a Magyar
Királyi Honvédség különleges
páncéltörő rakétája volt. Fejleszté
sének indokát az akkori hadrakelt sereg
elégtelen páncéltörő képessége szolgál
tatta. A hadvezetés kiemelt programként
kezelte a páncéltörő fegyverek rendsze
resítését, mégis az eltelt évtizedek távla
tában tényként fogadható el az, hogy
nem volt egységes vezérelv a kérdés
megoldására. Ezt az is bizonyítja, hogy
bár Magyarország katonai erőforrásai
korlátozottak voltak, egyidejűleg három
különböző irányban történt a páncélelhá
rítás fejlesztése (csöves tüzérségi eszkö
zök, különleges lőszerek csöves tüzérsé
gi eszközökhöz, páncéltörő rakéták).

A

Csöves

tüzérségi eszközök

A 40 mm-es 42M magyar páncéltörő
ágyú gyártása lassan indult be, de a
rohamos technikai fejlődés következ
tében az eszköz idejekorán elavulttá
vált. A „nagytestvér” , a 75 mm-es 40M
páncéltörő ágyú gyártási jogának
megszerzése mind anyagilag, mind
időben sokba került. A néhány példány
sorozatgyártása gyakorlatilag csak
1944 tavaszán indult be. Jelenlegi
adatok szerint 17 üteg anyaga, 68-70
db készült el 1944 szeptemberéig.

Különleges lőszerek csöves
tüzérségi eszközökhöz
Német licencia alapján minden tüzér
ségi eszköz kapott kumulatív vagy akkori nevén - PR (Páncélrepesztő)
1. ábra. 44M buzogánylövedék robban
tási próbához előkészítve egy T-55-ös
célharckocsin

2. ábra. A robbantási próba a töltet eltartási távolságának megfelelően a céltárgyra
merőleges helyzetben történt

gránátot. A kis kaliberű fegyverek 37-50 mm-es ágyúk - a csőre elölről
betölthető űrméret feletti szárnyas grá
nátot, a közepes űrméretűek - 75-105
mm-es ágyúk és tarackok - pedig PRgránátot kaptak. A vásárolt licencia el
lenére hosszú kísérleti időszak után,
1943 végén indult be a technológiai
szempontból kiforrott sorozatgyártás.
A szárnyas gránátok nagyon pontatla
nok voltak, csak 100-200 m távon le
hetett azokat hatásosan alkalmazni.
Páncéltörő magvas gránátot csak a
40 mm-es kaliberhez rendszeresítet
tek, de átütőerőben ez sem tudott je
lentősen többet a hagyományos pán
céltörő gránátnál. Ezekre a lőszerfaj
tákra csak a háború utolsó évében
számíthattak az alakulatok.

PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK
Csak a németeknek voltak ilyenfajta
fegyvereik, de természetesen a sza
badalmakat nem adták ki a kezükből.
A magyar hadmérnökökre várt a fel
adat, hogy ilyen eszköz is legyen. Ha
zai viszonylatban e területen nem volt
tapasztalat, azelőtt ilyesmit nem készí
tettek Magyarországon.

3. ábra. Közvetlenül a robbantás után
készült felvétel az égő harckocsiról

Rendszeresítettek egy 60 mm-es ké
zi páncéltörő rakétavetőt és lőszerét,
valamint a csapatok szükségből meg
kapták a 100/217 mm-es 44M buzo
gánylövedéket („Szálasi-röppentyű”)
és a hozzá készített rögtönzött vető
szerkezeteket. Mindkét fegyver és lő
szer hatékony volt, de a kis darabszám
miatt a hadi eseményekre jelentős be
folyást már nem gyakoroltak.
A rakétafejlesztés titkos volta miatt
az elért eredményekre csak a fennma
radt eszközökből lehet következtetni.
A 60 mm-es rakétavető kezeléséről
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4. ábra. Az átütés bemeneti oldala a
gyűrű alakú benyomódással

adott ki a HM szabályzatokat, melyek
fenn is maradtak, sőt a rakéta átvételi
utasításai is ismeretesek. Ezenkívül a
vetőről néhány fénykép is fennmaradt.
Ezzel szemben a buzogánylövedék
teljesen ismeretlen volt hosszú ideig.
A tűzszerészek mentesítettek pár dara
bot, de közvetlenül háború után, ezért
dokumentumok hiányában a 70-es
évektől kezdődően már senki sem tudta,
hogy a kiállított darabok hogyan is mű
ködhettek, mi lett a belső alkatrészekkel.
Néhány visszaemlékezés alapján
lelkes kutatók a 80-as évek közepétől
a lövedék történetének a nyomába
eredtek. Mára már sokat tudunk róla
annak ellenére, hogy az írott archív
anyagban sehol még csak a nevét
sem vetették papírra. Ismert a harcok
ban alkalmazott páncéltörő rakéta tel
jes szerkezete (lásd Haditechnika
2000/2-3.). Ismerjük a korai szériada
rabok egyedi sajátosságait, sőt kísér
leti testek is előkerültek Táborfalváról.
Magángyűjtemények fotóiról a próba
lövészeten használt vetőszerkezet és
súlyrahozott rakéták láthatók. Továbbá
2006-ban egy internetes fórumon ke
resztül egy olyan fénykép is előkerült,
melyen egy Toldi harckocsira felerősí
tett rögtönzött vetőszerkezet látható.
Az 1947-es MAFIRT 67. híradóban pe
dig valószínűleg a rakéta repesz-romboló fejű változata is felbukkan.
Mindezek után a lőszer statikus
technikai paraméterei pontosan rögzí
tettek. Nem tudunk viszont semmit a
fegyverrendszer többi lényeges tulaj
donságáról. Ilyen fontos adatok példá
ul a lőtávolság és más ballisztikai pa
raméterek, valamint a célban kifejtett
hatásadatok.
A rakéta repülési sajátosságait több
visszaemlékezés is megőrizte. Dr.
André László csendőr százados így ír:
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„Egyszerre csak látom, hogy egy kato
nai tehergépkocsi érkezik, és valami
lyen eddig nem látott, ekeszerű gépe
zetet vontat maga után. A kezelők,
akik pártszolgálatosak voltak, leugrál
tak és beirányították az új fegyvert,
amit, mint megtudtam, Szálasiröppentyűnek neveztek, és a nagyon
lassú röppályájú, buzogány kinézésű
lövedékkel lőni kezdték az orosz vona
lakat. A tüzeléssel hatalmas füstfelhő
keletkezett és a buzogányok lassan
forogva repültek az ellenség állásai fe
lé. Hogy milyen hatást értek el a fegy
verrel és hogy mennyire voltak ponto
sak, azt sohasem tudtuk meg.”
Marosújvári Géza ejtőernyős zász
lós szintén hasonlót írt: „Megemlítem
egy új magyar gyártmányú fegyver, a
Szálasi-röppentyű próbáját, mely
ezekben a napokban zajlott le közvet
lenül szakaszom védősávjában. Ez a
röppentyű a páncélökölhöz hasonló
reaktív fegyver volt, amit kerekeken
gördülő állványról lőttek ki elektromos
gyújtással... A próbakilövés sikerült,
és a hatalmas bunkóhoz hasonló test
a tőlünk kb. három kilométerre levő ta
nya irányába indult, ahol állítólag
szovjet harckocsik gyülekeztek... so
káig lehetett szabad szemmel követni.
Nagyon erős búgó hangot adott, majd
a tanya irányából egy villanás volt lát
ható, s egy tüzérségi lövedék becsa
pódásához hasonló hang volt hallható.
Ennek az új fegyvernek a további sor
sáról nem tudok, de azt hallottam,
hogy nem került sorozatgyártásra.”
Almay Béla ezredes pedig a követ
kezőképpen emlékszik a fegyverre:
5. ábra. Az átütés kimeneti oldala

6. ábra. A harckocsiteknő szemközti fa
lában keletkezett becsapódási kráterek

„Az új magyar rakétalöveg fényesen
megállta a helyét. A német és magyar
csapatok igen megszerették, kiváló
eredménnyel használták. T-34-es
harckocsikat 500, sőt, 600 m-ről is el
talált. Megtörtént, hogy kb. a harcko
csitól 25 m-re eső lövedék robbanása
a harckocsit felborította.”
Még egy érdekes visszaemlékezés
szól a vetők sürgős frontra viteléről:
„...1943. augusztusában kerültem az
I. Páncélos Hadosztály 1. Felderítő
Zászlóalj állományába, mint frissen
avatott tiszt. ...Sebesülésem után el
váltunk, majd 1944. november 22-én a
vecsés-üllői Budapestet védő körgyű
rű harcálláspontján találkoztunk.
Én egy külön megbízás alapján ön
ként, sebesültszabadságom alatt pa
rancs nélkül, saját felelősségemre
mentem ki a zászlóaljhoz, aminek vi
téz László Domonkos százados volt a
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Előtalálási időpont
1990-es évek
közepe
1997
1999
2000. febr.
2000. nyár
2001. júl.
2002. márc.
2002. ápr.
2002. júl.

2003. nov.

2004. júl.

2004. ősz
2006. aug.

2006. szept.

2006. szept.
2006. okt.
2007. okt.

2009. jún.

Hely

Db

Megjegyzés

Tököl, repülőtér

3

Valószínűleg nem kilőtt rakéták voltak.

1

Nem kilőtt rakéta.

1

Kilőtt rakéta.

kb 30-40
1
1
1

Kísérleti rakétatestek.
Kilőtt rakéta.
Kilőtt rakéta.
Kilőtt rakéta.
Kilőtt rakéta. A hajtómű és
a fejrész külön-külön került elő.
Kilőtt rakéta. Egy gödörben, más
lőszerekkel együtt összegyűjtve találták.
Valószínűleg nem kilőtt rakéta.
A Dunában volt más lőszerekkel együtt.
Ballisztikai süvege is megvolt.

Halásztelek-Szigethalom
közötti út mellett, külterület
Tököl, HÉV-vonal közelében,
belterület
Táborfalva, HTI-telep
Halásztelek, külterület
Alsónémedi, külterület
Halásztelek, külterület
Budapest XXII., kisállattemető
mellett, külterület
Budapest XI., Bartók B. út—Tétényi út
kereszteződése, villamosmegálló
Leányfalu, kompátkeiő
Vecsés, Ferihegyi repülőtér
közelében, külterület
Esztergom-Kertváros,
Strázsa-hegy déli oldala,
volt gyakorlótér, külterület
Szigetszentmiklós, Bauhaus építési telek

Vecsés, Ferihegyi repülőtér
mellett, külterület

Dunaföldvár, sóderkirakó
(a Dunából emelte ki a kotróhajó)
Halásztelek, belterület
Pilis hegység, volt gyakorlótér
Esztergom közelében, külterület
Pilis hegység, volt gyakorlótér
Esztergom közelében, külterület

1
1

1

Kilőtt rakéta.

1
1

1

3

í1
2
1

1

Kilőtt rakéta. A hajtóművön
nincs megakasztó horony.
Kilőtt rakéta.
Kilőtt rakéták. A talajba
a becsapódásnak megfelelően
ferdén befúródva. A hajtómű vége is
30 cm mélyen volt! A rakétákat
egymástól kb. 100 m-re találták.
Kilőtt rakéták. Az egyiknek
csak a hajtóműve került elő.
Kilőtt rakéták (9-10. kép).
Kilőtt rakéta, eredeti becsapódási
helyén a talajba fúródva.
A hajtóművön nincs megakasztó horony.
Csak az üres fejrésze a rakétának.
Teljes ballisztikai süveggel.

1. táblázat. A 2000 óta folytatott kutatás során előkerült buzogánylövedékek

parancsnoka. Távbeszélőn kértem tő
le engedélyt, hogy egy új páncélelhárí
tó fegyvert kivihessek kipróbálásra.
Ezt Margittay Weiss Jenő, a Weiss
Manfréd-gyár vezérigazgatója szemé
lyesen kérte tőlem.
Húsz vetővel, kiképzett legénység
gel, gépkocsikkal kimentünk a frontra
és jelentkeztünk szolgálatra...”
1944-ben a hadban álló felek egyike
sem rendszeresített ilyen méretű gya
logsági tankelhárító lőszert, tehát ha
tásadatait keresve még csak viszonyí
tási pontokat sem tudtunk felállítani.
A tűzszerész alakulatnál eltöltött
szolgálati évek során saját kutatásokat
folytattam a rakéta hatásának megis
merésére. Előtalált példány gödörben

való felrobbantását a Haditechnika
2005/6. számában részletesen ismer
tettem. Ennek alapján arra jutottam,
hogy a rakéta repeszhatása erős volt,
de nem megfelelően hatékony, ami
érthető, mivel páncélátütésre készült,
és nem élőerő elleni harcra. Robbanó
hatása nagy volt, összességében egy
150 mm-es tüzérségi gránát rombolási
képességével bírt.
A töltet nagyméretű, tehát valószí
nűsíthető, hogy a páncélátütési képes
ség is jelentős lehetett. Egyes becslé
sek 300 mm-es homogén hengerelt
páncél ki lyukasztását feltételezik, de
ez nem bizonyítható.
2005-ben felvetettem, hogy az akkor
már évek óta a gyűjtőhelyen őrzött ki

lőtt, de kigyújtózott buzogánylövedé
ket egy harckocsi céltárgyon átütési
kísérlettel egybekötve semmisítse
meg az MH 1HTHE alakulat. Az ötlet
6. ábra. Az égő harckocsi oltása
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7. ábra. Kiss Róbert alez. mestertűzsze
rész a kísérlet eredményét vizsgálja

gyakorlati megvalósítását Kiss Róbert
alezredes, mestertűzszerész felkarol
ta, és személyes befolyását is latba
vetve kivitelezte.
Ennek a robbantási próbának az is
mertetésével tisztelgek a tragikusan,
tűzszerészbaleset során elhunyt szak
ember előtt. Az utolsó 50 év tűzsze
részszakmai életében kimagaslóan a
legnagyobb mester volt, és a korszerű
tűzszerészszakmai hozzáállás és is
meretanyag megalapozásán túl a ma
aktív állomány kiképzése is az ő nevé
hez fűződik.
2006. április 2-án a kísérlethez egy
T-55 típusú célharckocsit szemeltünk
ki. A kísérletet a rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt csak az oldalpáncélon
hajtottuk végre. A kumulatív töltetet a
páncélra merőlegesen, az eltartási tá
volságot biztosítva kellett elhelyezni.
A ferde homlokpáncélra állványt kellett
volna ácsolni, hogy ezeket a követel
ményeket biztosítsuk. Sajnos ott a
helyszínen sem lehetőségünk, sem
időnk nem volt erre.
A rakétát a harckocsi sárvető leme
zére helyeztük, az oldalpáncéltól a
ballisztikai süveg által megadott
142 mm-es távolságra. A rakéta hossz-

8. ábra. A Halásztelek belterületén elő
került darabok

tengelyének merőlegességét fakocka
alátétekkel állítottuk be. Ezután egy 8as erősségű villamos utászgyutaccsal
a gyújtási láncot élesítettük. A robban
tógép kezelője kb. 300 m távolságra
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volt egy másik célharckocsi mögött.
Több társammal egy magaslatról,
nagyjából 800-1000 m légvonali távol
ságból figyeltem a robbantást. Hideg
idő volt szemerkélő esővel. Ilyenkor
jobban hallhatók a távoli hangok, de
ezen túlmenően is nagyon nagyot
„szólt” a robbantás.
Az eredmény a fotókon jól látható.
A 78 mm-es oldalpáncélt játszi kön
nyedséggel átütötte a töltet. A beme
neti nyílás 53-55 mm, a kimeneti kb.
65 mm átmérőjű volt. A kumulatív su
gár darabjai a harckocsiteknő átelle
nes falában is centiméternyi mélyedé
seket vájtak. A tank vezetőterében ha
gyott szalma kigyulladt, poroltóval kellett
eloltanunk. A támasztó sárvető lemezt a
robbanás jelentős szakaszon leszakítot
ta. A rakéta alatti talaj ásónyomnyi mély
ségben fellazult. A rakétából egyébként
semmi sem maradt, még az üres hajtó
műház csövéből sem. Hosszas keres
gélés után végül a főfúvókát megtaláltuk
a robbanási iránnyal ellentétesen, hát
rafelé kb. 150 m-re.
Érdekes jelenség az átütési lyuk kö
rül keletkezett gyűrű alakú benyomódás. Lehet, hogy a töltet bélésfémjé
nek nem tányéros, sík peremrésze
idézte elő. Láthatóan jelentősen na
gyobb páncél vastagságot is átlyukasz
tana. További kísérletek felhasználha
tó példányok hiányában nem lehetsé
gesek, az átütési érték meghatározá
sát számítógépes szimulációval lehet
ne tisztázni.
A táblázat legutolsó tételében sze
replő robbanótest volt az első, amely
nek az eredeti fejrészét sikerült meg
vizsgálnom. A ballisztikai süveg he
gyében található pillanatműködésű fa
ütőtest egy alumíniumcsőben futott
egészen a gyújtószerkezetig. Az alu
míniumcső megléte eddig ismeretlen
volt. Oldala egy kb. 5 cm-es szaka
szon hasított, hogy a biztosítódrót át
mehessen az ütőtest közepéből a
gyújtószerkezet peremrészéhez.
Bebizonyosodott az is, hogy a raké
ta egész teste tábori zöld volt, még a
ballisztikai süveg is. Valószínű volt,
hogy az amúgy könnyen észrevehető,
fénylő süveget nem hagyták testetle
nül, de ez csak ezzel a darabbal nyert
bizonyítást.
A táblázatból kitűnik, hogy a tűzsze
részek szinte évente legalább egyet
találnak ebből a robbanótestből. Van
nak a tűzszerész-alakulat birtokában
olyan fényképek az 1950-es, valamint
70-es évekből, ahol a gyűjtőhelyen pó
zoló katonák mögött több rakéta is lát
szik a megsemmisítésre előkészített
robbanótestek között. Mindebből két
dologra lehet következtetni: vagy ren
geteg rakéta befulladt a becsapódás

9. ábra. Az előző képen látható rakéták
nagyságát szemlélteti a felvétel
(Szolyka Péter zls. járőrparancsnok)

kor a bizonytalan gyújtás következté
ben, vagy az eddig feltételezett
700-800 darabnál lényegesen több
készült.
Eddig a rakétákon csak egy számot
találtam a fejrészbe ütve, általam a
441 és 448 számok ismertek, melye
ket eddig a darabszámnak véltünk.
A 2007 októberében előkerült korai ra
kétán viszont tisztán látszott a rozsda
réteg alatt a hivatalos lőszer-azonosí
tási számsorozat: 44. 1. 295, azaz
1944-ből az első sorozat(!) 295-ös da
rabja. Ez a jelzés több kérdést vet fel,
mint ahányat megválaszol. Hány da
rab jelentett egy sorozatot? Volt több
sorozat is? A későbbi rakétákat miért
nem így jelölték? A kutatás tovább
folytatódik, és egyszer talán minden
kérdésre választ kapunk.

Felhasznált

irodalom

Erdei Norbert és Szolyka Péter tűz
szerészek felvételei és beszámolói.
Kiss Henrik, Pásztor Norbert tűzsze
rész járőrparancsnokok beszámolói.
Heather E. Nielsen (South California,
USA) nagyapjának 1945-ben Német
országban készített felvétele a buzogányvetős Toldi harckocsiról.
Huszár János: Honvéd ejtőernyősök
Pápán 1939-1945; A Magyar Királyi
„vitéz Bertalan Árpád” Honvéd Ejtőer
nyős Ezred története; Jókai Kör, Pápa
1993.
Dr. André László csendőr százados:
Katona volt-e a csendőr? Hadak Út
ján, Bajtársi Híradó, LVII. évfolyam,
504. szám, 2006. január-február;
www.csendor.com
Hajdú Ráfis János: Aknászok, tűzsze
részek, hős magyar honvédek a má
sodik világháborúban és a következő
években; Legatum, Mezőkövesd,
2006.
Dr. Számvéber Norbert hozzászólása
a WW2 Hun History oldalon:
http://www.ww2hunhistory.org

Schmidt László

A német Sturmtiger
páncélos

Haditechnika 2002/2. számában cikk jelent meg a
német Sturmtiger páncélosról. Az ezekkel a harcko
csikkal felszerelt alakulatok története csak kevéssé
és töredékesen ismert, háború végi bevetéseik dokumentu
mai az összeomlás során részben elkallódtak. így azután e
páncélos legalább egy példányának az említett cikkben le
írt magyarországi jelenlétét több ilyen témával is foglalkozó
honlapon megkérdőjelezték, sőt volt, aki kizártnak tartotta.
Ez a harckocsi a nyugat-európai szakirodalomban is so
káig az alig tárgyalt, kevéssé ismert harceszközök közé tar
tozott. A gyártott kis darabszám (18) miatt ritkán jelenhetett
meg a harctereken, ami bizonyos ködfátyolt vont a típus kö
ré. Fegyverzetét, a 38 cm-es űrméretű rakétavetőt pl. a vo
natkozó szakkönyvek évekig mozsárágyúnak titulálták.
A német páncélosok három legismertebb szakértője (F. M.
Senger u. Etterlin, W. Spielberger és F. Kosár) által jegy
zett, és 2 0 0 0 -ben megjelent típuskönyvben pl. a vető - a
valósággal ellentétben - „elöltöltős” megjelölést kapott.
A Haditechnika cikkében forrásként említett magyar tartalé
kos páncélos tiszt - civilben matematika-fizika tanár - az ál
tala 1944 őszén Nyékládházán látott páncélosról 1950-52ben sokszor mesélt érdeklődő diákjainak. Ismételten hallhat
ták tőle, hogy „a nagyon rövid, de 35-40 cm átmérőjű, mere
dek szögben felfelé álló csőben látszott a lövedék”.
A Nyékládházán látott Sturmtiger lő- vagy vetésiránnyal a
Polgár felől érkező, akkor 331-es, most 35-ös számú út fe
lé állt. A találkozáskor a páncélos német személyzete a ma
gyar harckocsizóknak elmondta, hogy már csak egyetlen
lövedékük van, ha azt kilőtték (ma már tudjuk, inkább „indí
tották”) a páncélost fel kell robbantaniuk.
A diákjai számára máig megőrzött emlékű „tanár úr” a
többéves frontszolgálat nyomán a keleti harctéren szere
pelt harckocsik alapos ismerőjévé vált, és az is maradt ha
láláig. Erről az egy típusról azonban életében már nem tud
hatott meg részleteket.
A cikk szerzőjének kutatásai során több német szakértő
(Karl R. Pawlas, W. Fleischer) is erősen valószínűnek tar-
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1. ábra. A feltehetően Nyékládházán készült fotón egy szovjet
zsákmány Sturmtiger

2. ábra. Az oroszországi, kubinkai harckocsimúzeum Sturmtigerje

tóttá a Sturmtigerek magyarországi jelenlétét. Az internet
teremtette lehetőségek a korábbinál szélesebb teret adnak
a kutatásnak. Egy - csak ezeknek a páncélosoknak a tör
ténetével foglalkozó - honlapon rendszeresen jelentkezik
egy személy, aki a háborúban az 1001. Stu. Mrs. Kp.-nál
szolgált hadnagyként. így aztán érthető, hogy nem csak a
Sturmtigerek magyarországi harcairól kerültek elő adatok
pontos dátumokkal, de még az azok Varsóból Budapestre
történő és (legalább a megmaradt egyik) visszaszállításuk
vasúti dokumentumait is megtalálták.
Mindezek alapján e páncélos magyarországi jelenléte im
máron nem kérdőjelezhető meg. A mellékelt - az akár
Nyékládházán is készülhetett - kép már szovjet zsákmány
ként mutatja a Sturmtigert. A fotó helyszíne ma már sajnos
nem azonosítható egyértelműen. A magyar páncélos tiszt
elmondása szerint a harckocsi az akkori főútvonalon lévő
postahivatallal csaknem szemben, egy kis utcában állt. Ma
az egykori posta épülete még megvan, de funkciója már
más, a főútvonal pedig egy másik, a korábbival párhuza
mos, szélesebb út. A postaépülettel szemben lévő kis utca
házai helyén jelenleg egy élelmiszer-áruház található.
Külön érdekessége is van a szovjet katonákkal látható
Sturmtigemek. Valamennyi lefotózott ilyen páncélos közül erre
az egyre hegesztettek fel egy kis csőtámaszt. Ez alapján azono
sítható, hogy az ismert oroszországi Kubinka harckocsimúzeum
gyűjteményébe ez a példány került. Az ott kiállított zsák
mányharckocsi küzdőterének és motorterének megégett, feke
te festékbevonata pedig arra utal, hogy a német személyzet a
páncélost feladása előtt valóban használhatatlanná tette.

Felhasznált

irodalom

http://www.ordersofbattle.darkscape.net
http://www.network54.com
F. M. von Senger und Etterlin: Die deutschen Panzer.
Bemard & Graefe Verlag, 2000 Bonn.
Gyalókay Béla tart. pc. alhdgy. és Wolfgang Fleischer (Né
metország) szíves közlései
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HM Fejlesztési és Logiszti
kai Ügynökség és az MH
Összhaderőnemi Parancs
nokság „Szervezeti tagoltság működési integritás” címmel lo
gisztikai tudományos konferen
ciát tartott 2009. november 24én, amely a Honvédelmi Minisz
térium kiemelt konferenciájaként
szervesen illeszkedett a Magyar
Tudom ány Ünnepe 2009. évi
rendezvénysorozatához. A kon
ferencia a szakmaiságából adó
dóan részét képezte a 2009. évi
logisztikusok napja rendezvé
nyeinek. A konferencia fővédnö
kei dr. Szekeres Imre honvédel
mi miniszter és Tömböl László
mk. vezérezredes, vezérkari fő 
nök voltak, az elnöki tisztséget
dr. Füredi Károly védelmi terve
zési és infrastrukturális szakál
lamtitkár töltötte be.
A konferencia alapvető célkitű
zése az volt, hogy a katonai lo
gisztikai rendszer átszervezése
óta eltelt időszak tapasztalatai
alapján áttekintse az új szerve
zeti tagoltsággal és a működési
integritással járó folyam atok
helyzetét, korszerűsítésük lehe
tőségeit, különös tekintettel a lo
gisztikai stratégia megújuló elve
ire, a katonai missziók műveleti
logisztikai támogatásának aktuá
lis feladataira, valamint a civil lo
gisztika szerepvállalási lehetősé
geire.
Az előadás-sorozatban a fő
témákhoz kapcsolódóan hang
súlyt kapott többek között a
nemzeti és a nemzetközi védel
mi ipar szerepe a haderőfejlesz
tésben, valamint összefoglalta a
katonai logisztikai felsőoktatás
korszerűsítésének irányait, ten
nivalóit.
A konferencia keretén belül ke
rült átadásra a katonai közigazga
tásban tartósan végzett kiemelke
dő munkásság és a honvédelmi
közigazgatás korszerűsítése érde
kében kifejtett átlagon felüli telje
sítmény elismerésére alapított Fáy
András-díj.
Az elhangzott előadásokból fo
lyóiratunk három rövidített válto
zatot mutat be. Az előadások és
a hozzájuk kapcsolódó tanulmá
nyok teljes terjedelmükben a Ka
tonai Logisztika 2009/3. online
változatában lesznek megtalál
hatók.

Logisztikai
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Dr. Gasparics Péter

S zervezeti

-

dr. Horváth József

t a g o l t s á g , m ű k ö d é s i in t e g r it á s ,

STRATÉGIAI GONDOLKODÁS
z elmúlt időszakban szűkebb-tágabb környezetünkben - mind a
gazdasági,
mind
az
ún.
geostratégiai területen - bekövetke
zett gyökeres változások, korábban el
képzelhetetlen történések arra kész
tetnek bennünket, hogy elgondolkod
junk, hogy a Magyar Honvédség, azon
belül a logisztikai terület vezetésére
hívatott döntéshozóknak mire kellene
irányítani a szervezet stratégiáját,
hogy az alkalmazkodni tudjon a gyor
san változó környezeti feltételekhez,
esetleg azokat képes legyen befolyá
solni. Tanulmányunkkal a stratégiai
gondolkodás mint szemléletmód haté
konyabb gyakorlati megvalósítását el
sősorban a logisztika szemszögéből
szeretnénk elősegíteni.
Logisztikáról beszélünk, de nehezen
tudnánk frappánsan megfogalmazni a
logisztika fogalmát. Ezzel egyidejűleg
belátható, hogy e vezérfonal alatt az
úgynevezett logisztikán kívüli határte
rületekről is szót ejthetünk. Az elméle
ti munkák, a megfogalmazott koncep
ciók és a mindennapi életünk magá
ban hordozza a kétarcúságot vagy
sokarcúságot, ami azt jelenti, hogy a
működés mint folyamat és a megvaló
sító szervezetek mint diszkrét entitá
sok, jellemzően egyidejűleg eltérő mó
don és eredménnyel fejtik ki érdek
rendszereiket. Érdekes és talán egyik
legizgalmasabb kérdés, hogy ezeket a
viszonylatokat az egyes szereplők mi
lyennek látják. Láthatják konfliktusos
nak, harmonikusnak, hatékonynak
vagy diszfunkcióktól átszőtt szervező
déseknek. Jó, ha az érdekközösség a
szempontokat felszínre hozza, nagyon
jó, ha ezeket képes megérteni és meg
értetni, még jobb akkor, ha ezeket a tu
domány eszközeivel képes ütköztetni,
és eléri célját, ha képes néhány hasz
nálható javaslatot megfogalmazni, a
fejlődési irányt kijelölni.
A szokványos jelszavakon túl a „ki
sebb, de hatékonyabb szervezetbe
vetett vak hit szajkózásánál” alapo
sabbnak kell lennünk, kijelentéseink
nek érdemi tartalommal kell bírnia. Ho
gyan? Ez a nagy kérdés. Milyen fogal

A

mi rendszerünk van a logisztika terüle
téről? Van-e absztrahált és esetleg ta
pasztalati ismeretünk? Eljutottunk-e az
elfogadás1 vagy elvetés tudományo
san igazolt lépcsőjéig? - s mindezt a
logisztikának nevezett vagy annak „ál
cázott” tevékenységi keretben. A pol
gári és katonai definíciós rendszer és
gyakorlati munka hatásait is illene ele
meznünk, ugyanakkor magában a ka
tonai tevékenységben sem biztos,
hogy a műveleti vagy a békekörülmé
nyek között értelmezett feladatokat
egyértelműen el tudjuk egymástól ha
tárolni. Szekvenciálisán is bizonytala
nok lehetünk abban az esetben is,
hogy az életciklus-szemlélet melyik fá
zisában kezdjük el figyelembe venni a
fenti célokat vagy az ahhoz kötődő fo
galmi rendszert. A tervezési aspektu
sok bevonása felboríthatja előzetes el
képzeléseinket, esetleg átértékelheti a
hagyományos struktúrákat.
Fontos és aktuális kérdés, hogy mi a
célja, eszközrendszere, egyidejűleg
természetrajza a mai műveleteknek?
Ha például azt az egyszerű kérdést
tesszük fel, hogy egy speciális terepjá
ró gépjármű biztosítása a csapatok
számára logisztikai feladat-e, és azt
milyen szervezeti és döntéshozatali
mechanizmus útján kell biztosítani
és/vagy működtetni. Hogyan véleke
dünk egy ugyanilyen terepjáró gépjár
műről akkor, amikor azt nem a csapa
tok, hanem a területet felügyelő autori
tás kapja meg? Nem fikciókról, hanem
valós történésekről, folyamatokról van
szó. Ezen példát felhasználva megfo
galmazható, hogy a logisztika mindkét
ága, a termelői és a fogyasztói logisz
tika minden folyamatban részt vesz,
sőt a másodikban csak a termelői lo
gisztika vállal szerepet. így ebben a
vonatkozásban a logisztika maga a
művelet. Másként megfogalmazva a
biztonság valamely szegmensének
megteremtése, esetlegesen a művelet
fizikai folyamatai kizárólag logisztikai
részfolyamatokból tevődnek össze. Az
első esetben a feltételek biztosítása
volt a feladat, a másodikban pedig egy
szabályozott beszerzési, rendelkezés-

konferencia 2009
re bocsátási és kivonási funkcionali
tásról van szó. Miközben ezen felada
tok gyors és hatékony lebonyolításáról
beszélünk, gondoljuk végig, hogy az
államvezetési, államháztartási, költ
ségvetési szabályrendszer mennyire
támogatja a feladatok rendkívül szoros
időintervallumban meghatározott meg
oldását.
Tapasztalatok szerint a nemzetközi
műveleti együttműködési kérdések
kulcsa, minimumfeltétele a logisztikai
alkalmasság, minden más szempont
csak ez után következhet. A döntésho
zók (politikusok, katonai vezetők) fejé
ben egy új küldetés felmerülése során
akarva-akaratlanul először az úgyne
vezett befogadó nemzeti támogatási
feltétel megléte vagy hiánya kell, hogy
megjelenjen. Természetesnek élhető
meg ma már az szituáció, hogy legfel
ső szinten merül fel a befogadó nem
zeti támogatás kérdésköre. A szövet
ségesekkel való együttműködés tehát
elsősorban már nem kizárólag politikai
megnyilvánulás, hanem a gyakorlatok
lehetősége vagy lehetetlensége. El
mélet és gyakorlat azonos térben és
időben jelenik meg. Az afganisztáni
szerepvállalás, az afrikai missziók pél
dái erre tanítanak bennünket. Fontos
kérdés, hogy miként reagáljon a lo
gisztika, a nemzeti és a többnemzeti
logisztika arra, ha a megfelelő erőfor
rásokat monopol módon birtoklók
mesterségesen hiányt keltenek kriti
kus időben, kritikus szituációban a mű
veleti területeken. Legyen ez akár ma
ga a célország vagy a kulcsszerepben
lévő szolgáltató. A vezetési funkciók
átlényegülését, a hatásmechanizmus
és a visszacsatolási folyamat változá
sát a fenti példákból és utalásokból ki
következtethetjük. Megállapíthatjuk,
hogy a műveletekben és a közvetlen
környezetben egyaránt a logisztika
maga műveletté, stratégiává, más
stratégiák lényegi alkotóelemévé vált.
Gondolatmenetünk folytatása előtt
érdemes röviden vázolni a stratégiai
gondolkodás szerepét a szervezetek
életében és a logisztikai folyamatok
megvalósításában. A vezetés funkciói
magukban foglalják a szervezet céljá
nak kitűzését, a stratégiaalkotást, a
szervezet tevékenységének megszer
vezését, a végrehajtás közvetlen irá
nyítását (vezetését) és a tevékenység
ellenőrzését. A célkitűzést a stratégiaalkotási folyamat részének tekintjük,

vagyis meghatározzuk a célokat, a
stratégia pedig az utat jelöli, ahogy el
jutunk oda, vagyis a célok elérését
szolgáló eszközök és módszerek el
döntését.
A stratégia egyik megfogalmazása
szerint: a stratégia nem más, mint a
vállalat
válasza
a
környezet
kihívásaira2. A nyugati világban a stra
tégia eredetileg egy közepes méretű,
aránylag kevés terméket előállító, jól
azonosítható versenytársakkal rendel
kező vállalatra vonatkozott3. A 21. szá
zadban, különösen napjainkban azon
ban több összefüggésben is változott
a helyzet. A bonyolult, összetett kör
nyezeti helyzetben a kisvállalkozások,
a globális vállalatok, non-profit szerve
zetek és az állami, félállami szerveze
tek esetén sem kerülhető meg a gyor
san, gyökeresen változó környezeti
feltételekhez történő alkalmazkodás, a
stratégiai gondolkodás.
Az ezredforduló időszakában a hon
védelmi tárcánál kidolgozott és beve
zetett védelmi tervezési rendszer ebbe
a stratégiai gondolkodási irányba mu
tat, ugyanakkor nem elégedhetünk
meg azzal, hogy stratégiai gondolko
dásunk megrekedjen a tervezés szint
jén. A tárcánál jelenleg működtetett
védelmi tervezési rendszer kritikája
szinte szóról szóra azonosítható Hen
ry Mintzberg4 1994-ben a stratégiai
tervezésről megfogalmazott kritikájá
val: a stratégiai tervezés folyamata
nem épül be a szervezet egészének
tevékenységébe (a tervező szervek
belső ügye marad); túlszabályozott a
stratégiai tervezés, a kidolgozott stra
tégiai tervből a taktikai (operatív) ter
vek nem vezethetők le; mechanikusan
elválasztja, külön kezeli a stratégia ki
dolgozását a megvalósítástól, a végre
hajtástól.
Megítélésünk szerint a honvédelmi
tárca, a Magyar Honvédség szerveze
ti struktúrája, annak tagoltsága lehető
séget biztosít a stratégiai menedzs
ment gondolkodásmód alkalmazásá
ra, azonban a tárca védelmi tervezési
rendszerének eljárásrendjében túlsá
gosan leragadtunk a stratégiai terve
zési gondolkodásmódnál.
A stratégiai menedzsment gondolko
dásmód a stratégiai folyamatot a stra
tégiai elemzésnek, a stratégia kialakí
tásának és a megvalósításának egy
séges rendszereként fogja fel. A stra
tégiai elemzés keretében a stratégiai

döntések előkészítése érdekében a
környezet kínálta lehetőségeket, belső
erőforrásainkat, valamint az érdeke
ket, szándékokat, különböző érdekcsoportok elvárásait elemezzük, a si
keres stratégia e három terület együt
tes tekintetbe vételét valósítja meg. A
stratégia kialakítása különböző megol
dási változatok (opciók) létrehozásá
val, összemérésével és kiértékelésé
vel biztosítja a vezetés számára a vá
lasztás, döntés lehetőségét. A straté
gia megvalósítása magában foglalja a
célok meghatározását és a végrehaj
tás tervezését, a szervezet és a kultú
ra (működés) újragondolását, valamint
a változások megvalósítását.
A stratégiaalkotás több mint a terve
zés. Magában foglalja mind a straté
giatervezési (formális stratégiaalko
tás), mind az informális vagy spontán
stratégiakialakítási folyamatot. A felső
vezetés által irányított, onnan induló
stratégiakezdeményezéssel szemben
a spontán, alulról jövő kezdeményezé
sek egy szervezetnél gyakran előnyö
sebbek. A felső vezetés egy korábbi
stratégia elkötelezettje, emiatt sok
esetben nehezebb számára attól lé
nyegesen eltérő elképzeléseket felka
rolni. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy az újszerű kezdeményezések
kevésbé várhatok felülről, azoktól, akik
elkötelezettjei az előző stratégiának.
A sikeres stratégia a környezet kí
nálta lehetőségek, a szervezet belső
erőforrásainak és a különböző érdekcsoportok szándékainak, elvárásai
nak, vágyainak együttes tekintetbe
vételét valósítja meg. Azonban a meg
valósítás során több változás követ
kezhet be, a szándékolt és a realizált
stratégiák között jelentős eltérések le
hetnek. A Fortune magazin felmérése
szerint, melyet Walter Kiechel végzett
el, a szándékolt stratégiák, vagyis a
megvalósításra szánt tervek kevesebb
mint tíz százaléka kerül végrehaj
tásra5. Ez a szám el kell, hogy gondol
kodtasson mindenkit már a tervezés
fázisában.
A szándékolt stratégiák tervezőasz
talon, reális elemzések, tudatos dönté
sek eredményeként születnek meg.
A realizált stratégia azt mutatja meg,
hogy az elképzelésekből a szervezet
mit valósít meg egy adott időszakban.
Könnyen belátható, hogy a szándékolt
stratégiát - így akár a szervezetépítés
és más alrendszerekből származó kü-
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lönböző aspektusokból felmerülő cse
lekvések - a rész- vagy komplex stra
tégiák befolyásolják. Következmény
ként kell elkönyvelni, hogy a szándé
kolt és spontán felismert, kiemelkedő
stratégiák minimum két részre, azaz
„nem realizált” és „akaratlagos” straté
giákra bontják az eredeti szándékot.
Lényegében még csak gondolati szin
ten, a terv szintjén vagyunk, és máris
el kellett vetnünk a tervezett, kohe
rensnek hitt gondolataink egy részét.
Jó ez így? Talán igen, hiszen az álta
lunk be nem fogott világ kiemelkedő
stratégiái megtermékenyíttették a mi
enket, és együtt alkotnak realizált stra
tégiát.
A stratégia megvalósulása során to
vábbi két stratégiaváltozást kell defini
álnunk. A kialakuló vagy elhatározott
stratégia a szándékolt stratégiától füg
getlenül formálódó, a szervezet belső
„politikai” eredményeként fokozatosan
módosuló, hosszú távon keresztül ér
vényesülő tevékenységi és viselkedé
si irány. A kikényszerített vagy befolyá
soló stratégia a külső környezetben
váratlanul bekövetkezett nagy hatású
változások (lehetnek kulcsimpulzusok)
eredményeként módosult stratégiavál
tozat.
A stratégia megvalósításának három
„kemény” kulcseleme a stratégia, a
szervezet struktúrája, szervezeti ta
goltsága és a szervezet működési
rendszerei - mellett a stratégiai célok
elérésében fontos szerepe van a szer
vezet személyi állományának, a szak
mai képességeknek, a kialakult veze
tési stílusnak és a szervezet értékrendszerének, a közös értékeknek6.
Napjainkban a stratégiai menedzs
ment gondolkodásban az alábbi új ten
denciák figyelhetők meg: a gyors rea
gálási képesség előtérbe kerülése; a
globális stratégiák prioritása; a straté
gia mint alapvető értékek hordozója;
stratégiai szövetségek kialakulása;
egyesülések és vállalatfelvásárlások

és az információtechnológia stratégiai
tényezővé válása7. Mindennapi tapasz
talataink alapján a fenti általános ten
denciák érvényesülnek, vagy kellene,
hogy érvényesüljenek szakterületün
kön is. Az új tendenciák közül kiemel
jük, hogy a szervezetek között nem a
versengésnek, hanem az együttműkö
désnek célszerű dominálni.
Mindennapjainkból tudjuk, hogy a
nagy döntéseket számos kisebb és
még kisebb döntés tölti meg tartalom
mal. Ami azt jelenti, hogy az egyes
részdöntéseknek szolgálniuk kell a
meghatározott elveket. Valóban szol
gálják-e? - ez az igazi kérdés. Rendkí
vül nehéz egy elemi döntést előre rög
zített paraméterek nélkül kristálytisztán
értékelni, hiszen a befolyásoló ténye
zők számtalan sokaságával kell meg
küzdeni, amelyek ily módon módosító
erővel bírnak. Nem jelenthetjük ki,
hogy a nem szándékolt hatások egyér
telműen silányabbak volnának a terve
zettnél, és ellentételesen hatnának az
eredményre akár pozitív, akár negatív
értelemben. A pszichológiai csapdát
előszeretettel alkalmazzuk amennyi
ben a stratégiánk kudarcot vallott.
A „vezetőség” rendre az alacsonyabb
hierarchiákra mutogat, és az ellenállá
sukra hivatkozik. Sajnos ez visszafelé
is így működik, hiszen a hierarchia al
sóbb fokán lévők tétlenségüket vagy
kompetenciahiányukat rendre a felfelé
mutogatással palástolják. Pedig nyil
vánvaló, hogy a felelősség közös. Kö
zös egy egységes szerveződésben,
ahol a szervezeti mozgás, dinamizmus
nem a kötött helyzetet, hanem a célok
elérését, a feladatok megvalósítását
termeli ki és értékeli.
A logisztika terén kialakított szerve
zetek és életre hívott mechanizmusok
is magukon viselik a fenti jellemzőket.
Más szavakkal feltehető az a kérdés
is, hogy a végrehajtás minősége mi
nek köszönhető? Egyik ok lehet az el
méleti modell gyengesége, de lehet

J egyzetek
1Csak annyit mondhatunk egy modellről, hogy nem mond ellent a tapasztalatnak, azt nem, hogy
igaz.
2 Miller, D. - Freisen, P. H. (1974).
3 A stratégiai gondolkodás fejlődésének főbb szakaszai az alábbiak voltak: az informális tervezés
időszaka (múlt század első évtizedei), az egyszerű pénzügyi tervezés időszaka (kb. 1955-ig), a
hosszú távú tervezés időszaka (közelítőleg 1955-1970), a stratégiai tervezés időszaka (közelítő
leg 1970-1980), a stratégiai menedzsment időszaka (kb. 1980-tól), jelenleg a stratégiai partner
ség időszaka (kb. 1990-től).
4 Henry Mintzberg a Harvard Business School professzora.
5 Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning (1994), 25. oldal.
6 7S modell (Peters - Waterman 1982) - Strategy, Structure, Systems, Staff, Skills, Style, Shared
Values.
7 Balaton Károly egyetemi tanár (Selye János Egyetem): A stratégia elméletének és gyakorlatá
nak fejlődése a nyugati piacgazdaságokban című előadása alapján.
8 Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning (1994), 8. oldal.
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esetlegesen az inkompetens végrehaj
tó állomány cselekvési sutasága, vagy
ennek kombinációja. Előfordulhat az
is, hogy a feladat az adott körülmé
nyek között nem megoldható. Bonyo
lult szociokulturális közegben mindig
ki lehet nevezni egy „bűnbakot”. Ezt ál
talában az erősnek látszó gyengék te
szik, megkerülve ezzel a megértés és
a megfelelő intézkedések meghozata
lának nehéz döntését és fájdalmát.
Az elméleti megfontolások gyakorla
ti vetülete az intézkedésekben és a
szabályzórendszerben öltenek testet,
amelyek törvényszerűen jól vagy roszszul funkcionálhatnak. Kijelenthetjük,
hogy adott folyamatok mentén egyet
len szabályzórendszerben sem egy
szerű hangsúlyos, követhető eligazo
dás! pontokat adni. Főleg akkor, ha
ezen eligazító, a viselkedést kiváltó
gondolatok a teljes rendszer működé
sét érintik. Érintik a hatalmi viszonyo
kat, érintik a gazdálkodási szabályo
kat, a tervezési mechanizmust, az
elszámolási rendet, a beszámolási fe
lelősséget, a transzparens működés
paramétereit, a szereplők jogait, meg
határozzák kötelezettségeiket, elszámoltathatóvá teszik őket.
A szakszerű cselekvés megalapo
zott stratégiai-koncepcionális szem
pontokat és mérlegelést feltételez.
A taktikai ügyesség és az operatív ha
tékonyság önmagában nem elegendő,
még akkor sem, ha ezek folyamatosan
fejlődnek.
Érdemes értelmezni, hogy a straté
giaképzés milyen motivációs bázison
indulhat. Henry Mintzberg egy kutató
ra hivatkozva a cselekvés motivációs
alapjaként nyolc indokot különböztet
meg:
- cselekvés a biztos múlt miatt,
- a biztos jövő miatt,
- a bizonytalan múlt miatt,
- a bizonytalan jövő miatt,
- a múlt egy biztos eseménye miatt,
- a jövő egy biztos eseménye miatt,
- a múlt egy bizonytalan eseménye
miatt,
- a jövő egy bizonytalan eseménye
miatt8.
Szellemes, és ha a gyakorlati mun
kánkat elemezzük, találó kategorizá
lásnak tekinthetjük. A fenti motívumok
mindegyike késztetett már cselekvés
re bennünket. S mit tettünk? Készítet
tünk egy tervet, amely eljuttatott min
ket ahhoz a triviális felismeréshez,
hogy a tervezés már egyben döntés is.
Ezzel együtt kell feltennünk a fentiek
ből következő második kérdést, hogy
a stratégiai terv elkészítése egyenlő
nek tekinthető-e a stratégiaalkotással
és a stratégiai gondolkodással. Szo
kás szerint egyértelmű nemmel vagy

igennel nem tudnánk felelni. Azt vi Dr. Bencsik István
szont érezzük, hogy mindkét választ
KATONAI LOGISZTIKAI FELSŐOKTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
sok-sok érv támogatja. Nem spórolhat
juk meg az alapmotiváció pontos be
azonosítását, hiszen annak nem tudá
- az alapképzési (BSC) szakokon,
sa súlyos tévedésekhez vezethet. Az AZ ELŐADÁS TARTALMI VÁZLATA
azok szakirányain és specializációin,
az lehet, hogy a válasz jó, csak nem
- a mesterképzési (MSC) szakokon,
arra kérdésre ad feleletet, amelyre mi - Ismertetni a HM FLÜ katonai felsőoktatás szak- és szakirány-referensi azok szakirányain és specializációin,
a választ keressük.
- a különböző rendeltetésű tanfo
Az 50-es évek közepétől tartja ma feladat- és jogkör gyakorlásának ak
gát az a nézet, hogy az alapvető cse tuális helyzetét, az ügynökség kap lyamokon, illetve
- a PhD képzésben valósul meg.
lekvési terv elkészítése már lényegi csolatát a képzés szakirányításá
A kibocsátásra kerülők tudás- és ké
döntést is jelent. Egy tudatos irányvá ban, felügyeletében, szervezésében
lasztás meghatározza a végrehajtási és végrehajtásában érintett szerve pességszintjének követelményeit vezér
kari főnöki intézkedés határozza meg.
utat, annak érdekében, hogy a célt el zetekkel,
- hangsúlyozni, hogy a szövetségi A szakirányítás és a szakmai segítés a
érjük. A választások már a materiális
és a humán erőforrásokat is kény és a hazai logisztikai támogatási rend bolognai folyamat elveinek és a Magyar
szerpályára állítják. Azaz az adott terv szer területén az utóbbi években be Akkreditációs Bizottság követelményei
adatokhoz hozzárendelt erőforrás következett szervezeti és működésbe nek figyelembevételével a referensi fel
szükséglet továbbgördül a stratégiai li változásokból adódó ismeretek adatok végrehajtásával valósul meg.
döntést jelentő egyéb tervekben, leg át adása a katonai felsőoktatás temati A referens nem más, mint az alkalma
káihoz és az oktatásban történő fel- zók, a beosztásba helyezők részéről a
alábbis ebben az értelmezésben.
A projektek definiálása, jóváhagyása használásuk kihangsúlyozott igény képzettségi igény támasztója, továbbí
tója, de egyben az oktatási folyamat se
öngerjesztő, csak nehezen megállítha ként merül fel,
- a logisztikai támogatási rendszer gítője is. A referensek az egyetemen kí
tó, módosítható folyamatot indít be. Hi
szen maga a döntés hitvallás a közös szervezeti tagoltsága és működési in vüli HM-MH-szervezetek vezető mun
katársaiból kerülnek ki. A feladatokat,
ségi cél elérése érdekében, melyből tegritása témakörhöz kapcsolódóan
bemutatni a termelői és a fogyasztói hatásköröket HM-utasítás rögzíti. Elő
aztán problémás visszavonulni, hiszen
úgy tűnik, hogy egy részfolyamat fel logisztika szervezeti elemei között a írásai között a legfontosabbak:
- A szak- és szakirányreferensek
adásából az egész közösségi cél meg katonai felsőoktatás referensi feladatai
terén szükségessé vált feladatmeg kezdeményezik a szakok, a szakirá
kérdőjeleződik.
Az idő mint meghatározó dimenzió osztás és együttműködés szükséges nyok fejlesztését.
- Együttműködnek a képző intéz
is fontos tényező. Katonai logisztikai ségét és annak tartalmi koncepcióját,
- rámutatni a logisztikai rendszer ménnyel az alap- és mesterképzés
szempontból előfordul, hogy a döntés
tíz perc múlva vagy tíz év múlva bekö beosztásaiban lévők előmeneteli, to megszervezésének koordinálásában.
- Szakmai tapasztalatukkal, javasla
vetkező eseménye ugyanolyan straté vábbképző, átképző, szakmai céltan
giai kérdésnek számít. Nemcsak azért, folyami rendszere továbbfejlesztésé taikkal segítik az alap- és a mestermert a tíz perc múlva bekövetkező nek szükségességére, azok intézmé képzési szakok szakfelelőseit és szak
esemény precedens lehet, akár hosz- nyi (akkreditált) szintre emelésének irány-felelőseit a képzési dokumentu
mok kidolgozásában.
szú időre meghatározhatja a feltétele igényére.
Az
egyetem
szakfelelősei,
ket vagy a gondolkodásunkat, hanem
szakirányfelelősei a követelményeknek
azért is, mert a hatás visszavonhatat
megfelelően biztosítják a képzési szak
lan nyomot hagy tudatunkban, és AZ ELŐADÁS SORÁN
és szakirány tartalmát, színvonalát.
meghatározza a további cselekvési ELHANGZOTT FŐBB GONDOLATOK
Az utasítás nem tartalmazza a refe
kényszerpályákat. A logisztikai terve
rensi feladatok terén a szervezetek
zés, főleg a definiált programok, pro A KATONAI LOGISZTIKAI
között szükséges együttműködés
jektek által erősen formalizált eljárás FELSŐOKTATÁS RENDELTETÉSE
részleteit.
teremti meg a kigondolt eredményt,
Az előadás visszatekintett a felada
ezzel párhuzamosan ezek a progra A hadsereg eredményes működésé
mok részletesen kidolgozott és integ hez jól felkészült, magas szinten hoz tok végrehajtására a logisztikai integ
rációt megelőző időszakban. Ennek
rált cselekvési mechanizmusok, ame záértő szakemberekre van szükség.
lyek megadják a döntéshozatal rend Különös fontossággal bír a haderő al keretében bemutatatta, hogy a katonai
szerét is, és kényszerpályára állítják a kalmazásához szükséges katonai ké logisztikai képzéssel kapcsolatos fel
pességek építése és a meglévő ké adatok végrehajtását a Magyar Hon
megvalósítást.
pességek fenntartása terén a logiszti védség Összhaderőnemi Logisztikai
Logisztikáról beszélve egyidejűleg
stratégiáról is szóltunk. A tervezés, a kai támogatással összefüggő ismere és Támogató Parancsnoksága irányí
végrehajtás különböző szervezeten tek megszerzése, frissen tartása és totta jelentős szervezeti és létszám
keresztül, de egy cselekvési folya azoknak a gyakorlati életben hozzáér biztosítottság mellett. Ismertette az
időszak képzési eredményeit és nega
matra felfűzve valósul meg. Az érdek- tő alkalmazása.
tív jelenségeit is.
ütköztetések, a kiigazítások törvény
Áttekintette a referensi feladatok vég
szerűen részét képezik a gondolko
rehajtását a logisztikai integrációt követő
dásnak és a tevékenységnek is. A ha A LOGISZTIKAI OKTATÁS RENDSZERE,
időszakban. Hangsúlyt kapott, hogy eb
SZAKIRÁNYÍTÁSA ÉS SEGÍTÉSE
tárterületek világos azonosításával,
ben az időszakban a bolognai rendszer
szerepének pontos definiálásával is
segíthető a koherens, adekvát straté Az oktatás a Zrínyi Miklós Nemzet- re történt áttérés akkreditációs folyama
gia, a logisztikai cselekvés meghatá védelmi Egyetem (ZMNE) szervezé tát az egyetemen a HM Fejlesztési és
Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) igazrozása.
■ sében

A
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gatóságainak szakemberei tanácsaik
kal, útmutatásaikkal segítették annak el
lenére, hogy erre a területre nem irányul
hatott kellő figyelem- és munkaráfordí
tás, hiszen ebben az időszakban a
legfontosabb feladat az integrált termelői
logisztikai szervezet alaptevékenységé
nek kialakítása, a katonai képességek
fejlesztéséhez és fenntartásához szük
séges összehangolt működés stabilizá
lása volt az elsődleges, de folytak
egyeztetések a HM FLÜ és a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancs
noksága (MH ÖHP) vezetői között is a
feladatok megosztása és az együttmű
ködés kialakítása érdekében.
A HM FLÜ 2009 szeptemberében
érvénybe lépett SzMSz-e az ügynök
ség minden vezetési szintjére keretjel
leggel bár, de meghatározta a hatás
köröket, felelősséget és feladatokat.
További tennivaló ezen a területen a
részletes szabályozás kidolgozása és
a megfelelő szervezeti, személyi felté
telek biztosítása.
A továbbiakban bemutatásra kerültek
az ágazati referensi feladatok, kihangsú
lyozva azokban a HM FLÜ-t érintő terü
leteket, a partner-együttműködési szer
vezeteket és intézményeket. Megállapí
tást nyert, hogy a HM FLÜ referensi
funkciói, feladatai a mesterképzés terén
a katonai logisztikai szak, a katasztrófavédelmi mérnöki szak, a védelmi veze
téstechnikai rendszertervező szak terü
letére koncentrálódnak. A mesterképzés
terén a HM FLÜ-nek hét referensi fel
adata van, ezekből négyet az MH ÖHPgal és az HM Hadműveleti és Kiképzési
Főosztállyal (HM HKF) együttműködé
sében kell megvalósítania.
Megállapítást nyert továbbá, hogy a
HM FLÜ referensi funkciói, feladatai
az alapképzés terén a katonai gazdál
kodási szak, a had- és biztonságtech
nikai mérnöki szakra, szakirányaira és
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specializációira vonatkoznak, ami öszszesen huszonegy referensi feladatot
tartalmaz, és azok mind együttműkö
dést igényelnek az MH ÖHP és a HM
HKF, ill. más szervezetekkel.
A szakok, szakágak oktatási kap
csolódásának jellemzése céljából az
előadás kitért a ZMNE Bolyai János
Katonai Műszaki Kar intézeteinek, tan
székeinek bemutatására.
Összegzésképpen
megállapítást
nyert, hogy a HM FLÜ képzéssel öszszefüggő referensi feladata 28 szakte
rületen jelenik meg. Ezek között 22 fel
adat elvégzése MH ÖHP-gal történő
együttműködést igényel. Ebből követ
kezik, hogy részletes együttműködési
megállapodásra van szükség az MH
ÖHP logisztikai szervezeteivel a ha
táskör-, a felelősség- és a feladatmeg
osztást illetően. Ezúton az oktatás te
rén is megvalósítható a logisztikai tá
mogatási rendszer szervezeti tagoltsá
ga mellett a működés integritása.
A katonai logisztikai felsőoktatás ál
talános helyzetének bemutatása után
az előadás megfogalmazta a referen
sek konkrét, összegzett feladatait:
1. A katonai logisztikai felsőoktatás
szervezői és előadói részére olyan tárgy
körök, tematika és szöveges ismertető
rendszeres megadása szükséges, me
lyek oktatásával lehetővé válik követni a
szövetségi és a hazai logisztikai támoga
tási rendszer területén az utóbbi években
bekövetkezett szervezeti és működésbe
li változásokat, valamint el lehet sajátíta
ni a gyakorlati élettel kapcsolatos aktuá
lis tudnivalókat. Segíteni szükséges a
nem logisztikai szakok, ágazatok oktatá
si folyamatát is az alkalmazók üzemelte
tési feladatainak magasabb szintű elvég
zése érdekében (Fegyvernemi Állandó
Munkacsoport).
2. Az egyetem doktori iskolái részé
re további tárgykörök kidolgozásának

igényét kell megadni. Ennek eredmé
nyeképpen olyan tudományos mun
kák, disszertációk készüljenek, melyek
tovább bővítik a logisztikai támogatás
elméletét, és segítik a gyakorlati élet
problémáinak megoldását is. A témák
kidolgozásához szakmai segítségnyúj
tás biztosítása is szükséges.
3.
Szakmai támogatást kell nyújta
nia a logisztikai rendszer beosztásai
ban lévők előmeneteli, továbbképző,
átképző, szakmai céltanfolyamainak
megszervezéséhez, a tanfolyami
rendszer továbbfejlesztéséhez, azok
intézményi (akkreditált) szintre emelé
séhez.

A

KÖZELJÖVŐ TENNIVALÓIRA

ELHANGZOTT JAVASLATOK

- A HM FLÜ-nél meg kell határozni
azt a szervezeti elemet, amely a vég
zendő feladatokat ügynökségi szinten
összefogja, segíti a vezetést a tenni
valók részleteinek kidolgoztatása te
rén. Az igazgatóságoknál el kell vé
gezni az SzMSz-ben a képzésre meg
határozott feladatokat.
- Tájékozódni szükséges a beisko
lázásra tervezett és a már képzésben
lévő hallgatói létszámokról, azok szak
irányairól, specializációiról.
- Tájékozódni szükséges a HM
Hadműveleti és Kiképzési Főosztályon
a referensi együttműködések elvárá
sairól, továbbá a Fegyvernemi Állandó
Munkacsoport tevékenységével kap
csolatos elgondolásáról.
- Az egyetemnél elemezni szüksé
ges a logisztikai támogatással össze
függő oktatási tárgyköröket és előadá
sokat tartalmuk korszerűségének
megítélése céljából. Át kell tekinteni, ki
kell egészíteni a doktori iskolák java
solt kutatási témáit. Biztosítani kell a
frissítésekhez szükséges információk
átadását. A HM FLÜ és a ZMNE kap
csolatainak továbbfejlesztése érdeké
ben a két szervezet között együttmű
ködési megállapodást kell kötni.
- Meg kell határozni a HM FLÜ és
az MH ÖHP között az oktatás terén
szükséges referensi feladatmegosz
tást, az együttműködés tartalmi igé
nyét, és meg kell kötni a két szervezet
közötti együttműködési megállapo
dást.
Az előadó befejezésként ki
hangsúlyozta, hogy a logisztikai tá
mogatás sokrétű feladataihoz kor
szerű ismeretekkel rendelkező, jól
képzett,
hozzáértő, elkötelezett
szakemberek biztosítása szükséges,
de ez csak a katonai felsőoktatás fel
adatainak következetes elvégzésé
vel érhető el.
■

Matthaeidesz Konrád

Olasz háborús
emlékmű Radipugliában

e n d k ív ü l i l á t v á n y b a n
lesz ré
szünk Olaszországban, ahogy
Doberdótól Trieszt felé haladva
Radipuglia térségébe érünk, az autóút
két oldalán monumentális emlékművek
hívják fel magukra a figyelmet. Bal olda
lon hatalmas betonépítmény, több mint
500 lépcsőfok leküzdése után érünk a
tetejére. Mussolini építtette 1938-ban az
első világháború olasz hősi halottjai tisz
teletére, elmondások szerint több mint
százezer olasz katona végső nyughe
lyét találják itt a tiszteletadók. Tisztelettel
őrzik az itt nyugvó hősök emlékét, kis la
pokon megannyi „jelen” szó felvésésé
vel, éreztetve, hogy a hősök napjaink
ban is az olasz köztudatban élnek.
Szemben az út másik oldalán hatal
mas lövegek irányítják a figyelmet az ott
lévő emlékhelyre, a fák árnyékába lép
csőzetesen elhelyezett nehéz fegyverek
re, bunkerekre. A bejárat előtt, az úttal

E

2. ábra. A temető bejáratánál a „kegyelet
örök lángja” fogadja a látogatókat

1. ábra. Radipuglia - a monumentális katonatemető-emlékmű feljárata

3. ábra. A magyar külügyminiszter
1991-es emléktáblája
4. ábra. Olasz 149 G típusú, 1877. M 15
cm-es ágyú

5. ábra. A brit 149/35 típusú Armstrongféie vontatott ágyú
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9. ábra. Osztrák-magyar 8 mm-es
Schwarzlose géppuska

6. ábra. Hiányos olasz tábori ágyú. átalakított lafettával

7. ábra. Régi brit 1917. M 15,2 cm-es
M-ll tábori tarack

8. ábra. A 75/13 típusú 7,5 cm-es
hegyi ágyú
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10. ábra. 14. M olasz 100/17 típusú ágyú
páncélpajzzsal

11. ábra. Osztrák-magyar 14/16. M 15 cm-es tábori tarack

12. ábra. A kiépített alagút bejárata

13. ábra. A hegy belsejében ásott,
kiépített fedezék alagútja

14. ábra. Az osztrák-magyar hősi temető bejárata és a sírkert egy részlete

15. ábra. Hegyi harcokban alkalmazott
olasz nehéz aknavető

egy szintben hatalmas autóparkoló várja
a látogatót. A múzeum az első világhábo
rú kézifegyvereit, ruházatát mutatja be,
amelyekkel, amelyekben egymás ellen
vívták öldöklő csatáikat a küzdő felek.
Olasz, német, magyar kézifegyverek,
speciális, csak a hegyekben használt vé
dőeszközök. Diorámakép szögesdróttal,
géppuskával, az öldöklés modern tö
megformáját elevenítve meg.

16. ábra. Olasz géppuska, állványa nélkül

A szabadtéri kiállítást a hegyoldalban
helyezték el, gondozott, felfelé kanyargó
utak mellett az akkor használt lövegek,
aknavetők mellett különleges tiszteletadását látjuk az olasz fegyvernemeknek.
Obeliszkeken az akkor hadrendben lévő
fegyvernemek stilizált jelképe, haditen
gerészek torpedója, tüzérek lövege, ke
rékpárosok kerékpárkereke, gyalogosok
rohamsisakja. Az utászok szögesdrótvágó ollója alatt felirat: az olasz katona hő
si halála, amint fogai között tartva az el
szakadt vezetéket halála után is biztosít
ja az összeköttetést.
Különböző űrméretű, rendeltetésű
lövegtípusok, aknavetők, olasz, né
met, osztrák és angol gyárak termékei
kerültek itt kiállításra. Megtaláljuk elő
deink fegyvereit, azokat is, melyek tűzcsapása ritkította soraikat. Lövészár
kok, speciális bunkerek, kavernák, úgy
ahogy azt annak idején használták.
Példát adó tisztaság, a legrejtettebb
zugot sem használja a látogató sze
métgyűjtő helynek. A múzeum legma
gasabb pontjára dombocskát emeltek,

17. ábra. Osztrák-magyar 16.M 200
mm-es légaknavető

melyre a dicső múltat idéző oszlopot
állítottak.
A Mussolini által megálmodott,
szemben lévő egységes hősi emlék
hely változatlanul beváltja funkcióját,
emléket állít az olasz hősiességnek, ál
dozathozatalnak. Az olaszok őrzik hő
seik fasiszták által épített emlékművét,
gondozzák, ápolják, hiszen elődeikre
emlékeznek, azokra, akik az olasz föl
dért vívott harcban haltak hősi halált.
Sokan járunk napjainkban is tálján
földön, érdemes megállni, megtekinte
ni ezt az egyedi emlékhelyet, múzeu
mot, hisz nemcsak a technika iránt ér
deklődők számára jelent élményt gyűj
teményével, lövegeivel, hanem példát
is nyújt, miként kell, illik tisztelni a múl
tat. (Nálunk a Rákoskeresztúri temető
ben 1886-1945 között eltemetett mint
egy 25-35 ezer magyar hősi halott sír
ját 1950 után eltüntették, egyedül a
társadalmi kezdeményezésre emelt
emlékoszlop idézi, hogy magyar hősi
halottak tetemeit rejti valahol napjaink
ban is a föld.)
■
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Hadfi Örs Tamás

Hadtörténelmi emlékek
Európa pereméről
A lisszaboni Museu do Combatente

Akt az európai kontinens legnyugatibb országának fővárosában jár,
biztosan ellátogat Lisszabon egyik elővárosába, Belémbe, hiszen itt
található Portugália egy sor kiemelt nevezetessége, a portugálok számos
nemzeti büszkesége. Ezek egyike a Belém-torony (Torre de Belém), egy
16. századi, a maga nemében páratlan, díszes erőd. A minden
útikönyvben feltüntetett, Lisszabon egyik jelképének is tekintett épület
tőszomszédságában szinte alig észrevehető egy másik, jóval később
épült és a legtöbb turista által elkerült erőd, amely ma Portugália
20. századi háborúinak múzeuma, és az ezekben a konfliktusokban
életüket vesztett katonák kegyeleti emlékhelye.

elém
városrész
e kellemes
tengerparti, napsütötte szegle
te a hadtörténet, a haditechni
ka, a partvédő erődök és részben a
haditengerészet iránt érdeklődők
számára szinte kötelező úti cél. A
Magyarországgal megegyező nagy
ságú és lélekszámú ibér állam, mely
egyéb vonatkozásban is összevet
hető, sőt hasonlatos hazánkhoz, ná
lunk nagyrészt ismeretlen hadtörté
neti szempontból. Pedig a luzitánok
katonai múltja igen gazdag, s nem

B

csak a régmúlt korok miatt, amikor
vezető nagyhatalomként az egész
világra kiterjedő gyarmatbirodalom
mal rendelkeztek, s Portugália szinte
kötelezően volt részese a különféle
fegyveres konfliktusoknak, hanem
20. századi történelme okán is. Ha
zai ism eretlenségének elsődleges
oka az, hogy a Pireneusi-félsziget ki
sebb állama a múlt század világégé
seiből és a többi nagy háborújából
rendre kimaradt vagy csak mellékszereplője volt. Ugyanakkor az or

1. ábra. Művészet vagy hadieszköz? A reneszánsz erődépítészet remeke,
a Belém-torony
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szág egy sor periférikusnak tekintett,
valójában nagyon is súlyos háborút
viselt. Ezek tárgyi emlékeiből tár a
látogató elé „egy csokorral” a Museu
do Combatente.

Három

évszázad

ERŐDÉPÍTÉSZETE EGY HELYEN

Lisszabon a Tejo folyó Szalma-öble
(Mar de Palha) dombos partvidékén
terül el, jó 40 km-re a folyó atlanti
óceáni torkolatától. Az öböl keskeny,
stratégiai fontosságú bejáratánál épí
tették fel az 1510-es években a Belém-tornyot. Ezekben az évtizedek
ben a Portugál Királyság a felfedezé
sekben játszott vezető szerepének és
létrejött gyarm atbirodalm ának kö
szönhetően Európa talán leggazda
gabb vezető hatalmának számított. A
virágzó Lisszabon védelmét meg kel
lett erősíteni. Az e funkció ellátására
létrehozott erődtorony tükrözi a portu
gál kultúra sokszínűségét, hiszen a
román és gótikus stílusjegyek mellett
megfigyelhető a mór építészet, az
iszlám, sőt az indiai kultúra hatása is.

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

4. ábra. A Lisszabont védő erőd partvédő
ágyúja a 19. század második feléből

2. ábra. 12,7 mm-es Browning géppuskák felhasználásával kialakított M45
„Quadmount” légvédelmi komplexum. Az eszközről hiányoznak a lőszertartó
konténerek
3. ábra. Ikercsövű, elektromos meghajtással forgatott, páncéltoronyba épített
„unoka” a 20. század közepéből

Mutatja egyben a reneszánsz ember
és a korabeli hadi kultúra egyik érde
kes vonását, mely szerint egy katonai
épület egyben művészi alkotás is. Az
ötszintes tornyot a tüzérség elterjedé
se hívta életre, hiszen a tűzfegyverek
térhódítása megkívánta, hogy ettől
kezdve a kikötőket megerősített és
ágyúkkal ellátott pontokról (is) védjék.
Ahogy a születését, úgy a vesztét is e
változás okozta: a haditengerészeti
tüzérség gyors fejlődése ugyanis né
hány évtizeden belül lényegében el
avulttá tette a tornyot, védelmi funkci
óit nem tudta többé hatékonyan ellát
ni.
Minthogy az épületet nem lehetett
átalakítani, ezért új erőd építése vált
szükségessé. A Belém-torony közvet
len szomszédságában a 19. század
során új, az akkori elveknek megfelelő
védműrendszer építését kezdték meg.
A tégla-, később betonerőd feladata az
lett, hogy Lisszabon védelmét átvegye
a kiérdemesült elődtől. Minthogy e
századra Portugália nagyrészt minden
régi hatalmi státusát elvesztette, rész
ben ezért a nagy európai konfliktusok
elkerülték az országot, így mindkét
erőd hadi sérülésektől mentesen, a
portugál történelem mementójaként
várja manapság a látogatókat, egye
dülálló áttekintést nyújtva arról, meny
nyit fejlődött az erődépítés három év
század során.

Latin eleganciával

A múzeum bejáratánál két lövegpajzszsal ellátott 75 mm-es olasz Ansaldo
gyártmányú Mod. 34-es hegyiágyú fo
gadja a látogatókat, melyek a magyar
szemnek nem különösebben ismerő
sek, bár azok lehetnének. A Magyar
Királyi Honvédség hegyi csapatai
ugyanis fennállásuk során végig küsz
ködtek egy megfelelő hegyi löveg hiá
nyával, s jobb híján még a Monarchia
idején rendszeresített 15 M. ágyút vol
tak kénytelenek használni, mely a kor-
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5. ábra. Második világháborús amerikai 57 mm-es páncéltörő ágyú

szerűsítések és az újabb fejlesztésű
lőszer ellenére is elavultnak számított.
A megfelelő paraméterekkel rendelke
ző, nyolc részre szétszedhető és málházható olasz eszköz megoldást je
lenthetett volna, azonban beszerzése
az olasz-magyar szövetség és széles
körű fegyverszállítások ellenére sem
történt meg, aminek pontos okát a
szakirodalom a mai napig sem tárta
fel. E helyett 1940-ben Portugália és
egy sor dél-amerikai ország kapott a
tarackból. A löveg jó tulajdonságait bi
zonyítja, hogy alapját adta az 1941-től
sorozatban gyártott Semovente 75/18
olasz önjáró taracknak.
Az erőd udvarára lépve jellegzetes
mediterrán látvány tárul szemünk elé.
A többszöri átépítés és felújítás ellené
re is hamisítatlan, a Kárpát-medencé
ből érkezett számára jobbára csak ka
landfilmekből ismert 19. századi lati
nos erőd tűnik fel vastag fehér falaival,

6. ábra. A portugál csapatok által használt francia gyorstüzelő löveg, a híres „hetvenötös”. Háttérben a Belém-torony
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pálmafáival, mellvértjeivel. Az
A szempont valószínűleg az
volt, hogy minden korból megmu
erőd udvarán a múzeum gyűjte
ményének
nagyobb
tassanak valamit. Hátrá
tárgyait helyezték el.
nyosabb, hogy min
den kiállított tárgy egy
Az 1930-as évek elejétől
séges olajzöld színben
Portugáliában az Antonio
pompázik, így közelebbi,
Salazar nevével fémjel
például, hogy mely alaku
zett autoriter, féldik
latok használták, nem tud
tatórikus rendszer mű
ható meg. Sajnos ebben a
ködött, a tengelyhatal
feliratozás sem igazán
mak 1945-ös bukása
segít, mint sok más por
mégsem okozott politi
tugál múzeumban sem,
kai változást, mert az
ezt sajnos latinos „nagy
ország baráti kapcso
vonalúsággal” kezelik,
latot épített ki az
csak a legfontosabb in
USA-val, amelytől a ki
formációt tüntetve fel,
alakuló hidegháborús
döntően hazai nyelven.
légkörben katonai segítsé
Portugália szalonképessé
get kapott, bevonták a
ge az 1970-es évek közepén
Marsall-tervbe,
és
a
bekövetkezett demokratizáló
NATO-nak is alapítója
lett, nem utolsósorban a
dásig a nyugati világban is
stratégiai fontosságú Azocsak feltételes volt, így a portu
gál hadsereg fegyverzete általá
ri-szigeteknek köszönhető
en. Az Egyesült Államok
ban régebbi, másod- vagy
harmadvonalbeli nyugati fegy
katonai támogatására em
verekből állt, s a külföldi szállí
lékeztet a második világhá
tásoktól függött, mert a
ború talán legjobb ameri
gyengécske hazai ipar lé
kai páncéltörő könnyűlöi
nyegében csak kézifegy
vege, az 57 mmverek gyártására volt ké
es M1-es ágyú, a négy 7. ábra. Portugál katona
pes. Ráadásul a brutális
csövű 12,7 mm-es M45 egyenruházata az első
gyarmati háborúk miatt
„Quadmount” légvédel világháború nyugati
Portugália ellen az ENSZ
mi komplexum, vagy a frontjáról
fegyverszállítási embargót
szabadtéri kiállítás leg
értékesebb darabja, az M5A1 (Stuart vezetett be. Mindazonáltal a többnyire
VI) könnyű harckocsi. A kiállított hadi- alacsony intenzitású, aszimmetrikus
technikai eszközök egyébként eklekti- és alapvetően gerillajellegű gyarmati
kusságot tükröznek, ugyanúgy megta háborúkat ezekkel a néha már matu
lálható itt a 17. századi mozsár, mint zsálemi korú eszközökkel is meg lehe
az első világháborús aknavető vagy a tett vívni. Például a Stuart harckocsi
kat a ’60-as évek angolai háborújában
modern
hajófedélzeti
fegyverek.

8. ábra. Sebesültszállítás Franciaországban, 1918-ban...

9. ábra. A portugálok „Vietnamja”.
Gyalogos egységek akciója egy angolai
faluban

10. ábra. Indiai szikh egységek
vonulnak be a portugáloktól elfoglalt
Goa gyarmatra, 1961

11. ábra. Portugál gépesített alakulat őr
járata Angolában, nagyrészt régebbi
amerikai felszereléssel

...és majd fél évszázaddal később Angolában, 1962-ben
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14. ábra. Egy másik gépesített alakulat,
immár modern felszereléssel a '90-es
évekből

12. ábra. 105 mm-es olasz tarack menetkész állapotban

zelharcban vették hasznát, s legtöbb
ször maguk a katonák állították elő
azokat. A fronton készült kártya, domi
nójáték és az elmaradhatatlan gitár jel
zi, a portugál katonák a lövészárok
poklában sem vesztették el déli tem
peramentumukat.
Az első világháborút követő újabb,
szinte permanens háborús időszakot a
dekolonializáció utolsó nagy hullámá
nak húsz éve hozta. Az 1950-es,
1960-as évek fordulója Portugália szá
mára drámai fejleményeket jelentett.
1957-1962 között a trópusi Afrika kö
zel két tucat országa nyerte el önálló
ságát. Minthogy a salazari külpolitika
legfőbb célkitűzése a gyarmatbiroda
lom egyben tartása volt, 1961 elején
Angolában fegyveres harcok kezdőd
tek a függetlenségért, melyek 1962-re
a másik fontos gyarmatra, Mozambikra is átterjedtek, 1963-ban pedig már

még széleskörűen alkalmazták. A jobb
fegyverek sorába tartozik a mediterrán
államok közötti korszakokon átnyúló jó
kapcsolatok révén Olaszországból be
szerzett (OTO-Melara) Mod. 56 típusú
105 mm-es málházható tarack.

már kevésbé ismert, hogy a technikai
színvonal nemcsak nőtt, hanem csök
kent is, amennyiben egy sor „ősi” fegy
ver ismét használatba került. A buzo
gányoknak, dárdáknak, bokszereknek,
egyéb ütő- és vágófegyvereknek a kö

Háborús

13. ábra. Guineában zsákmányolt kerekes állványra szerelt 12,7 mm-es Degtyarevgéppuska. A fegyver jelzi, mely katonai tömb támogatta a harmadik világ országai
nak függetlenségi küzdelmeit

emlékek

A múzeum kiállítótermeiben lévő
anyagon Portugália 20. századi konf
liktusai időrendi sorrendben jelennek
meg, főleg fényképek, tárgyi emlékek,
fegyverek és egyenruhák formájában.
Az első nagyobb egység a portugálok
első világháborús részvételével foglal
kozik. A németek afrikai gyarmati be
hatolása és terjeszkedése sértette az
egyébként is angolbarátnak számító
portugálok érdekeit, ezért az ország
1916-ban az antant oldalán belépett a
háborúba. Az észak-franciaországi
frontra brit fegyverzettel felszerelt és
brit alárendeltségbe tartozó portugál
expedíciós hadtest érkezett, összesen
mintegy 40 ezer ember. A kontingens
nek az 1918-as tavaszi német offenzíva súlyos veszteségeket okozott. A vi
lágháborús időket Lewis és Vickers
géppuskák, egyenruhák, egykori hasz
nálati tárgyak és fotók százai hozzák
közel. Az első világháború sajátos jel
lege a haditechnika terén közismerten
számos újdonságot hozott, az viszont
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15. ábra. A gyarmati háborúk portugál
áldozatainak emlékhelye

Guineára és a Zöldfoki-szigetekre is.
Jelentős erőfeszítésekkel és kímélet
len eszközökkel sikerült valamelyest
az angolai krízist korlátok közé szorí
tani, ám kihasználva a gyarmattartó le
kötöttségét, 1961 végén az India terü
letébe ékelődő Goa, Diu és Damao
gyarmatokat Delhi katonai erővel csa
tolta (vissza) az ország többi részé
hez. Az egyre jobban elszigetelődő
portugál kormányzat mind költsége
sebb háborús erőfeszítéseit az Egye
sült Államok gazdasági segítsége tette
lehetővé.
Az 1970-es évek közepén bekövet
kezett politikai fordulat új gyarmatpoli
tikát hozott, megadva a tengerentúli
afrikai tartományoknak (Províncias
Ultramarinas) a függetlenséget. Ezzel
a bő öt évszázados portugál gyarmatbirodalom és vele a portugál történe
lem utolsó, háborús időszaka véget
ért. A múzeum eddig kíséri nyomon a

17. ábra. A szerző és egy angolai veterán: M5A1 Stuart harckocsi

fegyveres erők történetét. 1975 után
csak kisebb birtokok maradtak meg,
mint Kelet-Timor, mely ugyancsak fe
szültségeket szült, vagy Makaó, ám
ma már ezek sem portugál birtokok.
Az elmúlt három évtizedben a Portu
gál Köztársaság az európai közösség

16. ábra. A portugál haditengerészet (N. R. P.) ALVARES CARBAL fregattjáról
(VASCO DA GAMA osztály) leselejtezett 20 mm-es oerlikon gépágyúk

elfogadott és megbecsült tagja lett,
hadserege modern eszközökkel fel
szerelt, és rendszeres tagja az ENSZ
béketeremtő műveleteinek, de a véres
gyarmati küzdelmek évtizedei ma is
fájdalmas traumát jelentenek. A feldol
gozást, a szembenézést és a megbé
kélést szolgálja az erőd mögötti köz
ponti helyen kialakított nagyléptékű,
mégis tetszetős emlékmű, mely a
gyarmati háborúk áldozatainak állít
emléket, s állandó katonai őrség tisz
teleg előtte. Az emlékhelyet körbevevő
hatalmas márványfalakon a hősök ne
vei, tízezerszám...
Aki a belémi látnivalók sorába néhány
órás programként beiktatja az egyéb
ként gyorsan megtekinthető Museu do
Combatente-t, jó áttekintést kaphat egy
már-már egzotikus és mégis európai or
szág modern kori fegyveres konfliktusa
iról, különös tekintettel a számunkra,
magyarok számára talán kevésbé is
mert gyarmati függetlenségi háborúkról.
A hagyományok ápolásában, a portugál
történelem megismertetésében fontos
szerepet játszó Veteránok Szövetsége
(Liga dós Combatentes) által fenntartott
intézmény persze nem ad teljes képet
Portugália katonai múltjáról és jelenéről,
ehhez a többi témába vágó múzeumba
is el kell látogatni. A belémi látnivalók
mégis a portugál múlt egy fontos részét
jelentik, érdemes útba ejteni azokat
(cím: Museo do Combatente. Forte Do
Bom Sucesso em Belém, Lisboa).
■
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Tóth Ferenc
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Roncsok és események
a Margit híd környezetében

I. rész

A második híd hiánya
úsz évvel az első állandó bu
dapesti Duna-híd átadása után
már felmerült az igény egy má
sodik híd építésére is. Ezt az 1870.
évi X. törvény tette lehetővé, a mű
szaki és pénzügyi feltételek ekkor
már rendelkezésre álltak. Az új átke
lőhely építését ez esetben a jogi
előzmények akadályozták, mivel a
Lánchíd koncessziós szerződésében
a fenntartási költségeket a beszedett
hídvám és a révhajósok jegyeladá
saihoz kötelezően kapcsolt hídvám
biztosította. A Lánchíd megépítésé
ről szóló törvénycikk 90 évig nem
tette lehetővé, hogy a hídtól nyolc
nyolc kilométerre másik híd épüljön
fel. A kötelezettséget 1870-ben a
magyar állam megváltotta, így már
nem volt akadálya az új átkelőhely
kijelölésének.
A pályázatra benyújtott 43 ajánlat
ból 23 pályaművet bíráltak el, melyek
közül Ernest Gouin francia vállalkozó
tervét fogadták el. Tekintettel arra,
hogy a Margitszigetet megkerülő sza
bályozatlan Duna-ágak közül a pesti
Duna-ág szélesebb volt, a tervet az
egyforma szélességűre szánt, rende
zett Duna-ágak szélességére át kellett
tervezni.
Az 1876. évi jeges árvíz miatt a hidat
csak április 30-án adták át a forgalom
nak. Pár év elteltével lóvasúti pályát

A

H

1. ábra. Hídvámbeszedő házak a Margit
híd feljáróinál 1890 körül
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2. ábra. Szigeti bejáróhíd építése 1900-ban

3. ábra. A híd szélesítése déli irányba

építettek a hídra, majd húsz év múlva
megkezdték a szigetre vezető 70 mé
ter hosszú bekötő híd mukálatait is,
amely a 150 fokban megtört tengely
vonalú hidat köti össze a szigettel.
Ekkor a híd tölgyfakocka burkolata
javításra szorult, azonban a felújítás
során lebontott burkolat Margit hídra
történő áthelyezése után sem bizo
nyult az úttest használhatónak. Az el
ső világháború befejezése után már
14 centiméter vastag kőburkolatot
kapott a híd. Az áteresztőképesség
növelése érdekében 1935-37-ben
11,1 méter szélességről 16,8 méterre
déli irányban kiszélesítették, s így to
vábbi két közúti sávot lehetett elhe
lyezni rajta. Ekkor helyezték középre
az 1879 óta közlekedő villamos pá
lyáját is.
A sarukat - a forgalom fenntartása
mellett - kicserélték. Az eredeti rácsos
(statikailag 32-szeresen határozatlan)
szerkezeten nem változtattak, csak új
íveket helyeztek el a meglévők mellé,
majd 1941. november 1-jén hajnali há
rom órakor a bal oldali közlekedést
megszüntették (dr. Gáli Imre: Buda
pesti Duna-hidak).
A közműveket a pályaszint alatt he
lyezték el. Ezek közül a Budát Pesttel
összekötő gázcső a későbbiekben kü
lönös jelentőséggel bírt. így érte meg a
híd a második világháború kezdetét.

HÁBORÚ KEZDETÉN

A híd pesti hídfőjétől északra és délre
is az MFRT jelentős forgalmú raktár
bázist épített ki. A hajók üzemeltetésé
hez szükséges ellátmányt a Felső- és
Alsó-Duna között hajózok itt vételez
ték fel. A szemben levő parton, a budai
hídfő déli oldalán egészen a Pállfy té
rig (ma Bem tér) személyszállító hajók
kikötését tették lehetővé.
A háború még távol volt Budapest
től. Az amerikai légierő több légi fotót
készített a fővárosról, de a fotók kiér
tékelése nem talált elpusztítandó célt
a híd környékén, és célpontnak sem
jelölte azt ki. Július 2-án délelőtt a
csepeli kikötőben a bombázások
alatt hat uszály súlyosan megsérült.
A támadás egyik vakmerő bombave
tője eltért a csepeli célponttól és
egyéni akciójával veszélyeztette a
híd állapotát. Az MFTR kikötőbe tartó
ZSÓFIA gőzös a kikötő helyett a híd
budai part menti áthidalása alatt ke
resett menedéket. A hajó orra és tat
része fedezék nélkül maradt. Egy el
tévedt bomba közvetlenül a hajó mel
lett a vízben robbant fel, emiatt a
mellső részén a hajófenék benyomó
dott, két főbordája és nyolc kereszt
bordája eltörött, berendezési tárgyai
megrongálódtak. Szerencsére a fe
néklemez nem repedt meg, vízbetö
rés nem történt. A hajó sérülése elle
nére úszóképes maradt (Szotyori
András: Magyar Flajózás, 2000. au
gusztus; Magyar Királyi Rendőrség
Révkapitányság, Kaczona rendőr fo
galmazó telefonjelentése 16 óra 30
perckor).
Október közepétől az angol légierő
által ledobott víziaknák eltávolítása a
Pesttől délre eső Duna-szakaszon
már okafogyottá vált. Az aknarobbantó
repülőgépek csak a Pest-Pozsony kö
zötti Duna-szakaszon végezték tovább
medertisztító feladataikat. Egy Buda
örsről felszálló német Ju 52 3m típusú
aknarobbantó repülőgép feltehetően
műszaki hiba miatt a margitszigeti víz
torony magasságában a budai Dunaág közepébe zuhant (Sárhidai Gyula
közlése alapján).

4. ábra. A híd szélesítése a budai
áthidalásoknál 1935-ben

6. ábra. Liberátorok a főváros felett

A

7. ábra. Bombabecsapódások a szigeten és a pesti oldalon

HÍD ÉRTÉKE FOKOZÓDIK

Mind az országban, mind az országon
kívül a Dunán átívelő hidakra figyeltek.
Október 5-én a Moszkvába küldött de
legáció magyar tárgyalópartnere, Tele
ki Géza ismertette a németek lehetsé
ges szándékait. „Feltételezve, hogy a
németek minden Duna-hidat felrob
bantanak, az oroszoknak Mohácsnál a
Dunán átkelve kell a németeket meg
lepni, Budapestet így körülvenni a mó
ri horpadáson, Komárom elfoglalásá
val Budapestet biztosítani” (Gosztonyi
Péter: Háború van, háború!).
Magyarországon Angelo Rótta pá
pai nuncius tett kísérletet a kormány
nál, hogy nyilvánítsa Budapestet nyílt
várossá. Monsenor Rótta arra is elha
tározta magát, hogy elmenjen Szálasihoz, a „nemzetvezetőhöz” , de
Szálasi elutasította ajánlatát. Ő védeni
akarta a fővárost. Kijelentette, hogy
„Hitler is ugyanúgy fogja védeni Buda5. ábra. A híd eredeti sűrű rácsos
szerkezete
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bákat adják le. Az átadott bombákat
csak később, a vasúti hidaknál hasz
nálták fel.
Azt, hogy milyen szándékkal utasí
tották a tűzszerészeket arra, hogy 4én jelenjenek meg a Margit hídnál,
nem tudhatjuk. Talán Aggteleky meg
késett parancsa lehetett a hidak őrzé
sére. Mindenesetre szertefoszlott a
védelmi szervezkedés utolsó csírája
is, hiszen egy tűzszerészjárőrhöz egy
fő rendőrbiztosítás és 3 -5 fő - a Koz
ma utcából és a Mosonyi utcából a fel
adatra kirendelt - kisebb bűncselek
ményekért elítélt rab tartozott (Tóth
Ferenc, 1944-1946 között Zugló tűz
szerészmesterének elbeszélése).

8. ábra. Bombavetés után por és füst a város felett, 1944. július 2.

pestet, mintha német város lenne”. Hi
ába minden érv, a kormány is tehetet
len volt.
Október elején a németek már tud
ták, valami készül ellenük. A háború
ból kilépés szándéka közismert. Mivel
kiderült, hogy Bakay Szilárd altábor
nagy komolyan vette Budapest védel
mét, a németek elrabolták. A frontról
hazarendelt Aggteleky tábornok intéz
kedett a Duna-hidak honvéd csapatok
kal való megszállására. Szigorú pa
rancsot adott ki, miszerint a hidakra
vonatkozólag csakis az ő személyes
intézkedései érvényesek. Ez azt jelen-

9. ábra. A ZSÓFIA kerekes gőzös 1944.
július 2-án a híd alatt keresett menedéket

tette, hogy a hidakról a németek sem
intézkedhettek, nem rendelhették el a
felrobbantásukat! Pedig akkor már
erősen készültek erre, hogy lassítsák
az orosz előnyomulást. De a tapaszta
lat szerint a hídrobbantások sehol sem
gátolták meg a szovjetek hadmozdula
tait. További erőt kellett koncentrálni
Budapestre. De csak hat műszaki lég
oltalmi zászlóalj volt Pest környékén,
szinte fegyverzet nélkül. Ezeket karha
talomnak nyilvánítva felrendelték Bu
dapestre. De már késő, Aggteleki tá
bornagyot is letartóztatták (Bokor Pé
ter: Végjáték a Duna mentén).
Az október utolsó napjaitól folyó át
csoportosítások befejezése után a III.
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páncélos hadtestparancsnokság át
vette a pesti hídfő védelmének irányí
tását, egyidejűleg az LVII páncélos
hadtest pedig a Cegléd-Szolnokterepszakasz védelmét. November 4én a főváros határába ért szovjet csa
patok több kísérletet tettek a védelem
áttörésére, ez azonban már megha
ladta erejüket. A nap végére arcvona
luk a Szolnok észak, Abony észak,
Cegléd észak, Albertirsa, Monor, Üllő,
Vecsés, Rákóczi-liget, Gyál, Dunaharaszti, Soroksári-Duna-ág terepsza
kaszon megmerevedett.
Bár az említett arcvonal déli végén
kiépült Attila-vonal menetből való áttö
rése nem sikerült, a szovjet csapatok
váratlan megjelenése Budapest alatt a
főváros védelmére még felkészületlen
csapatok körében nagy riadalmat kel
tett. A hidakat robbantásra készítették
elő, pedig ez ellen mind a főváros ta
nácsa, mind a fővezérség ismételten
tiltakozott (Dombrády Loránd, Tóth
Sándor: Magyar Királyi Honvédség).
Ez október 31-ig eredménnyel járt,
utána azonban nem talált megértésre
(Darnói Pál: A Budapestért folytatott
harc. Hadak útján, 1965).
A 6. német hadsereg utászegységei
megérkeztek Lübeckből. Legkézen
fekvőbbnek látszott, hogy az utászok a
margitszigeti Nagyszállóban a német
légelhárító ütegek mellett szállásolják
be magukat. A jelentős veszély ellené
re a város valós védelmének megszer
vezése csak november 2-án kezdődött
meg. Az utászalakulatok hozott
anyagból robbantásra készítették fel a
hidakat. így először a szerencsétlen
sorsú Margit hídra kerültek fel a robba
nóanyagok.
A további hidak nagyarányú pusz
tításának előkészítése céljából uta
sították a magyar tűzszerészeket,
hogy a hatástalanított nagyobb bom-

A

HÍD ROBBANTÁSA

Szombaton délután egy óra húsz perc
kor a pesti rakparton a hídtól északra
horgonyzó MAGYAR nevű motoros
hajó személyzete ellátmányt cipelt a
híd alatt. A híd alsó szerelőhídján álló,
nagy bajuszú német katona továbbha
ladásra intette őket. (A híd törzskönyv
ében Fischlik József volt hídmester
bejegyezte az időpontot. A BSzKRt
történeti leírása szerint az esemény
14.11 kor következett be.)
10. ábra. A 1019-es számú motorkocsi
ból és a hozzá csatolt 4446 és 4447-es
számú kocsikból álló szerelvény
a felrobbantott hídon

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

11. ábra. Hans Friessner vezérezredes
a híd roncsainál november 4-én

12. ábra. A RADVÁNY gőzös műszaki
mentésben november 5-én

A megállóban még benn tartózko
dott a 48-as járatra beosztott ezres so
rozatú, 1019 pályaszámú motorkocsi
ból és a hozzá csatolt 4446 és 4447
pályaszámú kocsikból álló szerelvény.
Akkor a 48-as a Nagyvárad tér, Kálvin
tér, Nyugati pályaudvar, Margit híd,
Széli Kálmán tér útvonalon közleke
dett. Kabos Endre többszörös olimpiai
kardvívónk, aki az Aréna út 17. szám
alól szüleihez tartott Budára, a pesti
hídfő megállójában elbúcsúzott barát
jától, és felszállt a villamosra. Erre a
szerelvényre többen már nem tudtak
felszállni. A szerelvény lassan haladt a
híd emelkedőjén. Elővigyázatosságból
a vele szemben hajtó lovas kocsi miatt
a lehetségesnél is lassabban ment a
középső hídmezőn. A villamossal egy
irányba tartó járművek kissé feltorlód
tak mellette.
Ugyanebben az időben a szigeti
megállóból kiindult az 5/A járatra be
osztott 2719 pályaszámú motorkocsi
ból és a hozzá kapcsolt 5445 pálya
számú pótkocsiból álló szerelvény. Az
5/A eredetileg a Népliget-Óbudavonalon közlekedett a Margit hídon ke
resztül, de ekkor (szeptember 27-től) a
háborús események miatt már a
Nagyvárad téren fordultak vissza. (A
2700-as motorkocsikra ez időben a
Száva kocsiszínben 5400 és 5600 so
rozatú pótkocsikat osztottak be. Szep
tember 26-ától a 6-os járat is a hídon
vezetett keresztül megváltozott útvo
nalon, a Széli Kálmán térről a Nagy
körúton és a Népszínház utcán, a Fiu
mei úton át a Baross térre. (Nemzeti

Újság: A központi sajtóvállalat lapja,
1944. szeptember 26.)
A két villamos szerelvény a sziget
felőli hídpillérnél közeledett egymás
hoz, amikor az első robbanás bekövet
kezett a pesti hídmezőn. Az egymás
mellett elhaladó szerelvények erősen
fékeztek. Ezt követően bekövetkezett
a második (a középső) hídmező rob
banása. Az 5-ös már nem tudott meg
állni. Az alatta vízbe forduló és 6-7
métert zuhanó hídmezőn pár métert
tovább gurulva (és maga előtt tolva a
sörös lovas kocsit) belehajtott a Duná
ba. (Egyes visszaemlékezések szerint
az 5-ös villamos a 48-as mögött ha
ladt, épp utolérte azt). A 48-as még to
vábbment. Már majdnem a megállóba
ért, de ekkor bekövetkezett a harma
dik robbanás a szigeti hídmező alatt. A
szerelvény lelassult, megállt, majd las
san visszacsúszott a megdőlt, zuhanó
hídmező megtört része felé.
Erről a még mozgásban levő szerel
vényről a robbanást meghallva már
többen leszálltak. A villamos vezetője
is életben maradt. (A háborút követően
átadott budapesti, már állandóként épí
tett Szabadság hídon ő vezette át az
első villamost.) Az ezen a szerelvé
nyen utazó Kabos Endre a 38. szüle
tésnapja előtti napon meghalt. A rob
bantás óriási felháborodást váltott ki.
Perceken belül feldühödött, öklét rázó
tömeg verődött össze a rendőrkordon
nal elzárt híd feljárójánál, amelyen be
lül egy sivatagi színre mázolt német
személyautó lángolt. Ennek a gép
kocsitűznek az oka nem ismeretes.
„Nagy tömeg lepte el a partot is.
Az emberek szitkozódtak, átkozódtak,
és tehetetlenül nézték a hullámok kö
zé süllyedő sárga villamosokat”. (Ko
vács Imre: Magyarország megszállá
sa. Katalizátor Iroda, 1990. 103. о.) A
mentés azonnal megkezdődött. A víz
be kerültek megmentéséért kihajózott
a kikötőben gőz alatt levő lapátkere
kes BIHAR gőzös. A hajó manővere
zését a hídról származó, a Dunán
úszó tölgyfa kockák hátráltatták, ezért
a megmentettek átadása után a gő
zöst a középső hídmezőhöz kötötték

13. ábra. A RADVÁNY gőzös a vízbe
kerültek mentését végzi

14. ábra. Az ÚJPEST úszódaru villamos
kocsit emel ki a víz alól

ki. A híd 1938. évi átépítésénél bekö
vetkezett négy halálos kimenetelű bal
eset következményeként létrehozott
vízirendőri ügyelet kishajói a gőzös ál
tal kimentett személyeket és a vízben
vergődőket a fedélzetükre vették. A
kishajók a kimentetteket több forduló
val az Országház előtti lépcsőhöz
szállították. Bátor helytállásuk ellenére
mintegy hatvan polgári személyen és
negyven német utászkatonán nem le
hetett segíteni. Bárhogy is történt, a
robbanásért a németeket terheli a fele
lősség.
Az október 15-ei események miatti
feszült viszony tovább romlott. A zak
latott lakosság lecsendesítésére tett
kísérletek sem hoztak eredményt.
A délutánra megfogalmazott híradás
már az esemény véletlenségét igyeke
zett kiemelni. „Egy híd alatt áthaladó
gőzhajó kéményéből kipattanó szikra
felgyújtotta a hídpálya alatt levő gáz
csőből szivárgó gázt, és az meggyúj
totta a gyújtózsinórt, amelytől a robba
nás bekövetkezett.” A híd közelében a
robbanás idején hajó nem tartózko
dott. Ha lett volna, akkor ez a BIHAR
gőzös lehetett, de pont azt a hajót,
amelyik a mentésben elsőként vett
részt, mégsem lehetett felelőssé tenni.
Ezt követően egy véletlen cigaretta
gyújtásra vagy a villamos kerekére
szerelt áramszedő szikráira hivatkoz
tak. De ezek a magyarázatok is jelen
tős kételyeket ébresztettek. Senki sem
látott gázcsőszivárgásból származó
lángokat. A hajózóút is a középső híd
mező alatt haladt át, ami kevéssé
valószínűsíti a hídmezők 5-10 másod
percenként bekövetkező robbanásso
rozatát, és annak a pesti hídfőtől törté
nő kiindulását. Természetesen sokan
voltak, akikben az esemény magyará
zata hitelét vesztette, de ezek a törté
netek a rákövetkező súlyosabb törté
nések miatt feledésbe merültek, illetve
a gyorsan terjedő híreket oly sokan
magyarázták, hogy a tényleges ese
ményeket már alig lehet rendezni.
(Folytatjuk)
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Hajdú Ferenc
Sárhidai Gyula

A Horten IX repülőgépcsalád
fejlesztése

ROF. B u s e m a n n német aerodinanamikus már 1936-ban közöl
te egy előadásán a Német
Légiközlekedés Kutatási Akadémián,
hogy az erősen nyilazott szárnyak le
hetővé teszik a hangsebesség körüli
repülést. 1943 végén, amikor az állami
támogatások kimerültek a csupasz
árny repülőgépek kutatásában, a
Horten testvérek magánbázison foly
tatták a korábban elkezdett kísérleti
munkájukat. Azt az elméletet kívánták
igazolni, hogy lehetséges erősen nyi
lazott szárnnyal, sugárhajtóművel re
pülő vadászgépet konstruálni. Ez a tí
pus а Но IX jelet kapta, és a korábbi
konstrukciók alapján nyilazott, csu
paszárny formájú lett.
Reimar és Walter Horten 1934-ben
építette a Ho l-et, 1935-ben а Но ll-t.
Ezek vitorlázógépek voltak. 1936-ban el
készült a Ho IIM, egy 80 LE-s Hirth mo
torral. 1938-ban a Ho III épült meg,
amelyből 14 db-ot rendeltek. А Но V az
első motoros gép 2 db 80 LE-s Hirth mo
torral. Ez két példányban épült, 1943-ig
folytak vele kísérletek, ekkor összetört.
А Но IVb, Но VI kísérleti vitorlázógé
pek voltak különböző szárnyprofilok ki

H

2. ábra. Az amerikaiak által zsákmá
nyolt gép részben lebontva

4. ábra. A zsákmánygép részben
lebontva az utánépítéshez

3. ábra. A német gyártelep, ahol
az utolsó időszakban épült

próbálására. А Но XI sportvitorlázó
volt, műrepülésre. А Но XIV olimpiai
versenygépnek készült. 1939-től egy
Heinkel-gyárral kötött egyezmény
alapján, annak alárendelt csoportja
ként dolgoztak Reimar Horten főkonst
ruktőri irányítása alatt. 1942-ben az
RLM - híreket kapva az amerikai
Northrop-gyár ez irányú tevékenysé
géről - állami ellenőrzés alá helyezte a
Horten testvérek programját, és foly
tatta a finanszírozását. A Peschkebútorgyárat jelölte ki az építési mun
kákra, mivel a típusok faépítésűek vol-

1. ábra. Eredeti felvétel egy 1944-es próbarepülésről

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

5. ábra. A Horten IX nézeti rajza (V. R.)
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tak. Az egész programot Göttingenből
irányították, alárendelve a Luftwaffénak, ahol „Luftwaffe-Sonderkommando 9” jelzést kapott.
1943 végén az állami támogatást
megszüntették. Emiatt a szűk anyagi
források eredményeként a későbbiek
javarészt tervstádiumban maradtak.
А Но V-ből csak 2 db prototípus
épült, de a Luftwaffe egy kiképzőgépet
kívánt a tervezett Но IX-hez. Ezért
1943-ban 2 db prototípus készült а Но
VII gépből (fedőszámuk 8-226). Ez 2
db erősebb 240 LE-s Argus As ЮС
léghűtéses soros motort kapott, és
kétüléses pilótakabinját hátrahúzva a
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szárnyközép felett helyezték el. A Min
denben lévő Peschke-gyárban épült
meg a V-1 és V - 2 prototípus, de át
szállították a Skoda-Kauba-repülőgépgyárba, a Prága melletti ruzyni re
pülőtérre. Még 1945-ben aláírtak egy
20 db-os szériarendelést а Но IX
(Go229) előképzésre, de ezek már
nem épültek meg.
А Но Vili terv egy 120 t-s transzatlanti
bombázógép lett volna amerikai célok
támadására. Mivel a műszaki problé
mák nagyok voltak, ezért 1945 elején
egy Ho VIII/1 repülőmodell épült 1:2
méretben, 6 db 240 LE-s Argus As ЮС
toló légcsavaros motorral. Ez szállító

géptörzzsel épült, teljesen kísérleti cél
lal. A Ho VIII/2 változatot szélcsatorná
ban vizsgálták, áramvonalas törzzsel
800 km/h sebességre. Ezt a modellt
Göttingenben 1945 júliusáig építették.
A terv előbb 6 db 3000 LE-es Jumo 222
motorral, később 6 db légcsavaros gáz
turbinával számolt.
A félig kész Но IX V-1 prototípusa
érdekelte az RLM-et, ennek végszere
lését sürgették (gyári kódja 8-229).
Ennek a gépnek példányai Go 229 jel
lel futottak a készítő Gothaer
Waggonbfabrik gyár után. 1944-ben a
sárkány elkészült, de a tervezett BMW
003 gázturbina nem volt beépíthető ál
lapotban. Ekkor elrendelték, hogy a
V-1 prototípust siklórepülőgépként
próbálják ki. Ez megtörtént, lefedett
hajtóműnyílásokkal és rögzített főfu
tókkal.
A fegyverzeti próbákra átrepülték
Oranienburgba, ahol egy leszállásnál
összetört. Közben Göttingenben elké
szült а Но IX V -2, amelyet már Jumo
004B-s gázturbinákkal és három egykerekes futószárral szereltek. Ez 1945
januárjában szintén Oranienburgba
került berepülésre. 1945 márciusában
Göring látta a gépet repülés közben,
és elrendelte, hogy az ígéretes típus
további fejlesztését azonnal egy nagy
repülőgépgyárba vigyék át. Ez a
Gothaer Waggonfabrik volt, amely
azonnal rendelést kapott 20 db-ra. Ek
kor kapta a Go 229 jelzést. A speciáli
san sorozatgyártású változat, a V -3
gyártását azonnal megkezdték, a
fegyverzet azonos volt a V-2-esbe
szánttal. A V -3 1945 májusában már
közel volt a befejezéshez, amerikai
csapatok kezébe került, és 1946-ban
az USA-ba szállították. Jelenleg a
USAF egyik raktárában található.
Az A sorozat három további gépe állt
fejlesztés alatt 1945 tavaszán mint
mintagép. Egyik a Go 229 V -4 kétülé
ses éjszakai vadász, amely orrkúpjá
ban egy radart tartalmazott. A V -5 és
а V 6 vadászbombázónak készült
szintén kétüléses változatban. Ezek a
V -3 típusúak voltak megszélesített
szárnyközéprésszel, amely lehetővé
teszi 2000 kg bombaterhelés felvétel
ét, de nem épültek meg.
1945.
március
12-én
Göring
Karinhallban utoljára tanácskozott a
Luftwaffe vezérkarával. Itt bejelentette,
hogy a Horten fivérek munkásságát
Hitler új védelmi programja értelmé
ben le kell állítani, a hadi helyzet már
nem enged meg semmiféle kísérlete
zést. Ekkor a Horten tesvérek külön
böző nagy sebességű gépei voltak ter
vezés alatt (a Ho IXB sorozat), ame
lyek 1946-ban lettek volna szériagyár
tásra készen.

[H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

Folytak munkálatok а Но X mini va
dászgéppel, а Но XII laminar profilú kí
sérleti géppel, а Но XIII szuperszoni
kus vadászgéppel, а Но XIIIA és XIIIB
vadászgépváltozatokkal, Но XVIII
hosszú távú gyorsbombázóval is.
Ezek vázlat és terv szinten léteztek.

Kísérleti repülés

egy

H orten-2 2 9

MODELLEL

A National Geographie csatorna
2009. június 28-án bemutatott egy új
ismeretterjesztő filmet a második vi
lágháború egyik legérdekesebb haditechnikai fejlesztési programjáról, egy
sugárhajtású csupaszárny repülőgép
fejlesztéséről, Hitler lopakodó va
dászrepülőgépe címmel. A háború
végfázisában és közvetlenül utána az
Amerikai Egyesült Állam ok és a
Szovjetunió nagy mennyiségben
gyűjtötte össze a zsákmányanyago
kat. Azokra a katonai, ipari, fejleszté
si eredményekre vadásztak, melyek
ből hasznot, előnyt reméltek a későb
biek során, vagy csak egyszerűen a
legyőzött országok fejlődését tudták
hátráltatni. Az amerikai műveleteket
„Gemkapocs” fedőnévvel látták el.
Ennek során számos terv, prototípus,
sőt tervezőmérnök került az Egyesült
Államokba. A hadműveletről a Haditechnika oldalain már sok alkalommal
tettünk említést.
A csatorna a Northrop-Grumman
cég fejlesztőit kérte fel, hogy építsék
meg, és repülés közben vizsgálják a

8. ábra. Az épülő replika középrésze

9. ábra. Az újraszerkesztett rajz

10. ábra. A replika gép sárkánya még
felbakolva

Horten-229-es replikájának radarjel
visszaverő tulajdonságait. A kísérleti
modellt egy félreeső üzemcsarnokban
építették meg, és közúton szállították
a Mojave-sivatagban található repülő
térre. A replika közel az eredeti méret
ben és az eredetihez hasonló anya
gokból készült el. A méretek tényleges
felvétele valószínűleg nem a filmben
látható módon, mérőszalaggal történt,
hanem felhasználhatták a korabeli raj
zokat is. A filmben több alkalommal
vonnak párhuzamot a B-2 és a Horten
prototípusok külső hasonlóságai kö
zött. Áz azonban bizonyos, hogy a
Horten fivéreknek nem álltak rendelke
zésére a B-2-esek rajzai, a megépített
prototípusok, a kísérleti repülések
eredményei.
A repülőgép hajtóművéről, vezérlé
séről információt nem kaptunk, de va
lószínű, hogy a csupaszárny repülő
gép irányítását korszerű elektronikával
oldották meg. A kor német berepülőpi
lótáinak ügyességgel és tapasztalattal
kellett pótolniuk a számítógép hiányát.
Egy ilyen repülőgép vezetése függőle
ges és vízszintes vezérsíkok hiányá
val nem hétköznapi repülőtudást igé
nyelt.
A hatásos visszaverő felület a re
pülőgépek fontos, jellemző paramé
tere. Megadja, hogy a repülőgép
mennyit ver vissza a radar által felü
letére sugárzott elektrom ágneses
hullámokból. A Horten-gépek fejlesz
tésének egyik célja az volt, hogy
csökkentsék ezt a hatásos visszave
rő felületet, melynek alakjuk és anya
guk miatt is megfeleltek. A csupasz
árny repülőgépeken nincsenek a
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11. ábra. Az utánépített gép az amerikai üzemben

12. ábra. A replika repülés közben

szárnytöveknél és a vezérsíkoknál
olyan sarkos felületek, melyek jelen
tősen növelik a gépek hatásos viszszaverő felületét. A szárnyak csak a
hajtóművekig épültek fémből, onnan
tól réteges farostlemezből készültek,
mely átengedi az elektromágneses
hullámok jelentős részét. A lemezek
közé fűrészpor és faszén keveréket
préseltek, mely alkalmasnak bizo
nyult a radarhullámok egy részének
elnyelésére. Ahhoz, hogy valaki(k)
egy ilyen gépet megálmodjon, nem
csekély ismeret, vizsgálat és mérés
szükséges nemcsak az aviatika, ha
nem a mikrohullámú technika terüle
tén is. Mai ismereteink szerint szö
vetséges gépeknél a háború alatt fel
sem merült a radarészlelhetőség kér
dése, csak 1950 után kezdtek a té
mával foglalkozni.
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Változat
Hajtómű
Tolóerő
Fesztáv
Hossz
Magasság
Hordfelület
Tömeg
Max. sebesség
Utazósebesség
Leszállósebesség
Emelkedés
Hatótáv
Csúcsmagasság
Fegyverzet

V -2 prototípus
1 fő
Vadász
2 db Jumo 004B gázturbina
2x860 kg
16,78 m
7,47 m
2,81 m
52,50 m2
8500 kg
1000 km/h
900 km/h
30 km/h
1290 m/min
1930 km
15 600 m
4x30 mm MK 108 g.á.

IXB vadászbombázóterv
2 fő
Vadászbombázó
2 db Jumo 004B gázturbina
2x860 kg
16,60 m
9,20 m
2,90 m
50,20 m2
9080 kg
1050 km/h
980 km/h
130 km/h
Nincs adat
2500 km
16 000 m
2000 kg bomba

1. táblázat. A Horten Ho IXA-sorozat

A méréseket 2009 januárjában az
angol radarhálózat által használt frek
venciatartományban és teljesítmény
nyel végezték, és az eredmények sze
rint a Horten-229-es 20%-kal kisebb
hatásos visszaverő felülettel rendelke
zett, mint egy hasonló méretű korabeli
repülőgép. Gyakorlatban ez az angol
radarrendszer 160 km-es felderítési
eredményét 129 km-re lett volna ké

pes csökkenteni. Az így nyert néhány
perces előny bár kellemetlenül érintet
te volna a légvédelem riasztási rend
szerét, de érdemben nem tudta volna
befolyásolni a háború kimenetelét.
Heinz J. Nowarra: Die deutschen
Luftrüstung 1933-1945. Band III.
Bernard & Graefe Verlag, 1987
Koblenz.
■

Kiss László

Kiegészítés A KÖNIG
csatahajó és modellje című cikkhez

z A lfred T irpitz nevéhez fűző
dő rizikóflotta-elmélet értelmé
ben Németországnak egy akko
ra haditengerészetet kellett kiépítenie,
amely elgondolkodtatja az ország el
lenfeleit arról, hogy érdemes-e meg
kockáztatnia
egy
összecsapást,
amennyiben az jó eséllyel hátránnyal
fog járni számára. Vagy a németek
győznek, vagy pedig az ellenfél, amely
azonban annyira legyengül az össze
csapásban, hogy tengeri nagyhatalmi
státusa akár el is veszhet. A némete
ket megtámadni így komoly rizikót je
lent.
A németek legnagyobb riválisa, a
Brit Birodalom hatalmas flottával ren
delkezett, és sok, a tengeri csaták
megvívására való sorhajót tartott szol
gálatban. Ellenük a németeknek is
csatavívó hajókra volt szüksége, így
náluk a nehéz hadihajók építése
előnyt élvezett. A rizikóflottaelv szerint
nem kellett elérni vagy meghaladni a
britek erejét. Viszont a jelentős szám
beli hátrány miatt a német hajóknál a
túlélésre helyezték a hangsúlyt. A cél
az volt, hogy a páncélos minél tovább
a felszínen maradjon, hiszen egy sú
lyosan sérült, ám hazatért hajót ol
csóbban és rövidebb idő alatt lehetett
újra harcképessé tenni, mint építeni
helyette egy másikat. (A valóságban a
brit flotta a gyarmatok miatt mindig
meg volt osztva, így soha nem volt tel
jes ereje az Északi-tengeren. Ezt a
számarányoknál figyelembe kellett
venni. Szerk.)
A túlélés kulcsa az erős páncélzat
és a megfelelő vízvonal alatti védelem.
Ezért a németek nemcsak hogy több
páncélzattal látták el nehéz hajóegy
ségeiket, de életnagyságú hajószele
tekkel kiterjedt kísérleteket is folytat
tak, hogy megtalálják a legjobb védel
mi módszert a torpedók és az aknák
ellen.
A hajókon nagy teljesítményű szi
vattyúk tették lehetővé a vízbetörések
elleni hatékony reagálást. Minden év
ben valós helyzetű tréningeket tartot
tak, ahol a szivattyúk, illetve az ellen
oldali elárasztás alkalmazását gyako
rolták. A csatavívó páncélosok eseté
ben is a védettség-tűzerő-mozgékonyság hármas dominál. Ha az
egyiket erősítik, az csak a másik vagy
másik kettő rovására történhet meg.

A

Németország minden nehéz hadiha
jóját erős védelemmel építette meg.
Ezt főként a tüzérség rovására tehet
ték meg, így a páncélosok a kortárs
hadihajókéhoz mérten kisebb űrmére
tű fő fegyverzetet kaptak, amelyet
azonban - mivel flottájukat a relatíve
kicsi, és rossz időjárású Északi-tenge
ren szándékoztak használni, ahol a ki
sebb űrméretű nehézágyúk legszem
betűnőbb hátránya, a kisebb lőtávolság nem számított annyit - megfelelő
nek tartottak az ellenségeik ellen.
Bár a KÖNIG osztály egységei 30,5
cm-es főtüzérséget kaptak, amelyet a
XX. század első évtizedében a szak
értők a csatavívó hadihajók számára
ideális űrméretnek tartottak, építésük
idején már nem volt szokatlan a na
gyobb, 34,3-35,6 cm-es hajóágyúk al
kalmazása sem. A sebesség tekinteté
ben is némi kompromisszumra kény
szerültek, főleg a NASSAU és az
HELGOLAND osztály esetében, ame
lyeknek még gőzgépük volt, mert a ke
vés gyártható gőzturbina a csatacirká
lóknak kellett. A gőzgépes megoldás
erőteljesen befolyásolta a fegyverzet
elhelyezését is, mivel nagy kiterjedése
a hajó középrészén gyakorlatilag ki
zárta a középvonali toronyelhelyezést.
Nem véletlen, hogy csak turbinás
dreadnoughtok esetében alkalmazták
a lövegtornyok egy vonalban történő
beépítését. A németek egyébként na
gyon titkolóztak a páncélosaik építése
terén, és a tényleges sebességüknél
valamivel kisebb adatot adtak ki hiva
talosan. A jutlandi (skagerraki) csatá
ban ezért fordulhatott elő az, hogy az
angolokat meglepte a német hajók se
bessége. A másik ok a turbinák túlterhelhetősége volt, vagyis hogy a nor
mál teljesítményüknél jóval többet ki
lehetett hozni belőlük.

A KÖNIG osztálynál tervezett dízelmo
tor alkalmazása a megelőző Kaiser osz
tályig nyúlik vissza. A PRINZREGENT
LUITPÓLD középső csavartengelyét
akarták egy Germania hathengeres, két
ütemű, 12 000 LE-s dízellel meghajtani,
de az elvárt teljesítményű motor végül
nem készült el. Az ötletet nem adták fel,
és bár a KÖNIG-eken sem építették be a
dízelmotorokat, a csatahajók meghajtás
nélkül maradt tengelye is kapott egy gőz
turbinát, ellentétben a PRINZREGENT
LUITPOLD-dal, amelynél végül a közép
ső csavartengelyt is elhagyták.
A német hajók elnevezésénél felfe
dezhető bizonyos szabályosság. A kiscirkálóik városok után kapták a neveiket,
a páncélos cirkálókat - és később a csa
tacirkálókat is - híres tábornokokról ne
vezték el. Sorhajók esetében a páncélo
sok Németország szövetségi államainak
nevét viselték. Ez folytatódott az első két
dreadnoughtosztályuk esetében is, majd
a Kaiser osztálynál a hajók neveiben
megjelentek az uralkodói titulusok, illet
ve a német történelemhez köthető konk
rét uralkodók nevei is. A König osztály
nál sem volt ez másképp. Az osztály ha
jóinak elnevezései: KÖNIG: „király” .
GROSSER KURFÜRST: a „nagy vá
lasztófejedelem”, vagyis I. Frigyes Vil
mos porosz király (ur. 1713-1740), aki
egyúttal II. Frigyes Vilmos néven bran
denburgi őrgróf is volt. MARKGRAF: „őr
gróf. KRONPRINZ: „koronaherceg”, az
az trónörökös. Ezt az egységet 1918. ja
nuár 27-én KRONPRINZ WILHELM-re
keresztelték át, Vilmos koronaherceg
tiszteletére.
A KÖNIG-eken két tűzvezető központ
kapott helyet. Az elülsőt a vezérlő torony
tetején helyezték el, a hátulsót a hátsó
vezérlő tornyon. A tüzérség főnöke, az
első tüzértíszt az elülső központban tar
tózkodott. A hajókat hét sztereoszko-

1. táblázat. Az osztály tömegeloszlása1

Tömege
Hajótest
Páncélzat
Fegyverzet
Hajtómű
Felszerelés
Üzemanyag
Tervezési tartalék

Arány a tervezett vízkiszorításból
7973 t
31,4%
10 283 t
40,5%
1 2 ,1 %
3073 t
2133 t
8,4%
914 t
3,6%
873 t
3,3%
0,7%
178 t
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pikus távmérővel látták el, ezek közül
egyet-egyet a tűzvezető központok tete
jén helyeztek el, a többit a lövegtornyokban. A csatahajók 1916-os felújításakor,
a vastagabb előárboc alkalmazásával
az árbockosárba is került egy távmérő.
A hajó közepén még két távmérő szol
gált a közepes tüzérség eszközeként.
A célról a távmérők adatait egy berende
zéssel átlagolták, majd a cél irányával,
becsült sebességével együtt leküldték
az adattovábbító központba. Ebből is
kettő volt, néhány fedélzettel a tűzveze
tő központok alatt, a páncélfedélzet által
védve. A kapott adatokból kiszámolták a
csőemelés és a toronyelfordítás mérté
két, majd ezeket továbbították a lövegtornyoknak. Itt megtették a szükséges
beállításokat, és az ágyúkat a célon tar
tották, majd a tüzér főtiszt jelzésére elsü
tötték. A háború második felében már
biztosan volt stabilizátor is a hajókon, így
a tűzkiváltás csak abban az esetben tör
tént meg, ha a páncélos megfelelő hely
zetben állt.
A cél villába fogására három sortüzet
lőttek ki egymás után, az elsőt a számí
tott lőtávolságra, a másodikat 400 mé
terrel közelebb, a harmadikat 400 mé
terrel távolabb. Amelyik a célhoz legkö-

J egyzetek
’ Breyer: Battleships And Battle Cruisers
1905-1970, 276. oldal
2 Arbuthnot ellentengernagy kötelékének ve
zérhajóját a német csatasor több egysége is
tűz alá vette, a páncélos cirkáló lőszerraktár
robbanás miatt pusztult el, túlélő nélkül.
3A német nehéz hadihajókon a lövegtornyok
jelölésére az abc első betűit használták.
Nem középvonali toronyelrendezésű hajók
nál a betűjelzéseket a hajóorrhoz legköze
lebb eső toronytól kezdve adták ki, és az
óramutató járásának megfelelően haladtak.
Középvonali toronyelrendezésű egységeknél
a betűjelzéseket elölről hátrafelé adták ki.
* A brit hajókon a betűjelzéséből lehetett kö
vetkeztetni a lövegtorony helyére. Az A és a
В a hajó orránál lévő tornyokat jelölte,
a P és a Q a hajó közepén elhelyezetteket,
az X és az Y a tatnál lévőket.
5Az Arbuthnot kötelékéhez tartozó hajót vé
gül az mentette meg az azonnali pusztulás
tól, hogy a német dreadnoughtok egy nála
értékesebb célpontra, az Ideiglenesen irá
nyíthatatlanná váló WARSPITE csatahajóra
helyezték át a füzüket. A WARRIOR bizton
ságos távolságba tudott hajózni, és bár nem
élte túl a csatát, a személyzete túlnyomó ré
szét megmentették.
6A csata utáni angol vizsgálatok felszínre
hozták a tényt, mely szerint a nehézgránát
jaik töltete túl érzékeny volt, és a lövedéket
gyakran már a becsapódáskor felrobbantot
ta. Új páncéltörő lőszer kifejlesztésébe kezd
tek, amellyel azonban csak 1918 tavaszán
kezdték ellátni a hajóikat.
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zelebb csapódott be, azon módosítot
tak, és ezen a lőtávolságon kezdték
meg a tüzelést. A németek módszeré
vel jellemzően hamarabb meg lehetett
találni a megfelelő lőtávolságot.
A KÖNIGEK védelme élesben több
próbát is kiállt. A jutlandi csatában a
hajóosztály többször is a harcok sűrű
jébe került. A dreadnoughtok mint a
német csatasor legerősebbjei elöl ha
ladtak, és az ütközet során tűzharcot
vívtak a britek elővéd csatacirkálóival,
a legerősebb angol páncélosokkal, a
Hugh Evan-Thomas ellentengernagy
által vezetett, ideiglenesen Sir David
Beatty altengernagynak, a Csatacirká
ló Flotta parancsnokának alárendelt
ségében szolgáló 5. Csatahajóraj
QUEEN ELIZABETH osztályú csata
hajóival és John Jellicoe tengernagy
csatasorának hajóival is.
A KÖNIG összesen 167 db 30,5-ös
és 137 db 15 cm-es gránátot lőtt ki. Hat
óra után egy 38,1 cm-es gránát egy szi
lánkja átütötte baloldalt az orr-részét.
A hajó részt vett a DEFENCE páncélos
cirkáló elpusztításában2, melyre még
egy torpedót is kilőtt, amely azonban
nem talált. Fél hét körül, amikor a brit
csatasor tüzet nyitott a németekre, az
IRON DUKE hamar belőtte magát, és
számos találatot ért el a KÖNIG-en. Egy
34,3-as lövedéke átment az orrfedélzet
csörlőin, lyukat ütött az orrfedélzeten, a
szilánkjai pedig kisebb károkat okoztak.
A másik gránát lepattant az A torony3
homlokpáncéljáról, és az orrfedélzet fö
lött robbant, pár kisebb lyukat ütve.
A harmadik 34,3-as átütötte a hajóoldalt
az A torony előtt, és belül robbanva de
formálta a fő- és a felső fedélzetet. A szi
lánkok tönkretették a horgonymozgató
motort, és több nyílást okoztak, melye
ken át kevés víz is a hajótestbe került. A
negyedik találat átütötte a bal 1-es 15
cm-es ágyúkazamata páncélzatát és a
felső fedélzeten robbant. Az üteg pár lő
szere felrobbant, az ágyú teljes kezelőszemélyzete meghalt. Az IRON DUKE
újabb gránátja а В torony mögött átütöt
te az övvért alját a vízvonal alatt, és be
lül robbant fel. A szilánkok áthatoltak a
védelmi célokat is szolgáló oldalsó
szénraktáron, a torpedók elleni védőfa
lon és szétzúzták az egyik 15 cm-es
ágyú lőszerraktárát. Több töltet felrob
bant, ám a gyorsan betörő tengervíz el
oltotta a tüzet. A találat környékén lévő
kamrákba mintegy 5 00 1 víz ömlött, a
dőlést ellenoldali elárasztással sikerült
lecsökkenteni. Hogy mérsékeljék a rob
banásveszélyt, több közeli lőszerraktá
rat is elárasztottak. A hajóba a találat és
a károkat csökkentő intézkedések ered
ményeképp mintegy 1600 t tengervíz
került. Egy nehézgránát lepattant a ve
zérlő torony tetőpáncéljáról, és a hajótól

távolabb robbant. Ez a találat sebesítette meg Behncke ellentengernagyot.
A hátsó kéményt is átütötte egy, az an
gol zászlóshajóról kilőtt lövedék szilánk
ja. A valószínűleg a MONARCH
dreadnoughtról származó 34,3 cm-es
páncéltörő gránát átütötte a bal 1-es 15
cm-es ágyúkazamata páncélját, és belül
robbant, több fedélzeten horpadásokat
és lyukakat okozva. A szilánkok számos
kisebb kárt okoztak, ezek következmé
nyeként két órára használhatatlanná
váltak az olajtüzelésű kazánok. A csatá
ban az utolsó nehézgránát-találatot a
KÖNIG negyed nyolc után szenvedte el,
az IRON DUKE-tól. A lövedék átütötte
az övvért felső, 20 cm vastag részét a
bal 7-es 15 cm-es ágyú alatt, és az al
tiszti étkezdében robbant, deformálva a
felső és a főfedélzetet. A szilánkok meg
sértettek több szellőzőcsövet, és elérték
a D tornyot is. A KÖNIG az éjszaka fo
lyamán több tűzharcot vívott az angolok
cirkálóival és rombolóival. Az ütközet
ben szerzett sérüléseit Kiéiben javítot
ták ki, a munkálatokkal július 21-re vé
geztek. Embervesztesége 45 halott és
27 sebesült volt.
A MARKGRAF összesen 254 db
30,5-ös és 214 db 15 cm-es gránátot
lőtt ki, 17 óra 10 perckor egy 38,1 cm-es
gránát eltalálta a 20 cm-es hátsó övvér
tet. Bár a lövedék idő előtt robbant, az
öv alatt megsérült a hajótest, és mintegy
400 t-nyi tengervíz ömlött be. Egy másik
38,1-es a jobb oldali darut érte, de nem
robbant; egy harmadik ilyen kaliberű pe
dig az előárbocon ment át robbanás
nélkül. Az árboc állva maradt. A
MARKGRAF tevékenyen részt vett a
KAISER-rel együtt a DEFENCE páncé
los cirkáló elsüllyesztésében. 18.22-kor
egy sortüzének két gránátja eltalálta a
PRINCESS ROYAL csatacirkálót annak
X tornya4 táján. Fél hét körül az ORION
csatahajó egy 34,3-as páncéltörő grá
nátja tönkretette a bal 6-os 15 cm-es
ágyút; a löveg szinte teljes személyzete
meghalt. Nagyjából ugyanekkor egy kö
zeli becsapódás erejétől enyhén meg
hajlott a bal oldali csavartengelye. A már
nem megfelelően illeszkedő tengely túl
melegedési okozott, ezért negyedóra
múlva a bal oldali turbinát le kellett állí
tani. Ezzel a hajó sebessége 18 csomó
ra esett vissza, ám a dreadnought nem
állt ki a csatasorból. Negyed nyolc táj
ban, amikor az élen haladó német ha
jókra az angol csatasor ismét hatalmas
tüzet zúdított, a MARKGRAF-ot is elta
lálta egy 30,5-es gránát, valószínűleg
az AGINCOURT-ról. Fél kilenckor brit
rombolókkal vívott tűzharcot, ennek so
rán 15 cm-es ágyúi több találatot értek
el az ellenséges hajókon. Hazatértét kö
vetően Hamburgba hajózott, a sérülései
kijavításával július 20-ára végeztek.
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Embervesztesége 11 halott és 12 se
besült.
A GROSSER KURFÜRST összesen
135 db 30,5-ös és 216 d b1 5 cm-es grá
nátot lőtt ki. A Beatty egységeivel vívott
harcok során több találatot ért el egy an
gol rombolón, talán a MOORSOM-on.
17 óra 9 perckor a MALAYA dread
nought egy 38,1 cm-es gránátja eltalálta
a 35 cm vastag övvértjét. A sérülés nem
volt komoly, az eltalált páncéllemez moz
dult el kissé. A csatahajó kivette a részét
a WARRIOR páncélos cirkáló meg
rongálásából5. Negyed nyolc körül a brit
csatasor számos sortüze elérte. A
MARLBOROUGH-ról két 34,3 cm-es lö
vedék az orr-részét találta el. Ezek közül
az egyik a vízvonal táján átütötte a pán
célt és belül robbant fel, egy 130*90
centiméteres nyílást okozva. A hajó szin
te teljes orr-része lassan megtelt tenger
vízzel. A BARHAM-rói vagy a VALIANTról négy darab 38,1 cm-es gránátot ka
pott. Az egyik átütötte az orrfedélzetet az
A torony közelében. A torony barbettája
nem sérült komolyan, de a környező he
lyiségek kiégtek. A másik gránát а В to
ronynál érte az övvért felső, 20 cm vas
tag részét; a robbanás idő előtt bekövet
kezett, így a károk minimálisak voltak. A
harmadik 15 hüvelykes lövedék a bal 2es 15 cm-es ágyú kazamatapáncéljában
robbanva egy 65 cm-es rést ütött. Bár a
robbanás az ágyút tönkretette, a közel
ben tárolt lőszer nem robbant be. A talá
lat az elülső kémény alapjánál is kisebb
károkat okozott, és megrongálta a hajó
oldalán feltekert torpedók elleni védőhá
lót. A negyedik nehézgránát a 35 cm
vastag övvérten robbant az elülső ké
mény vonalában, a vízvonal alatt. Az öv
páncél némileg behorpadt, az alatta lévő
hajótest viszont komolyan károsodott, és

a sérülés mögötti széntárolót elöntötte a
víz. A dreadnought kapott még a
MARLBOROUGH-tól egy 34,3-as löve
déket, amely az E torony barbettája mö
gött találta el a hajó hátsó részét. A főfe
délzet a találatnál erősen deformálódott,
a torpedók elleni védőháló pedig meg
rongálódott.
A sérülések négyfokos balra dőlést
eredményeztek, melyet ellenoldali el
árasztással sikerült egyfokosra csökken
teni. Éjfél után néhány perccel apróbb
problémák
miatt
a
GROSSER
KURFÜRST középső turbináját le kellett
állítani, ám hajnali két órakor a berende
zés már ismét üzemelt. Ekkortájt a pán
célos ellenséges rombolókat vett észre
mintegy 2000 m távolságban. A
dreadnought irányt változtatott, majd tü
zelni kezdett, és eltalálta a brit NESSUSt. Ások beömlött víz problémákat okozott;
a hajó kissé lemaradt a kötelékétől, mivel
csökkenteni kellett a sebességét. Haza
érve a csatahajó orránál a merülése 1,5
m-rel volt több, mint az ütközet előtt. A ja
vításokat Hamburgban végezték el, ezzel
július 16-ára végeztek. Embervesztesége
15 halott és 10 sebesült.
A KRONPRINZ a jutlandi csata fo
lyamán 144 db 30,5 cm-es gránátot
lőtt el, értékelhető találatot nem ért el,
sérülést nem szenvedett.
A csatában a Königek megállták a
helyüket. A sérüléseket jól bírták, bár
ebben szerepet játszott az is, hogy az
angolok lövedékei nem működtek úgy,
ahogy kellett volna.6
Mivel az ütközet folyamán a német
csatacirkálók komoly veszteségeket
szenvedtek el, Scheer tengernagy ide
iglenesen - amíg a megmaradt csata
cirkálók javításával el nem készültek a felderítő erőkhöz rendelte a

BAYERN, a GROSSER KURFÜRST
és a MARKGRAF csatahajókat.
1916. november 5-én, miközben fede
zetet adtak két partra futott német tenger
alattjáró mentéséhez, az angol J1 ten
geralattjáró egy-egy torpedóval eltalálta
a GROSSER KURFÜRST-öt és a
KRONPRINZ-et. Előbbit a kormánymű
táján érte a találat, melynek következté
ben a bal oldali kormánylapátja beragadt.
Utóbbinál a parancsnoki híd vonalában
az egyik széntárolóba csapódott a torpe
dó. A sérülések mindkét hajónál minimá
lisak voltak, a két dreadnought némileg
csökkent sebességgel, de gond nélkül
hazaért. A KRONPRINZ 1916. decem
ber 6-án, a GROSSER KURFÜRST
1917. február 10-én lett újra bevethető.
Az Albion-hadművelet során, 1917.
október 12-én a Rigai-öbölben a
GROSSER KURFÜRST aknára futott.
Tizenhét nappal később a MARKGRAF
járt ugyanígy. A torpedók elleni védőfal
mindkét esetben kitartott, a hajókba ke
vesebb mint 3 0 0 1 tengervíz ömlött.

Összességében elmondható, hogy
a König osztály hajói jól sikerült egysé
gek voltak, könnyen kezelhető, stabil
ágyúplatformok.
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W ellington M k.3 közepes bombázó
A Trumpeter cég 1:48-ban gyártott makettje 639 db-ból áll, és igen jó
minőségű. A brit gép 1942-43-ban alkalmazott változata, hossza 38,7 cm;
fesztávja 54,7 cm. A fotómaratott alkatrészek száma 4, egy film van mellékelve
hozzá. A készlet kétféle matricával adja, a P-KO a 115.Sg. gépe, az L-KW a
kanadai 425 Sg. Gépe volt. Igényes darab, gyakorlott makettezőnek ajánlható
a megépítése. Bolti ára: 18 750 Ft.
A kínai makett jó kidolgozású, 77,5 cm hosszú, részletes, 678 db alkatrészből
Szikla-Főnix Kft. Makett Nagykereskedés
1084 Budapest, Aurora u. 34. 20-537-3303; 20-532-7127; e-mail: info@sziklafonix.hu; www.sziklafonix.hu
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Olasz háborús emlékmű

18. ábra. 1911.M olasz 7,5 cm-es vontatott ágyú

22. ábra. Brit eredetű 1900. M 14,91 cm-es vontatott ágyú

19. ábra. Asaldo/Schneider gyártású olasz 13/15.M 10,5 cmes vontatott ágyú

23. ábra. Osztrák-magyar 1914. M mintájú 15 cm-es vontatott
tarack

20. ábra. Olasz vontatható 220 mm-es aknavető

24. ábra. Osztrák-magyar 1916.M típusú 10 cm-es hegyi
tarack előretolt csővel

21. ábra. Hiányos olasz 10,5 cm-es 13/15. M vontatott ágyú

25. ábra. Osztrák-magyar 1914/16. M mintájú 15 cm-es
vontatott tarack
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_______________
Dr. Végh Ferenc

Barát vagy ellenség?
Német és szovjet katonai tervek 1941 nyarán

I. rész

az állam katonai doktrí csak valamilyen kényszer hatására hozták nyilvánosságra,
nájának védelmi jellegét, de megvalósításához tá így például még Jaruzelskynek adta át Gorbacsov a Len
madó stratégiát kívánt alkalmazni. A rendkívül kö gyelország felosztására vonatkozó Molotov-Ribbentroprültekintő hadászati védelem helyett az államhatár bizto paktum 2. sz. példányának fénymásolatait. Erről 30 éven át
sítása után - megelőzve Hitlert
a tervezettől korábban, azt állították, hogy nem létezik. Jelcin adta át a finn országmár 1941 nyarán jól megfontolt hadászati támadásba len gyűlésnek az 1939. évi támadási parancsot, amely miatt
dült volna a német fasizmus és Európa ellen. A védelem
bocsánatot kért a Duma. Vagy: a magyar eltűntekről és
feladata tehát a támadásra való felkészülésben keresen meghalt hadifoglyokról 50 éven át nem léteztek adatok.
dő - vélhetjük.
Most 1998 és 2007 között 92 ezer fő halálozási adatait adták
Mítoszok vagy valóság? A Szovjetunió valóban Németor meg. Ezek feldolgozása még most is zajlik, mert a magyar
szág megtámadására készült volna? Legalábbis ezt állítják állam finanszírozza.
manapság a második világA szovjet hadtörténészek
háborút újra elemző revizio
nek a KGB cenzúráján és
A háború egész művészete nem á ll minden egyéb anyag meg
nisták. Olvasgatva az egyre
sűrűbben megjelenő hábo
másból, mint a jó l megfontolt és jelentetésének eltiltásán
rú eseményeit más, eddig
alapult korábbi viszonyla
rendkívül körültekintő' védelemből, gos egyetértését mára a
nem hallott megvilágításba
helyező
tanulmányokat,
melyet gyors és vakmerő támadás kétkedések sorozata törte
rögtön levonhatjuk a követ
meg. A revizionisták és
követ.
keztetést. Nem így tanultuk,
„szuvorovisták” kétkedése.
nem ez az a kép, ami fel
Napóleon Ok azt állítják, hogy a má
rémlik tanulmányaink sorá
sodik világháború kitörésé
ból a második világháború
nek fő felelőse a Szovjet
ról, a Nagy Honvédő háborúról, Sztálinról, a „hű barátról”. unió. Az utóbbi időkben megjelenő írások viharos reakció
Le kell szögezni, hogy korábbi tanulmányaink során mani kat és vele együtt újabb kétkedéseket váltanak ki.
pulált, ferdített, a Szovjetunió helyzetének ideológiai alátá
Ily módon 60 évig tartotta magát a következő verzió,
masztására és a világuralmi terveinek leplezésére íródott amely beleívódott az emberek tudatába: a Szovjetunió bé
tankönyvek álltak rendelkezésünkre.
keszerető, hatalmas potenciállal rendelkező ország volt, a
Érvek és ellenérvek hangzanak el egyik és másik olda háborúra nem készült, semleges maradt, Sztálin és a szov
lon. Kinek van igaza? A kérdésfeltevés és a belőle követ jet kormány a béke megvalósításáért harcolt az egész vilá
kező dilemma újabb vitákat gerjeszt. E tanulmány meg gon. A német hadigépezetet azonban korábban mozgósí
írásakor feltételezések és tények ütköztetésére vállal tották, és a szovjet határ közelébe vonták, ennek ellenére
koztam, hogy abból következtetéseket tudjon levonni az Sztálin nem engedte, hogy az országot belerántsák a hábo
olvasó.
rúba. A történelem túl kevés időt biztosított a Szovjetunió
nak a háborúra való felkészülésre, ezért a fegyvergyártás
nem érte el a szükséges szintet, a szovjet fegyverzet jobb
A HÁBORÚRÓL
volt ugyan, mint a német, de kevés állt belőle rendelkezés
re, a hadsereg kiképzetlenül és szinte fegyvertelenül lépett
A német agresszió áldozatává vált békeszerető Szovjetunió harcba. Sztálin provokációt sejtve nem engedélyezte a
tézise helyett a szovjet történetírás által hangoztatott nézet hadsereg közvetlen háborús készülődését, ezért a német
tel szemben a legújabb munkák arról szólnak, hogy a Szov bombázók váratlanul tudtak lecsapni a háborús veszélyt
jetunió célirányosan készült a második világháborúra. Nem nem sejtő lakosságra. A német hadsereg behatolva a szov
lehet persze egyértelműen kijelenteni, hogy a német ag jet területre ennek ellenére gigászi veszteségeket szenve
resszió „megelőző csapás” lett volna, hiszen Hitler a szov dett, azonban a saját veszteségekről kevés szó esik. Ebből
jet szándékoktól függetlenül, céltudatosan készült keleti a Mark Szolonyin orosz történész-író által is megerősített
szomszédja megtámadására, de ezt csak később tartotta felsorolásból kiderül, hogy a bűnös a történelem, amely túl
időszerűnek. Ezzel együtt a Vörös Hadsereg is készült va kevés időt biztosított a Szovjetunió számára a háborúra va
lami hasonlóra, de hogy mire, arra nem lehet egészen pon ló felkészülésre; Hitler, aki legalább két hónapra előre nem
tos választ adni addig, amíg minden mozaik a helyére nem adott ultimátumot, nem értesítette Sztálint a szándékairól
kerül, amíg nem oldják fel a vonatkozó dokumentumok tit és hitszegő módon támadott; végül Sztálin naivitása és hi
kosságát, illetve amíg megismerhető lesz, milyen doku székenysége okozta a kezdeti súlyos vereségeket. Sokáig
mentumokat semmisítettek meg az évtizedek során. hittünk az itt felsorolt állításoknak, de az idő múlásával, a
A szovjet időszak bűneiről lényegében sok irat létezik, de nyíltság és új források megjelenésével bizonyos kételyeink
alaposan eldugva, mert nyilvánosságra jutása totálisan le támadtak.
rombolná a szovjet mítoszt és propagandát 70 évre vissza
Az igazsághoz tartozik, hogy a Szovjetunió polgárai már
menőleg. Mindig csak a legfontosabb dokumentumokat és a háborút megelőző években megfeszített tempóban dolz t á l in m in d ig h a n g s ú l y o z t a
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goztak. A hadi üzemek három mű
szakban megállás nélkül gyártották a
fegyvereket. Ennek ellenére hogyan
fordulhatott elő az, hogy a Szovjetuni
ónak mégis kevesebb fegyvere volt,
mint Németországnak? - kérdezheti
az olvasó, és ezt teszi Szolonyin is.
Amikor Németország lakossága két
és félszer kevesebb volt, mint a Szov
jetunióé, és ráadásul nyersanyaghi
ánnyal is küszködtek. A szovjet fel
derítés jól működött. Sztálin minden
információval rendelkezett a német
előkészületekről és szándékokról.
A szovjet fegyveres erők rejtett moz
gósítása, felvonulása és szétbontakozása a Szovjetuniót ért első tüzérségi
tűzcsapás előtt megtörtént. A mozgó
sítás és hadászati felvonulás tervei
miért csak 50 évvel a háború után let
tek hozzáférhetőek, hol vannak a vo
natkozó további dokumentumok, mi
ért semmisítették meg tonnaszámra
az iratokat?
Roy Howardra, az egyik amerikai sajtóegyesülés elnöké
re nagy hatással volt a szovjet vezetőnek egy interjúban
adott válasza:
- Az egész világ háborúról beszél. Ha valóban lesz hábo
rú, akkor ön szerint, Mr. Sztálin, mikor robban ki?
- Ezt lehetetlen megjósolni. Manapság nem szoktak ha
dat üzenni, a háborúk anélkül kezdődnek. A béke hívei
azonban nyíltan tevékenykedhetnek, mert a közvélemény
erejére támaszkodnak. Ebben rejlik a béke híveinek az elő
nye. Ami a béke ellenségeit illeti, nos ők titokban kénytele
nek tevékenykedni. Ebben rejlik a béke ellenségeinek a
hátránya.
A Vörös Hadsereg 1942 májusa (más források szerint
szeptembere) helyett már 1941 nyarán kénytelen volt a há
borúra felkészülni. Olyan háborúra, amelynek a következő
napokban vagy hetekben kellett elkezdődnie. Az ismert
helyzetben megvalósulhatott-e a váratlanság? A háború
után megjelent memoárok csak részben lehetnek hitelesek,
mindegyik abban az időszakban jelent meg, amikor a KGB
közreműködésével minden megjelent anyagot cenzúráztak
vagy átírtak. Emiatt Zsukov, Styemenko, Mereckov,
Bagramjan, Rokoszovszkij könyvei hiányosak és manipu
láltak. A könyvekből fontos tények maradtak ki a háborút
megelőző időszak eseményeiről. így például nem esik szó
a Vörös Hadsereg nyugati katonai körzeteinek rejtett moz
gósítására és hadműveleti szétbontakozására vonatkozó,
addig szigorúan titkos és csak 1996-ban nyilvánosságra
hozott különösen fontos tervekről sem.
Ezek tanulsága szerint a csapatok június 19-én kiérkez
tek a védősávba, de nem mentek át védelembe, hanem a
közeli erdőkben összpontosultak készen a támadás megin
dítására.
Sztálin hű barát vagy alattomos ellenség volt-e? Ah
hoz, hogy megismerjük jellemét és döntéseinek folyama
tát, követni kell játékszabályait. Vasember ő, neve, Sztá
lin (sztal - acél) mutatja nekünk jellemét. A történelem
piszkozat nélkül, azonnal végleges formában íródik.
A megtörtént, megélt eseményeket csak gondolatban
pergethetjük vissza. Ezzel Sztálin is tisztában volt, ezért
nagy gondot fordított arra, hogy az emberek csak azt
tudják róla, amit ő akart tudtukra adni. Alattvalói hűség
gel és hízelgéssel dicsőítették tetteit. Kezdetben a hű
barát látszatát keltve erőteljesen támogatta, segítette

párttársait, majd egymás ellen sorban kijátszva alatto
mos ellenségként eltávolította őket a hatalomból, meg
szabadult tőlük. Valamennyi ellenfele a „nép ellensége
ként” halt meg, mivel kivégeztette az ellene esetleg fel
lépőket és lehetséges utódait. Sztálin például tudta,
hogy Lenin kedveli Buharint. Ő maga is hosszú éveken
keresztül „baráti” kapcsolatban állt vele és családjával.
Buharin segítséget nyújtott neki. Lehetetlen, hogy Sztá
lin nem látta be, mennyire nevetségesek vádjai: kémke
dés, összeesküvés. Előfordult, hogy lakásán melegen
fogadta „barátait” , Zinovjevet és Kamenyevet. Tegezték
egymást, Sztálint, mint régen, Kobának szólították. Két
hónap múlva aknamunkával vádolta meg őket és elvette
életüket. Lehetséges, hogy a környezetét alkotó embe
rek rokonainak, barátainak, feleségeinek letartóztatásá
val Sztálin alattvalóinak hűségét akarta próbára tenni.
Mivel munkatársai és sokan mások semmi jelét nem ad
ták annak, hogy családjukban katasztrófa történt, figyel
te őket és elégedett volt beletörődésükkel. Az adatok
szerint 1938-1942 között Kalinyinnak, a Legfelső Ta
nács Elnöksége elnökének a lánya és annak egész csa
ládja, Molotov külügyminiszternek és népbiztosnak, a
PB tagjának felesége és rokonsága volt börtönben.
Nincs elegendő adat arra, hogy teljes képet lehessen al
kotni, de ez a terror az államvezetés jó egyharmadát
érintette. Sztálin ezzel biztosította alvezéreinek feltétlen
lojalitását. Ő valójában soha senkinek nem volt és nem
lehetett a barátja. A csúcson lévő magánya, korlátlan
személyi fölénye, karrierizmusa, mindenhatósága, a ha
talom dermesztő szele kipusztította emberi érzéseit. Ezt
a gyengeségét igyekezett az erő jelévé változtatni. Sem
keze, sem szíve nem bizonytalanodott el soha, amikor
barátait, a politikai bizottságbeli elvtársait, polgárhábo
rús harcostársait vagy közeli rokonait küldte a törvényte
lenség vérpadjára.
A katonák sokat szenvedtek Sztálin kegyetlenségei és
igazságtalanságai miatt. 1938-39-ben a hadsereg és
flotta parancsnoki állományának 45 százaléka dandár
parancsnoktól fölfelé a sztálini diktatúra következtében
pusztult el. Sikertelenség esetén mindig megtalálta a
bűnöst, és a diktátorok ősi törvénye szerint cselekedett.
Politikai céljai eléréséhez az erőszakot használta esz
közként. Mestere volt annak, hogyan lehet a hibákat,
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tévedéseket, bűnöket sikerként, vív
m ányként, barátságként tálalni.
A legszom orúbb az, hogy idővel
Sztálinnak már senki sem mert el
lentmondani. Ereje nem benne, in
tellektusában, akaraterejében, go
nosz céltudatosságában vagy kö
nyörtelenségében rejlett. Erejét a
megteremtett és ügyesen alkalm a
zott állam és pártapparátus adta,
amelyet saját hatalmi gépezetévé
formált. Minden siker a vezérre volt
visszavezethető, minden sikertelen
ség az ellenségre. Sztálin számára
mindig csak a cél volt fontos. Soha
sem érzett lelkiism eret-furdalást,
keserűséget vagy fájdalmat a hatal
mas veszteségek miatt. Nem érdekelte a hadművészet
lényege, amely abban fejeződik ki, hogy a kitűzött célo
kat a lehető legkisebb veszteségek árán kell elérni. Úgy
tartotta, hogy a háborúban a győzelem és a vereség
egyaránt áldozatokkal jár. A katonák „A hazáért! Sztáli
nért!” kiáltással mentek harcba. Lehet-e tagadni, hogy
az emberek szerették Sztálint? Nem, ez tagadhatatlan
tény. Az emberek valóban szerették a vezért. Ő viszont
nem szerette az embereket.
Játékszabályai külpolitikájára is érvényesek voltak. Sztá
lin kezdetben barátként támogatta Hitlert, mert időt akart
nyerni, és korszerű német fegyvereket akart megszerezni,
majd ellenségként eltervezte a fasiszták megsemmisítését,
és végül ugyanazt a sorsot szánta nekik, mint otthoni áldo
zatainak. Szövetségeseit is „ellenséges barátoknak” tekin
tette. Már a háború után mondott egyik beszédében volt
ereje szót ejteni a kormány által elkövetett hibákról, ám ak
kor sem ismerte el, hogy ezek az ő saját hibái voltak. A ve
zér nagysága áldozatokra épült, megszámlálhatatlan áldo
zatra.
Ennek ellenére ma Joszif V. Sztálin, a néhai szovjet dik
tátor a harmadik legjelentősebb orosz történelmi személyi
ség az oroszok szemében. Erről az a felmérés tanúskodik,
amelyet az állami irányítású Rosszija televíziócsatorna
végzett az elmúlt időszakban. A nézők a csatorna által öszszeállított listán szereplő személyekre adhatták le szavaza
tukat interneten keresztül vagy telefonüzenetben. A névsor
ban élő személyek nem szerepeltek. A tulajdonképpen nem
is orosz, hanem grúz származású Sztálin nem sokkal ma
radt el a két első helyezettől: 519 ezren szavaztak rá. A har
mincas évek úgynevezett tisztogatási korszakában millió
kat küldött a halálba, diktatórikus, személyi kultuszos rezsi
met alakított ki. Kegyetlen despota volt. Országlása idején
munkatáborokat létesítettek, miközben a Szovjetunió több
térségében aratott az éhhalál és a terror. Sokan viszont az
zal magyarázzák Sztálin még mindig élő nimbuszát, hogy
bűnei ellenére az elmaradott országból atomnagyhatalmat
kreált.
Miután meghatározta a célt és kijelölte a feladatokat,
meglepő ravaszságot és szívósságot tanúsított a végrehaj
tás folyamatában. Kuznyecov admirális és egykori népi ko
misszár azt mondta, hogy Sztálin elkerülhetetlennek tartott
egy háborút, és célirányosan felkészült rá. Ebben a hábo
rúban azonban Sztálin nem egy Németországból kiinduló
támadásra való reakcióra, hanem egy általa kijelölt időpont
ban általa indított háborúra készült. Másképp szólva Sztá
lin arra készült, hogy elsőként támad, azaz támadást indít
Németország ellen, Hitler azonban elhatározta magát egy
megelőző csapásra, és ezzel Sztálin minden tervét felborí
totta.

6

HADITECHNIKA 2 0 1 0 /2

SZUVOROV KONCEPCIÓJA
Viktor Szuvorov írói álnév. Eredeti neve Vlagyimir
Bogdanovics Rezun, 1947-ben látta meg a napvilágot a
Szovjetunióban, Kalinyinban. Katonatisztnek készült, Kijevben járt a Szovjet Hadsereg tiszti iskoláiba. A GRU katona
diplomáciai akadémiáját Moszkvában fejezte be, ezt köve
tően a szovjet katonai felderítés hírszerzője, külföldön mű
ködő ügynöke lett.
Kihelyezése után harmadtitkárként tevékenykedett Géni
ben az ENSZ egyik nemzetközi szervezeténél. Genfben
1978-ban - ahol négy évet diplomáciai fedésben, őrnagy
ként dolgozott - politikai menekültstátust kért és kapott
Nagy-Britanniától. Volt hazájában halálra ítélték, az ítéletet
még most sem hatálytalanították. Ettől az időszaktól kezd
ve brit katonai iskolákban tanít, hadtörténeti témájú tanul
mányokat publikál, elsődlegesen a Vörös Hadsereg máso
dik világháborús szerepét kutatja.
Szuvorov első bestsellerré vált könyve az 1989-ben
megjelent „Jégtörő” volt, melyben a szerző azzal a szov
jet propaganda által elterjesztett legendával szállt szem
be, miszerint Moszkva és a Vörös Hadsereg felkészület
len lett volna a második világháborúra. Tézise szerint s ezt fejtette ki 1994-ben megjelent „M” nap, illetve a
2000-ben publikált „Sztálin megakadályozott első csapá
sa” című könyveiben - a Szovjetunió egész Európa elfog
lalására készült. E könyvek alapkoncepcióját Dmitrij
Hmelnyickij „Jégtörő az Akváriumból” című művében ma
gyarázza: 1. Az első világháború után Európában máso
dik világháború kirobbantására senki nem volt képes.
Nagy-Britannia el volt foglalva gyarmataival, kis hadse
reggel, de hatalmas hadiflottával rendelkezett, melynek
fő feladata a gyarmatokhoz vezető vízi út biztosítása volt.
Nagy-Britanniának európai ambíciói és háborút kiváltó
érdekei nem voltak. Franciaország a békekötés után min
dent elért, amit akart. Védelmi stratégiát folytatott, hábo
rút kirobbantani nem szándékozott. Németországot le
fegyverezték. Katonai és technikai szempontból teljesen
jelentéktelen volt, háborút kezdeni sem volt képes.
A Szovjetunió mindent megtett azért, hogy Németország
a háborús készülődés útjára lépjen. Német harckocsizókat, pilótákat és más szakembereket képezett ki. Ki el
len? Nyilvánvalóan nem maga ellen, hanem Európa el
len. A Szovjetunió készítette fel Németországot a háború
ra. 2. Sztálin segítette hatalomra Hitlert. 3. A Szovjetunió
agresszív külpolitikát folytatott. A fegyvergyártás óriási
méreteket öltött, miközben a szegénység és az éhezés
milliók vesztét okozta. Továbbá ha Sztálin nem akart há
borút Németországgal, meg kellett volna őriznie a semle
ges országok ütközőzónáját. Ő azonban Hitlerrel meg-
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osztozott Lengyelországon, közös szovjet-ném et határt
hozott létre, és közel került Németországhoz, ahol csak
tudott. A következő momentumként Sztálin Hitler kezével
leromboltatta Európát, majd ő fojtotta meg Hitlert. Amikor
a vezér megérezte, hogy csapást mérhet Hitlerre, a Vö
rös Hadsereget kimondottan támadásra készítette fel.
Végül 1941-ben a Vörös Hadsereg nyugati csoportosítá
sainak szétzúzása azzal magyarázható, hogy minden
terv, minden előkészület a támadást célozta, a védelem
érdekében szinte semmi nem történt.
Szuvorov második világháborúról szóló könyvei óriási vi
tákat kavartak szakmai körökben. Ezeket a bestsellerré vá
ló műveket Európa szinte minden nyelvére lefordították
(az első magyar fordítások csak nemrég jelentek meg).
Többek között a nevezetessé vált szerző a terjesztője an
nak a nézetnek, hogy a Szovjetunió Németország megtá
madására készült 1941 nyarán, s ezért Hitler „kénytelen”
volt elsőként csapást mérni a Szovjetunióra.
Könyveinek sikeréhez hozzájárul rendkívül lendületes
stílusa és „hírszerzői vaslogikája”. Nézetei legalábbis vita
tottak: annyi mindenesetre bizonyos, hogy Hitler nem „meg
előző csapásként” vagy „védekezésként” támadta meg a
Szovjetuniót, hanem tudatosan. A tudatos támadásnál min
denképpen figyelembe kell venni, hogy Hitler legalább rész
ben tudott a szovjetek támadó tervéről és az előkészületek
ről. Lehetetlen, hogy ne kapta volna meg a felderítő repülé
sek adatait. Ugyanakkor Szuvorov gyilkos kritikája, amelyet
a szovjet történettudománnyal szemben megfogalmazott,
néhány esetben termékeny talajra hullott: például az, hogy
a Szovjetuniót nem „felkészületlenül” érte a háború, a szov
jet haditechnika mennyiségben és helyenként minőségben
is egyaránt messze felülmúlta a németet.
Az ukrán származású szerző leírja, hogy csak hiteles do
kumentumokat - korabeli sajtót, párthatározatokat, beszé
deket, megjelent memoárokat, levéltári adatokat, interneten
elérhető híreket - használt fel, amelyeket logikai rendbe
szedve bizonyítja, hogy a bolsevik párt, majd a III. Internacionálé vezetése a lenini permanens forradalom elméleté
nek megfelelően mindent megtett a világforradalom kirob
bantásáért. Sztálin általános háborúra készült, amely már
látszott a III. Internacionálén és az SZKP háború előtti utol
só kongresszusán is. Előadói beszédeiben kifejtette, hogy
a szocializmus jövője azon áll, a Szovjetunió tud-e más ál
lamokat maga mellé állítani, mert ha magára marad, a ka
pitalista világ meg fogja fojtani. Ezért Európa országaiban

hatalomra kell segíteni a testvérpártokat, majd elvtársi in
ternacionalista segítségnyújtással meg kell védeni őket.
Szuvorov több művében is erősíti, hogy Sztálin az 1930-as
évektől kezdve készült Nyugat-Európa lerohanására. Azt
állítja, hogy Sztálin a világforradalom eszméje nevében tá
mogatta Hitler megerősödését és nyugati offenzíváját, majd
miután Hitler leigázta Európát, egy támadó hadművelettel a
kommunizmust egész Európára kiterjesztette volna. Hitler
„megelőző csapása” tehát tulajdonképpen megmentette
Nyugat-Európát a bolsevizmustól.
Szuvorov koncepciójának lényege: a Szovjetunió világ
forradalmat akart kirobbantani, e célnak rendeltek alá min
dent a bolsevik államban. Sztálin segítette Hitlert a hata
lomba azzal a céllal, hogy a náci rezsim lángba borítsa Eu
rópát. Ebben a helyzetben a Szovjetunió megmentőként és
felszabadítóként léphetett volna színre. Moszkva óriási
fegyverkezésbe kezdett, amelynek során a világ leghatal
masabb és legerősebb, legmodernebb seregét alkották
meg. Ez a katonai gépezet 1941 nyarán mozgásba lendült,
Németország megtámadására készült. Feltételezését azzal
bizonyítja, hogy a Barbarossa-hadművelet előestéjén, a
nyugati határok mentén állomásozó szovjet csapatok elhe
lyezkedése, csoportosítása és fegyverzete sokkal alkalma
sabb volt egy támadó hadművelet megindítására, mint a
védekezésre.
Ám június 22-én mégis Németország támadott elsőként.
A Szovjetunió végül legyőzte Németországot, de célját
mégsem érte el, mert nem sikerült világforradalmat kirob
bantania, de még Európa államainak társadalmi rendjét
sem megváltoztatni az általa megszállt államok kivételével.
„Az M nap” című könyvében a szerző megpróbálja ada
tokkal alátámasztani, hogy a hitleri Németország ellen pon
tosan kitűzött időpontra konkrét támadási előkészületek tör
téntek. A szerző abban látja a Vörös Hadsereg 1941-ben
elszenvedett vereségének döntő okát, hogy a Wehrmacht
támadása olyan időpontban lepte meg a Szovjetuniót, ami
kor az minden erőfeszítését a hamarosan bekövetkező
„M nap”-ra összpontosította, azaz védekezésre nem volt
felkészülve. Szuvorov elmélete szerint a második világhá
ború elkezdéséről 1939. augusztus 19-én döntöttek a
Kremlben. Ezen a napon hívták meg Ribbentrop német kül
ügyminisztert moszkvai tárgyalásokra. Ribbentrop augusz
tus 21-én megérkezett. Gyorsan kettéosztották Lengyelor
szágot, 23-án aláírták a paktumot, és egy hét múlva kitört a
második világháború. Augusztus 19-én kezdődött az or
szág mozgósítása a háborúra. Az „M nap” a rejtett mozgó
sítás végét, az ellenségre mért csapás és a nyílt mozgósí
tás kezdetét jelentette.
(Folytatjuk)

2 0 1 0 /2

HADITECHNIKA

7

Tanulm ányok

Babusa Mihály

A

Az Me 109 és a Spitfire repülési
teljesítményeinek összehasonlítása

NEM ELHANYAGOLHATÓ SZEMPONTOK KÖZÉ TARTOZOTT 3 ké t

említett gép párharcában a beépített motor jellemzői
és az üzemanyag-adagolás módja. A német gép befecskendezős, míg a brit hagyományos porlasztós rendsze
rű volt. Ez a tény 1940-ben a német gépnek kedvezett, mert
zuhanórepülés előtt nem kellett időt rabló félorsóba vinni a
gépet a negatív túlterhelést megakadályozandó. A porlasz
tós motor használatából következik, hogy szegény-dús
(rich-weak) keverékszabályzást igényelt, amelyet a pilótá
nak az üzemeltetési utasítás szerint kellett szabályoznia.
Ezzel szemben a német befecskendezős DB-601 el volt
látva automata Bosch keverékszabályzóval.
A Spitfire Mk. II. modifikáció Merlin XII. motorja és az
Mk. I. változat Merlin I., II., illetve lll-as motorjának teljesít
ményei teljesen megegyeztek, a nagyobb változtatást a
Merlin XIl-nél a javított forgattyús tengely, a hengerfej, a na
gyobb nyomásviszonyt előállító sűrítő és a nagyobb olajhűtő-felület jelentette (0,2 sqft-ról 0,35 sqft-ra, vagyis
186 cm2-ről 325 cm2-re). Lényeges változtatás volt a Merlin
Xll-nél az ún. „forró vizes motorhűtés”, ami nyomás alatt lé
vő glykollal kevert hűtőfolyadékot jelentett. Mivel nyomás
alatt a hűtőfolyadék forráspontja nagyobb, ezért a százfo
kos vagy a feletti hűtővíz-hőmérsékletek normális értéknek
számítottak. Ez nagyobb magasságokban is jobb hűtést és
a motorok nagyobb teljesítménykihasználtságát eredmé
nyezte. Az USA által szállított 100 oktános üzemanyag je
lentősen növelte a Merlin teljesítményét, lehetővé téve a
szívótérnyomás növelését, azaz a feltöltő nagyobb nyo
mást állíthatott elő anélkül, hogy a motor kopogna.
A Merlin motorok említett változatai egyfokozatú feltöltő
vel rendelkeztek, és 1938-tól 1940 végéig szolgáltak az an
gol vadászgépek erőforrásaként. Az angol motortechnika
fejlettségét mutatja, hogy igen terhelhető szerkezeti ele
mekből épült fel, mert jóval hosszabb időtartamra volt meg
engedett a legnagyobb motorteljesítmény, mint ugyaneb15. ábra. A Spitfire féklapjai teljesen kitérített helyzetben
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16. ábra. A Me 109 előszárnya kinyitott helyzetben

ben az időszakban a rivális DB-601 változatainál. A 100
oktános üzemanyag adagolása a kiváló anyagminőségű
szerkezetben jóval nagyobb fordulatszámot és töltőnyomá
sokat eredményezhetett, mint az opponens német motorok
esetében. Mindez jól nyomon követhető a Rolls-Royce
Merlin teljesítmény-jelleggörbéjén (1 ata = 1 kg/cm2 » 98
Kpa » 1 bar ; f/p = fordulat/perc = RPM). Annak ellenére,
hogy a Merlin kisebb hengertérfogattal rendelkezett, mint a
DB-601, fogyasztása a karburátor miatt tetemes volt, harci
teljesítményen kevesebb mint egy óra alatt felemésztette a
feltölthető üzemanyagkészletét, mert fogyasztása ekkor
445 liter volt óránként. Ugyanilyen üzemmódban a DB 601es száz literrel kevesebbel is beérte.
A DB 601-es változatoknál alkalmazott feltöltő jóval kor
szerűbb volt, mint amilyet a Merlinen alkalmaztak, mert jó
val nagyobb repülésimagasság-tartományokban biztosított
nagyobb teljesítményt. Ezt a tulajdonságát egy ún. automa
tikus fokozat nélküli barometrikusan vezérelt kuplung bizto
sította. Az automata barometrikus egység egy egyszerű
csőmembrán volt, amely érzékelte a repülési magasság nö
vekedésével a külső légnyomás csökkenését, és kapcsolta
a centrifugálsűrítőt egyre nagyobb fordulatszámra (meghaj
tás a motor főtengelyéről), miáltal ez így nagyobb töltőnyo
mást szolgáltatott a hengerekbe. A sűrítő kívánt fordulat
számát (töltőnyomást) a repülési magasság szerint a
barometrikus egység előszabályozásával lehetett elérni.
Az angliai légi csata alatt használt német Daimler-Benz DB
601 változatok teljesítménynövekedése a német motor-
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szárnybekötés nagyítása

A Messerschmitt-109 szárnyszerkezete

'^ /'tö b o r d a

2. nagyítása
1. főtartó felső öv bekötés és csapszeg
2. főtartó alsó öv bekötés és csapszeg
3. töborda bekötése a harmadig csapszeggel
a szárny kitámasztása és harmadik bekötési
pontja
4. a törzshöz való bekötés
csatlakozási pontjai
szárny bekötés 2+1
csapszeggel

fékszárny

főtartó
17.

segédtartó

ábra. A Messerschmitt szárnybekötése

technika nagy fejlődését mutatja 1937 és 1940 között. Már
1937-ben rendelkezésre állt az A-1 változat, ezt eredetileg
a Me 109 E-1-esbe szerelték, amelyet 1938 végétől gyár
tottak sorozatban.
Az E-1 változatot igen hamar követte 1939 nyarán az
E-3, amely fegyverzetében fejlődött, és az erősebb DB
601 Aa motorváltozattal épült. A teljesítménynövekedést
szerkezeti újításokkal és modernebb feltöltő alkalmazásá
val érték el. Az E -4 változat 1940 tavaszán érkezett a
csapatokhoz, amely erősebb fegyverzetet és páncélzatot
kapott, és az év közepétől a DB 601 N motorváltozattal
gyártották (E-4/N). Ez a motorvariáns nagyobb komp
resszióviszonnyal és növelt fordulatszámmal rendelke
zett. Az év őszétől a német motorok már a szintetikus úton
előállított 100 oktános C2 jelzésű üzemanyaggal, valamint
C3 jelzésű, 96 oktános természetes üzemanyaggal mű
ködhettek. Ez lehetővé tette a nagyobb szívótérnyomást
és fordulatszámot. 1940 őszéig a német gépek a B4-es
jelzésű 87 oktánszámú üzemanyagot használták. Termé
szetesen a szolgálatban tartott és az angliai légi csatában
is részt vevő korai E-1 változatokba is az elhasználódott
régebbi motorok helyett az újabb motorváltozatokat sze
relték, valamint páncélzatát és fegyvereit is modernizál
ták, ezért lehet inkább hibrid gépekről beszélni. Például
egy DB 601 motor üzemideje nagyjavításig, ami egyet je 
lentett a motor cseréjével, kereken 200 üzemóra. Ha fi
gyelembe vesszük a motor átlagfogyasztását és a feltölt
hető üzemanyag mennyiségét, akkor ez felszállásonként
átlagosan 90 percet jelentett.
Az angliai csata idején napi két-három bevetést repültek
a német pilóták, így egy vadonatúj gépnél is alig két hónap
alatt felhasználták a motor megengedett összes repülési
idejét, feltéve ha addig tönkre nem ment. Az E-1, E -3 és
részben az E -4 verziók pedig már végigharcolták az euró
pai „Blitzkrieg”-et az angliai csata előtt. Az E-3 változat kis
számban épült, és csak maroknyi vett részt az angliai har
cokban. Az első Me 109 E -7 1940 augusztusában érkezett

18. ábra. Réseletlen kisméretű leszállólapok a Spitfire szárnyán
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a csapatokhoz, amely már póttartállyal is rendelkezett és
DB 601 N (E-7N) és DB 601 E erősebb motorváltozatokkal
repült, de a csata végkimenetelébe már érdemben nem
szólhattak bele, csakúgy mint a nagy hatótávolságú 1940
októberében megjelent E-8, amely szintén póttartályos vál
tozat DB 601 E motorral, amelynek már végsebessége is
590 km/h-ra emelkedett. A megismert adatok felhasználá
sával összehasonlítva az alkalmazott repülőgépmotorok
jellemzőit megállapítható, hogy a nagy motorterheléseket a
Merlin huzamosabb ideig teljesítette, és közepes magassá
gokban nagyobb teljesítményt szolgáltatott, viszont a
DB 601 N megjelenésével ez a motor 3500 m-től egyértel
műen nagyobb teljesítményt adott le. A Merlin motorok ezt a
teljesítményt kizárólag 100 oktános üzemanyag mellett érték
el. A teljesítményterhelés értékeit összevetve, különösen a
DB 601 N motor megjelenésével volt szembetűnő a Messerschmitt fölénye csaknem minden magasságon, viszont a
DB 601 Aa motorváltozattal felszerelt Messerschmittel
szemben közepes magasságokon a Spitfire mutatott ked
vezőbb értékeket.
A felhasznált motorokkal szorosan összefügg az alkalma
zott légcsavarok minősége, mert ez is lényeges befolyással
bír az adott gép repülési teljesítményeit illetően. A Spitfire
Mk. I.A korai 1938-as építésű változata (kb. 78 db) légcsa
varja csak kétágú volt, ráadásul fa, ami nem kedvezett a
hatásfok alakulásának. Hamar áttértek a háromágú, kétállású fém De Havilland-légcsavarok alkalmazására, de még
ez sem felelt meg a minden magasságon és sebességen jó
hatásfokkal való működés kívánalmainak. Ezt a légcsavart
20. ábra. Az Me 109E réseit fékszárnya
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ún. sebességi légcsavarként alakítot
ták ki, tehát a legnagyobb sebesség
eléréséhez tervezték, ezért volt gyor
sabb bizonyos magasságokon az
Mk. I. mintegy 10 km/h sebességgel,
mint a későbbi Mk. II.A, amely egyéb
ként is erősebb, a pilótát védő páncél
zatot kapott, és így kicsit nehezebb is
lett. Csakhogy nagy újítást jelentett a
Merlin motor hajtotta légcsavarok fej
lődésében az ún. állandó sebességű
Rotol típusú légcsavar alkalmazása
1940 júniusától az Mk. I.A és a később
megjelenő II.A gépek esetében, ez
ugyanis lényegesen javította a hatás
fokukat (a légcsavarét és motorét is),
a motor élettartalmát és teljesítmény
kihasználtságát, valamint az elérhető
maximális repülési magasságot (kb.
2000 m-rel növelte), és a gép
összrepülési jellemzőit is nagymérték
ben javította. Az állandó fordulatszá
mú légcsavar azt jelenti, hogy a lég
csavar fordulatszáma minden repülési
magasságon és repülési sebességen
- a lapátok automatikus beállítása során - alkalmazkodik a
motor mindenkori fordulatszámához. Ismeretes, hogy a le
vegő sűrűsége a magassággal csökken, ezáltal a feltöltővel
nem rendelkező motorok teljesítménye is, ezen keresztül
pedig fordulatszámuk is.
Ahogy már volt róla szó, mindkét fél motorja feltöltővel
rendelkezett, hiszen e nélkül a motor teljesítménye már
4000 m-es magasságban a felére esne vissza. A feltöltővel
rendelkező repülőgépmotorok teljesítménye viszont a teljes
nyomásmagasságig (ettől a magasságtól már csak csök
ken a motor teljesítménye) még növekszik (lásd a motortel
jesítmény-görbéket). A légcsavar viszont változó sűrűségű
közegben dolgozik, változó repülésisebesség-tartományokban. Tehát nagy magasságban a lapátok állásszö
gét nagyobbra kellett állítani (növelve a légcsavar terheltsé
gét) a hígabb közeg miatt, nehogy a légcsavar megszalad
jon, felszálláskor fordítva és sebességváltozások esetén is.
Ezt egyeztette össze egy egyszerű, ún. röpsúlyos vagy
más néven centrifugálingás szerkezet, amely szinkronizál
ta a motor mindenkori fordulatszámát a légcsavar beállítási
szögével, ill. fordulatszámával. Nem utolsósorban a légi
harc közepette - amely folyamatos sebesség- és ma
gasságváltoztatásokkal járhat együtt - megkímélte a pilótát
az ezzel való foglalatosságtól. A rendszer tehát úgy műkö
dött, hogy változatlan gázkarállás mellett a sebességtől és
a magasságtól függetlenül a motor fordulatszáma és telje
sítménye állandó lett, ezért lehetett jobban kihasználni az
annak teljesítményében rejlő lehetőségeket. A Messerschmitt ez időben kétfajta légcsavarállító szerkezettel épült.

Tanu lm ányo k

I fö tüzelőanyag 386

liter [

I hátsó törzs póttartály

| törzs alatti póttartály
"sljPPer tank" 2°5 liter

1. belépőéi szárny
tartály 259 liter
2. főtartó
3. csűrő
4. segédtartó
5. futókerék akna

ledobható póttartályok a Spitfire szárnya alatt
21. ábra. A Spitfire pót tüzelőanyag-elhelyezési lehetőségei

Volt egy többállású elektromosan állítható légcsavar (VDM
9-11081 A), amelyet a pilótának manuálisan kellett szabá
lyozni, és volt egy teljesen automatikus (VDM 9-11081 E).
Egy légi harcban a kézi szabályozású légcsavarállítással
való bíbelődés legalább akkora időveszteség, mint zuha
nás előtt félorsóba vinni a karburátoros Spitfire-t. Termé
szetesen mindkét típusnál a motor főtengelye és a légcsa
var tengelye közötti mindenkori fordulatszám-különbséget
biztosító reduktor ún. áttételi viszonyszáma megmaradt. A
kettő közötti fordulatszám-csökkentésre azért van szükség,
mert különben a légcsavar a motor nagyobb fordulatszá
mán járva a lapátvégek elérnék a hang sebességét, amely
így tetemesen csökkentené hatásfokát és növelné ellenál
lását.

22. ábra. DB 601 motormetszet (múzeum)

A csatorna feletti csatákban tehát a Spitfire erősebb vál
tozata jelent meg. Ez volt a modernizált Mk.l. 1940 júniusá
tól és a továbbfejlesztett Mk II. 1940 augusztusától, és ez
zel párhuzamosan a Messerschmitt 109 E modernebb vál
tozatait is hasonlóképpen szolgálatba állították. A két gép
repülési végsebesség-összehasonlításának adatait szintén
nem szabad az adott körülményektől és típustól elvonat
koztatva kezelni. Például nyilvánvaló, hogy egy huzamo
sabb emelkedést követően - amikor a legnagyobb motor
teljesítményeket használták - nem lehetett túlhevült motor
ral a maximális sebességet elérni. Ilyenkor a mindkét gép
szárnya alatt lévő hűtőzsaluk kinyíltak, és ez tetemes ellen
állás-növekményt okozott. A Messerschmittnél ráadásul
mindkét számyfél alatt volt egy hűtő, amely teljesen nyitott
helyzetben 70 km/h-val csökkentette a repülési sebessé
get. Egyes angol kísérleti repülések a Spitfire esetében
10-20 km/h-val nagyobb végsebességeket is mértek. Né
met jegyzőkönyv ± 5%-os eltéréssel adja meg az értékeket
a légköri és egyéb viszonyoktól függően.
A két gép manőverezőképességei összehasonlításában
nem szabad figyelmen kívül hagyni az orsózási képessé
get, de ezek több egymással bonyolult összefüggésben lé
vő tényezőtől függnek. A repülőgép orsózási képessége két
fő tulajdonságból tevődik össze: az orsózás szögsebessé
géből és a kezdeti orsózási szöggyorsulásból. Az első egy
állandósult érték, a második pedig azt jelenti, hogy a kor
mánymozdulatot követve mennyi idő alatt kezd egy bizo
nyos szög eléréséig a gép orsózni. Mindkét dolog a csűrő
kormány háromdimenziós geometriájának bonyolult össze
függéseitől függ, de a második - amely a két gép fesztávolságát ismerve jobban megfogható - nagyban függ a repü
lőgép hossztengelyére vett ún. tehetetlenségi nyomatéké
től, azaz végső soron a szárny tömegétől. A nehezebb
szárnyú, nagyobb fesztávú gép szárnyának tehetetlensége
nagyobb, mert a nehezebb szárny tömegközéppontja
egyébként is messzebb esik a gép szimmetriasíkjától, kö
vetkezésképpen a tehetetlenségi nyomatéka nagyobb, így
a kezdeti orsózási szöggyorsulása is kisebb, azaz később
lehet orsózásba vinni a gépet, és az állandó orsózási szögsebesség később alakul ki. A német gép fesztávolsága pe
dig kisebb volt, mint a Spitfire-é. Az említettek az orsózási
képesség tekintetében csak egy szempontot jelentenek, az
elliptikus alaprajzú szárnyak orsózó tulajdonságai általában
rosszabbak, mint a többieké, mert nagy az ún. csillapító
nyomatékük, amelynek kifejtése túlmutat ezen írás lehető
ségein. Mindenesetre egy későbbi Spitfire modifikációnak a
szárnyvégszekciót levágták, többek között az orsózási tu
lajdonságokat javítandóan (Mk.VI és VII). Természetesen
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23. ábra. A Me 109E-4 szárnyának belső szerkezete

ez a tulajdonság is repülésisebesség-függő, mert a sebes
séggel nő a szárny elcsavarodása a csűrőkormány kitéríté
se következtében. Előny, ha a szárnytő húrhosszúsága
nagy, mert ez az elcsavarodás mértékét csökkenti, és így a
csűrőkormány hatásosságát nagyobb sebességek mellett
is fenntartja. A Spitfire szárnytő húrhossza nagyobb volt
mintegy 50 cm-rel. Ezeket az érveket támasztja alá egy
RAF (Royal Air Force) által végzett összehasonlító vizsgá
lat egy zsákmány E -3 és egy Mk. I. között. A mérési ered
ményekből látható, hogy a két gép végsebessége körül ki
egyenlítődnek az értékek, és ennél kisebb sebességeken a
24. ábra. A Me 109 E hűtőzsalui a szárny alatt
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Messerschmitt kisebb és könnyebb szárnyának kedvező
hatása érvényesül a kisebb tehetetlenségi nyomaték miatt,
de nagyobb sebességeken, pl. zuhanásnál a Spitfire szár
nyának merevebb szerkezete érezteti kedvező hatását.
Mindazonáltal nagy sebességeken mindkét gép kormány
zása tetemes fizikai erőt igényelt a pilótáktól, mert még nem
volt szervomechanizmus, és a légerőktől jelentősen meg
terhelt kormányfelületek miatt a botkormányt amúgy is ne
héz volt kitéríteni.
Az emelkedési képességeket mutató ábrán jól látni a
Spitfire evolúcióját a légcsavar- és üzemanyag-fejlesztések
következtében. Természetesen a Messerschmitt DB-601 N
motor alkalmazása esetén az értékek némileg javultak. Az
értékek DB-601 Aa motorváltozatot alkalmazva, gyári mé
rési eredményeken alapulnak (Messerschmitt AG.
Augsburg Meßprotokol), a Spitfire-eredmények RAF méré
si jegyzőkönyvekből származnak, metrikus rendszerben át
számolva. A grafikon mutatja a kis és közepes magassá
gokra való emelkedés esetén az E^4 fölényét, de nagy ma
gasságokban már jelentkezik a DB-motor rövid maximális
terhelhetőségi idejének hatása.
Természetesen a két gép szárnyának aerodinamikai el
rendezése annak szerkezeti, szilárdsági és egyéb lehető
ségeit is befolyásolta. A tervezők mindkét gép szárnyát a
légerők elviselésére méretezték, és ezeket az erőket a
szárnyak a törzsnek adták át, amelyek 3 -3 csapszeggel
csatlakoztak ahhoz. Ez az ún. „statikailag határozott” bekö
tési forma adta a legkisebb tömeget és legegyszerűbb szer
kezeti megoldást mindkét gép esetében. Mindkét gép szár
nya teljesen fémépítésű (durál) volt, egy fő- és egy segédtartóból állt, ún. félhéjszerkezetet alkotva. A légerők a
szárny egész felületén oszlanak el, nem pedig koncentrált
erők formájában, mint egy, a szárnyba való futóműbekötés

T a n u lm á n y o k

s____________________________/

M e -1 0 9 fö tü z e lő a n y a g ta rtá ly
szivattyú táplálás

2. túlfolyó
3. nyomáskiegyenlitö
4. fö tank nyílás
5. indítószivattyú
6. feltöltő nyomásmérő
7. tüzelőanyag nyomásmérő
8.
betápláló szivattyú csatlakozása
9. befecskendező visszavezető ág
10. tüzelőanyag szűrő berendezés
17; 11. tartálynyomás betápvezeték
12. befecskendező vezeték
15; 13. leeresztő vezeték
14. melléktartály fedél

"c* fö tartályrész

légtelenítő cső
alsó melléktartály

16. tartály
18. tüzelőanyag betöltő vezeték
19. tartály nyomást előállító berendezés
20.
tömitettlenségi visszavezetés
21. légtelenités

26. ábra. Lőszert töltenek a Spitfire Mk.l.-be

25. ábra. A Me 109E fő tüzelőanyag-rendszere

esetében. A szárnyba történő futóműbekötés megerősített
főtartót és a szárnytörzshöz való csatlakozásánál megerő
sített bekötő vasalásokat feltételez, hogy a szárny a földi
terheléseket és a repülőgép tömegét hordozni tudja. Erre
egyik gép szárnya sem volt alkalmas, és így a futóművet a
törzshöz kötötték be, ezért a törzs hordozta a repülőgép tö
megét a földön. Jól látni a Spitfire futóművein is, hogy ha
sonlóan keskeny volt a nyomtáv, és a teherviselő elem
szerkezetét itt is a törzs alkotta. Egy másik ábra egy kile
begtetést végző Spitfire-nél jó helyzetből látványosan mu
tatja a kiengedett leszállólapokat és a keskeny nyomtávú
futóművet. Ennek aztán az lett a hátránya, hogy a futómű
vek kifelé való terpesztése ellenére is igen elégtelen mérté
kű lett a nyomtáv, amely nagyon sok baleset forrása volt
mindkét gép esetén. Egyrészt a talaj egyenetlenségei igen
billegőssé tették a gépeket, és a szárnyvég belefúródhatott

a földbe, másrészt a nagy teljesítményű motorok légcsavar
jai tetemes precessziós hatást keltettek. Ezt a hatást a szé
les nyomtáv csökkentheti (a kerekek súrlódásának ereje és
a nyomtáv mint erőkar adja a csillapító nyomatékot), de ha
ez nincs, akkor igen könnyen beperdülhet a gép, főleg fel
szállás közben. Csak úgy tudták az angol és német pilóták
repülőgépvezetés-technikailag ezt a kellemetlen jelenséget
kiküszöbölni, ha gurulás közben az oldalkormányt a megfe
lelő irányban szüntelenül kitérítették, vagyis „belépték”.
A Spifire esetében, amennyire lehetett, a futóbekötéseket
egymástól távol helyezték el úgy, hogy ez még a törzsnek ad
ja át a terhelést, és így kevésbé voltak szétterpesztve a futó
szárak, mint a Messerschmitt esetében. Ezt úgy érték el, hogy
a futószár bekötését a törzs irányában egy megerősített tő
bordához szerelték, és ez közvetlenül csatlakozott a törzshöz,
annak az úgynevezett centroplán részéhez. Igen fontos kö
vetkezménye lett a szárny geometriai-aerodinamikai kialakítá
sának a hordozható hajtóanyag mennyisége, és ezzel össze
függésben a hatótávolság kérdése. Jóllehet vékonyabb volt a
Mitchell tervezte szárny a Messerschmitténél, de belül - a na
gyobb alaprajzi felület miatt - a rendelkezésre álló térfogat na
gyobb volt. Ez tette lehetővé a nyolc géppuskalőszerrel együtt
való elhelyezését. Eredendően a Spitfire 386 liter tüzelőanyag
befogadására volt alkalmas, amelyet a műszerfal és a pilóta
előtt egy félkör alakú tartályban helyeztek el. A Spitfire egész
szerkezete és szárnya igen széles körű és változatos elren
dezésű kiegészítő hajtóanyag-hordozási lehetőséget biztosí
tott. Ez pedig azt eredményezte, hogy a Spitfire eredendően
a Messerschmittéhez hasonló korlátozott hatótávolságát
nagy mértékben növelhette, és így felderítő és kísérővadász
feladatkörre is alkalmassá tette.
(Folytatjuk)

H elyesbítés
A Haditechnika 2010/1. számában sajnálatos módon több elírás is történt. A borítón szereplő Albatrosz repülőgép fotója Baranyai László felvétele.
A 7. oldalon levő Az Me 109 és Spitfire repülési teljesítményeinek összehasonlítása I. rész című cikk szerzője helyesen Babusa Mihály. Az 56-60.
oldalon Szervezeti tagoltság, működési integritás, stratégiai gondolkodás című írás illusztrációjának képaláírása lemaradt:
A Logisztikusok napja 2009 ünnepi állománygyűlésének elnöksége, fotó: Szűcs László, honvedelem.hu
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Dr. Ákos György

Lövés és találat

II. rész

A haditengerészeti optikai távolságméró'k
és tűzvezető eszközök fejlődése a 19-20. században
Korai

optikai távmérők

Feltehető a következő kérdés: Az ed
digiek alapján rendelkezésünkre áll-e
„modern” hadihajónkon az összes
szükséges „bemeneti paraméter”? Azt
kell megállapítanunk, hogy nem! Bár
az ellenséges hajó oldalszögének
meghatározására már két módszert
(lövegtorony, illetve a magaslati pont
ból mért szög) is láttunk, a saját és az
ellenséges hajó közötti távolság meg
határozása, amely korábban tehát lé
nyegében „szemmel” történt, nagyobb
távolságok esetén már nem volt ilyen
egyszerű eszközökkel megoldható.
A továbbiakban ezen eszközök fejlő
dését tekintjük át röviden.

A STADIMÉTER

A haditengerészeti távolságmérési
probléma megoldására dolgozta ki
ugyanaz a Bradley Allen Fiske
(1854-1942), az USA haditengeré
szetének tisztje a stadiméterként is
mert távmérő eszközt.

12. ábra. A hajóárboc elevációs szögé
ből távolságot meghatározó stadiméter
elve és egy megőrzött, Keuffel & Esser
Со. által gyártott példány'

A mérés úgy történt, hogy a
stadiméter segítségével a távmérő
meghatározta az ellenséges hajó víz
vonala (B) és legmagasabb pontja (ár
boccsúcsa - A) közötti szöget. (Ez ha
sonló ahhoz, ahogy a navigációs
szögmérő
eszközzel
[szextáns,
oktáns stb.] meghatározzák egy égi
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13. ábra. A mekométer működés közben3, és a háromszögeléses mérés elve

test szögmagasságát, csakhogy eb
ben az esetben sokkal laposabb szö
gekről van szó.) Ha tudjuk (például
egy táblázatból), hogy a szóban forgó
vízi jármű milyen magas, akkor egy
egyszerű trigonometrikus függvény
(tangens) alapján meghatározható a
két hajó közötti távolság. De éppen ez
ennek a mérési módszernek a legna
gyobb hátulütője. Még ha esetleg fel
is ismerjük, hogy az ellenséges hajó
milyen hajóosztályba tartozik, és ren
delkezésünkre áll az az adat, hogy
ezen osztály árbocmagassága mek
kora, az ellenség az árboc meghoszszabbításával könnyedén félrevezet
het bennünket. Ez tehát, legalábbis
hadi körülmények között, nem volt
sem megbízható, sem kellően pontos
eszköz. (Ennek ellenére a stadimétert
nagy számban gyártották az amerikai
haditengerészet számára, és még a
második világháború végén is a leg
több hadihajó fedélzetén [bár inkább a
hajóraktárban] megtalálható volt.2
Egyik gyakori alkalmazása volt, hogy
hajómanőverek idején meg lehetett
becsülni vele a közeli saját hajók tá
volságát.

A

MEKOMÉTER

A számos, a századforduló tájékán al
kalmazott megoldás közül bemutatunk
még egy érdekes távmérési módszert,
amelyet a brit szárazföldi erők hasz
náltak a búr háborúban.
Ennek a furcsa távmérőeszköznek
az alkalmazásakor két megfigyelő úgy
állt fel, hogy a két optikai elemet öszszekötő zsinór feszes legyen, és a cél
(T), az első megfigyelő (P) és a máso
dik megfigyelő (S) derékszögű három
szöget alkosson. A P megfigyelő tehát
nézőkéjén keresztül az összekötő zsi
nórra merőleges irányból látta az el
lenség megsemmisítendő objektumát.
A másik megfigyelő addig állította né
zőkéjének oldalszögét (iránylatát),
amíg szintén célkeresztjébe hozta az
ellenséges objektumot. A beállítás
szögét (0) leolvasva és ismerve a zsi
nór hosszát (а В bázistávolságot - a
derékszögű háromszög rövid befogó
ja), a cél távolságát (R, a derékszögű
háromszög hosszú befogója) a tan
gens szögfüggvény definíciójából adó
dó, R=B/tan0 trigonometrikus egyen
let alapján lehet meghatározni.

Mint az sejthető, ez a távmérő a
gyakorlatban nem vált be; a mérés bo
nyolult volt, és nem biztosított kellő
pontosságot.4 A fenti módszer tehát
még szárazföldön sem működött,
nemhogy a háborgó tengeren, azon
ban utat mutatott a gyakorlatban tény
legesen alkalmazható megoldás (fix
bázistávolsággal történő vízszintes
háromszögelés) felé.

A Barr

and

Stroud- féle

távmérő

Az ESZKÖZ MEGSZÜLETÉSE
Valahogy így állt a helyzet, amikor a
brit hadsereg (pontosabban a „War
Office”) 1888-ban egy pályázatot hir
detett meg az Engineering nevű mű
szaki szakfolyóiratban, olyan fix bázi
sú háromszögelő gyalogsági távmérők
beszerzésére, amelyek 1000 yard
(1 yard 0,9 m) távolságon legalább
3%-os pontosságot érnek el.
Erre a pályázatra figyelt fel a leedsi
Yorkshire
Tudományos
Főiskola
(Yorkshire College of Science) két fia
tal skót professzora, a mechanika tan
széket vezető dr. Archibald Barr
(1855-1931), illetve a fizikai tanszék
professzora, dr. William Stroud
(1860-1938).
Barr korábbi tanára és mentora ko
rának egyik legismertebb fizikusa,
William Thomson (1824-1907) volt,
aki tudományos kutatásainak elisme
réseként nyerte el a Kelvin lordja
rangot5. (Az abszolút hőmérséklet ská
láját az ő tudományos tevékenységé
nek elismeréseként számítjuk „Kelvin
fokban”.) Lord Kelvin elsősorban el
méleti kutatásokat végzett, de ugyan
akkor nagyon érdekelték a gyakorlati
megoldások is, és számos szabada
lom is fűződik nevéhez, illetve bátyjáé
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15. ábra. A Barr & Stroud-féle távmérő működési elve9. A jobb oldali ábrán fent,
a két fél képet előállító és egy irányba vetítő prizmapár látható kinagyítva'0. Ez a
korai változat még magasságban kis mértékben eltolt képet vetített a megfigyelő
szemébe, és a választóvonal “vékonysága” a prizma éleinek optikai kidolgozásától
függött (ennek megoldását lásd később). Jobbra lent a kereső okuláron keresztül
látott skálát és a bemérendő ellenséges hajót lehet látni kisebb nagyításban.
Az ábra alján a teljes, átlátszó elefántcsontból készült, nem lineáris, yardban
megadott távolságskálát tüntettük fel. A skálát sötétség vagy szürkület esetén
egy apró izzólámpa világította meg.11

hoz,
a szintén fizikus James
Thomsonéhoz (1822-1892). Ebben a
munkájában nagymértékben támogat
ta
őt cambridge-i
munkatársa,
Archibald Barr, aki maga is számos ta
lálmányt, illetve szabadalmat dolgozott
ki önállóan6. Később hasonló (mérnö
ki-fizikusi) munkakapcsolat alakult ki
Barr és Stroud között a Yorkshire főis
kolán.
A felhívást olvasva úgy érezték, ké
pesek a hadsereg követelményeinek
megfelelő távmérőt megvalósítani, bár
egy könyvkivetítő prototípusának ki

14. ábra. A fix bázisú háromszögelésen alapuló optikai távmérő elvileg lehetséges
működési elve. Az okulár előtti két egymásra helyezett tükör két fél képet vetít be
az okulárba, és így a mérő személy szemébe. így két, egymástól eltolt képet
láthatunk egyszerre a céltárgyról. A bal oldali tükör rögzített, a jobb oldali tükör
elfordítható. A jobb oldali tükröt addig forgatjuk, amíg a két kép egybe nem esik.
A két tükör távolsága (bázishossz), illetve a mért szög ismeretében a cél távolsága
a már ismertetett tangens képlettel meghatározható.7

dolgozásától eltekintve semmilyen ko
rábbi optikai műszaki tapasztalattal
nem rendelkeztek! A megoldást ők is a
háromszögelési módszer alkalmazá
sában látták, amit az előbbiek alapján
már ismerünk;
Tegyük mindjárt hozzá, a rajz amo
lyan „Móricka-ábra”: elvileg helyes, de
gyakorlatilag működésképtelen! Leg
alább három gyakorlati probléma me
rül fel a megoldással kapcsolatban:
1. A nagy távolságra (legalább kmekre) lévő cél kellő felbontásához (két)
távcsőre van szükség. Ez beépíthető a
távmérőbe (ezek jelezve is vannak az
ábrán).
2. Ahhoz, hogy az elforgatott tükör
ről és az álló tükörről visszaérkező ké
pet egyszerre láthassuk (mindkét fél
kép a szemünk irányában álljon) egy
további, kis szögeltérést okozó optikai
elemre van szükség.
3. A fent leírt tükörmozgatás olyan fi
nom szögállítást igényelne a kívánt
távolság-felbontáshoz,8 amit gyakorla
tilag nem lehet megvalósítani (ez
okozta a mekométer nagy mértékű el
vi hibáját is).
A lényegi problémát a harmadik
pontban leírtak jelentik. Erre Barr és
Stroud egy rendkívül szellemes meg
oldást talált, amelyet egy másik ábra
szemléltet:
Az ábra bal oldalán látható tényle
ges működési vázlat szerint a tükröket
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16. ábra. A haditengerészeti távmérő (Naval rangefinder) harmadik példánya, víz
szintes és függőleges szögben mozgatható állványon, elölről nézve. Látható a két
tükröt (pentaprizmát) védő üvegablak, valamint középen a beállítótávcső objektívje. A jobb oldali ábra egy tipikus, a távmérőn keresztül látható képet kíván ábrázol
ni (történetesen az HMS Iron Duke csatacirkáló). Ez a kép valójában montázs,
a távmérő okulárja nem volt alkalmas fényképek készítésére.’6

pentaprizmák helyettesítik, amelyek
az esetleges mechanikai deformációk
ból eredő szögeltéréseket kiegyenlí
tik.12 Látható továbbá a két pentaprizma elé
helyezett távcsőlencse
(Objective Lens), amelyek a kellő na
gyítást biztosítják a megfigyelő számá
ra. A két fél képet nem két apró tükör,
hanem két kisméretű derékszögű priz
ma állítja elő (ez fenti ábrán jobb felső
részen látható kinagyítva. A távmérő
cső szerkezetű, egyik oldalon a két
pentaprizmának megfelelő két ablak
furattal, másik oldal pedig két okulár
ral. A csövön belül, annak jobb oldalán
látható egy kisszögű, vékony prizma
(Deflecting Prism), amely biztosítja,
hogy minkét fél kép bejusson az oku
láron (Eyepiece) keresztül a szembe.
A lényeg a következő: mindkét tükör
(ez esetben pentaprizma) fixen van a
csőhöz rögzítve (nem elforgatható)!
A célról látható két, vízszintesen félbevá
gott kép eleinte nem esik egybe (lásd a
jobb oldali felső ábrabetétet, amely egy
lobogó példáján illusztrálja a működést).

A két fél kép összehozása úgy történik,
hogy a fenti vékony prizmát a cső tenge
lye mentén elmozdítjuk. A prizmához egy
rúdon keresztül egy skála van rögzítve.
Az elmozdulás mértékét egy másik oku
lár (Finder) segítségével lehet a skáláról,
yard mértékegységben, leolvasni.
Ugyanezen okulár segítségével le
het a nagy nagyítások (legyen az csil
lagászati vagy földi megfigyelés) ese
tén általánosan ismert problémát meg
oldani: a nagyítás és a látószög ellen
tétes követelmények. Ennek megfele
lően, ha nagy nagyítást használunk a
megfigyeléshez, akkor szükség van
egy kisebb nagyítású, de nagyobb lá
tószögű távcsőre is, amelynek segít
ségével hosszabb keresés nélkül, ol
dal- és magassági szögben ráirányít
hatjuk távmérőnket a céltárgyra. A bal
oldali okuláron keresztülnézve tehát
nem csak távolságskála látható, de a
cső másik oldalára helyezett távcső
lencsével együtt, kislátószögű távcső
ként is működik (lásd a képen a jobb
alsó ábrát).

A mérés tehát három lépésben történik:
1. Először a bal oldali okuláron ke
resztül nézve, a kis nagyítású távcső
vel az oldal- és a magassági szöget
változtatva, ráirányítjuk a távmérőt a
célpontokra.
2. Ezután a jobb oldali okuláron ke
resztül, egy, a kisszögű prizmát oldal
irányba mozgató mechanizmus (forgató
gomb) segítségével összehozzuk a két
fél képet (felső bal oldali ábrabetét).
3. Az utolsó lépésben a bal oldali
okuláron keresztül látható skáláról le
olvassuk a (yardban megadott) távol
ságot.
Láthatjuk tehát, hogy bár a fenti ké
szülék két okulárral van ellátva, ame
lyen a kezelő egy-egy szemével, egy
szerre nézhet keresztül, a mérés és a
leolvasás valójában külön-külön szem
mel, nem egyidejűleg történik, tehát a
távmérés nem sztereoszkópikus elven
alapszik!’3 A fenti módszert, a két fél
kép „összeejtése” miatt koincidencia
módszernek nevezik.
A megkívánt pontosság eléréséhez
a távolságskála végén (nagy távolsá
gok esetén), a nem lineáris jelleggörbe
miatt, már az emberi szem szögfel
bontó képessége (ez ebben az eset
ben az a minimális szögkülönbség,
amikor a kezelő még nem látja egynek
a két fél képet) határozza meg az elér
hető felbontást, amely meglepően ki
csi, körülbelül 10-20 szögmásodperc
érték. Ugyanakkor, ha valóban az
egyik végtükröt kívánnánk elforgatni,
akkor a teljes mérési tartomány - kö
rülbelül 1,3 m bázistávolság esetében
- mindössze 1/3 foknak felel meg, na
gyobb bázistávolságú távmérők ese
tén még kisebb szögértéknek. Barr és
Stroud kiszámolta, hogy ilyen pontos
szögelforgatáshoz közel egy méter su
garú osztókörű precíziós teodolitra
lenne szükség, ami egy kompakt tü
zérségi távmérő esetén megoldhatat
lan probléma.

17. ábra. Néhány működőképes állapotban fennmaradt korai Barr & Stroud-távmérő, és annak kézi használata.’7 A 45 fokba ál
lított kétokuláros nézőké (lásd a jobb oldali képet) szintén BS-szabadalom, amely nagyban megnövelte a kényelmes kezelést.
Ugyancsak BS-találmány maga az okulárokra helyezett, a külső fény hatását csökkentő gumiból (kaucsukból) készített szem
kagyló is."
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18. ábra. Az FT7 típusú 4,5 láb bázistávolságú B&S-távmérő belső szerkezete.
A mechanikai és optikai elemek egy könnyített négyzetprofilra vannak felszerelve.
Egy külső és belső csőből álló mechanikai elrendezés gondoskodott a megfelelő
hőstabilitásról.'9

19. ábra. Távmérők gyártása a B&S cégnél a századforduló körül és a gyár látképe
a 80-as évekből20

A leírt kisszögű prizmás működési elv
alapvető előnye éppen az, hogy apró
szögelfordulások létrehozása és azok
pontos mérése helyett (amely tehát a
gyakorlatban nem megvalósítható), egy
mechanikai áttétel segítségével a
hosszelőtolásra van visszavezetve (bár
az előtolás és a tényleges távolság kö
zötti összefüggés nem lineáris skálájú lásd a legalsó skálaábrát!). Ez így már
kellő pontossággal megvalósítható, és
a mérési eredmény is jól leolvasható.
(A legkisebb felbontásnak így kb.
0,13 mm-nyi skálaelmozdulás, illetve le
olvasási pontosság felelt meg.)
A professzor uraknak nem sikerült
megnyerni a hadsereg pályázatát (bár
ez a többi pályázónak sem sikerült).
A hivatalos próbákon eleinte minden
remekül ment, a hadsereg képviselői
el voltak ragadtatva a készülék nem
várt pontosságától, ám mikor a méré
seket aznap délután megismételték,
teljesen eltérő távolságértékeket kap
tak. Mint kiderült, ennek az volt az oka,
hogy közben kisütött a nap, amely fel
melegítette és elállította a mérőkészü
léket. A távmérő tehát még nem volt
kellően kifejlesztve ahhoz, hogy a gya
korlatban előforduló hő-, rázás- és
egyéb hatásoknak meg tudjon felelni.
A feltalálók (akik időközben otthon és
külföldön is szabadalmaztatták találmá
nyukat) nem csüggedtek. Újult erőfeszí
téssel láttak neki a távmérő mechanikai
lag megbízhatóbb változatának kifejlesz
téséhez. Nem dolgoztak hiába, hamaro
san egy újabb bizonyítási lehetőség kí
nálkozott: most ugyanis a haditengeré
szeten, a Royal Navyn volt a sor, amely
1891-ben egy hasonló hirdetést tett köz
zé, melyben használható távmérőkre

kért ajánlatot. A megkövetelt pontosság
ekkorra viszont már megnőtt: maximum
3%-os hiba 3000 yardon.14’5
Az urak válasza a „Naval range
finder” (haditengerészeti távolságmé
rő) névre hallgató készülék volt:
A távmérő bázistávolsága 4,5 láb volt
(kb. 1,35 m), a kép (szög)nagyítás pedig
24-szeres, ami együtt néhány ezer mé
ter (pontosabban yard) távolságra bizto
sította a kívánt pontosságot.
Az admiralitás - hosszas tesztek el
végzése után - tökéletesen meg volt
elégedve avval, amit felajánlottak neki.
Mivel a brit haditengerészet általában
arra törekedett, hogy az általa hasz
nált katonai eszközök ne jussanak a
potenciális ellenség (akkor már egyér
telműen a Német Császárság) kezé
be, arra kérte a feltalálókat, nevezze
nek meg egy összeget, amiért a talál
mányukat, annak minden szabadalmi
vonatkozásával együtt, eladnák a brit
koronának, amely majd saját belátása

szerint intézi annak gyártását, tovább
fejlesztését stb.
Barr (később Sir Archibald Barr) és
Stroud, akiknek jól jött volna szerény
professzori fizetésük kiegészítéseként
egy komolyabb összeg, ekkor a sarkuk
ra álltak: átérezve találmányuk jelentő
ségét, akkori szemmel nézve különlege
sen magas összeget kértek: 75 ezer an
gol fontot! Az admiralitás azonban közöl
te, ekkora összeget nem tud számukra
biztosítani. A feltalálók nem hezitáltak,
megalapították saját cégüket, a Barr and
Stroud Companyt. Az idő őket igazolta.
Már néhány év múlva több száz ezer
fontos bevételt (igaz, nem nyereséget!)
könyvelhettek el, és a cég Nagy-Britannia egyik legnagyobb hadicégévé nőtte
ki magát, amely túlélve számos krízis
időszakot, ma is prosperál.

Lá t ó m e z ő - v á l t o z a t o k
ÉS OPTIKAI KIEGÉSZÍTŐK

A B&S-távmérők fent leírt működését
nagyban segítette az a tény, hogy a ha
jók - különösen a hadihajók - tele van
nak függőleges objektumokkal (árbocok,
antennák stb.), amelyek megkönnyítik a
két vízszintesen félbevágott kép összeil
lesztését. Vannak azonban olyan szituá
ciók, amikor ez a módszer nem működik
jól. Ilyen lehet például éjszaka, amikor a
hajók körvonalai csak nehezen kivehe
tők, és esetleg csak alaktalan fényelosz
lásra (például torkolattűz, hajólámpa
stb.) lehet célozni. Ezekre az esetekre a
távmérők tartalmaztak egy úgynevezett
„asztigmatizáló” elempárt. A gyakorlat
ban ez egy-egy hengerlencsét vagy
hengerlencserendszert jelentett, ame
lyet az optikai útba betolva függőleges
irányban széthúzta mindkét fél képet, és
így alkalmassá tette „alaktalan” objektu
mok mérésére is.
Bizonyos céltárgyak (tipikusan száraz
földi tereptárgyak) esetén sok esetben
jobb pontosságot lehet elérni fordított

20. ábra. Nem definit alakú fényforrás (például lámpafény) balról, vonallá torzítása
hengeres lencsék (asztigmatikus optika) segítségével jobbról2'
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J egyzetek
1Smithsonian
National Museum of American History, Behring Center
http://americanhistory.si.edu
2 Megjegyezzük, hogy a repülőgépek közötti céltávolság meghatározása,
legalábbis a repülőgép-távmérő radarok elterjedéséig (gyakorlatilag a
második világháború végéig) “stadimetrikus” módon történt! A huszadik
század harmincas éveiben kifejlesztett fedélzeti célzóberendezésekben
ugyanis egy skála segítségével beállították az ellenséges gép típusát, és
a célzókészülék egy ennek megfelelő méretű kört vetített be a látómező
be. A pilóta az ellenséges gép látszólagos, a bevetített körhöz képest
mért fesztávolságának meghatározásával tudta annak távolságát meg
becsülni. (A kört úgy határozták meg az adott ellenséges géptípushoz,
hogy ha annak szárnya “kitöltötte” a kört, akkor a pilóta biztosan lőtávolságon belül volt.)
3 Michael Moss, lain Russel: Range and Vision, the First Hundred Years
of Barr & Stroud, Mainstream Publishing 1988, Glasgow, 19. oldal.
4 Ezzel szemben a búrok, akik hamarosan kiderítették a zsinór tényleges
hosszát, egy szögmérővel a két megfigyelő közötti szöget geodéziai teodolittal vagy hasonló eszközzel kimérve, képesek voltak egyszerűen és
pontosan meghatározni az ellenség távolságát, és megsemmisíteni azt!
5 A bárói címhez hagyományosan “földbirtok” is társult. Thomson eseté
ben, aki tudományos tevékenységéért kapta a nemesi címet, ez nem
más, mint a Cambride-i Egyetem kampuszán végigcsörgedező Kelvin
patakocska.
6 A mérnöki fakultás professzora eredetileg James Thomson volt, aki
testvérével, Lord Kelvinnel együtt analóg mechanikus számítógépeket
dolgozott ki (lásd később), elsősorban matematikai feladatok megoldá
sára (pl. felharmonikus-számításokra). J. Thomson nagyra értékelte az
alatta dolgozó Archibald Barr tevékenységét, akit ő maga javasolt utód
jaként a tanszék vezetésében.
7 Barr & Stroud: Die Grundprinzipien der Distanzmessung, mit einer
Beschreibung einzelner Hauptmerkmale der Distanzmesser von Barr &
Stroud, Broschüre Nr. 42 G, Feb 1912, 8. oldal. (Erwin Sieche jóvoltá
ból). Ez a “brosúra” az osztrák-magyar haditengerészet mint potenciá
lis vevő számára készült. Bár a szöveg említi a tényleges működési
módokat, ez az egyetlen működést magyarázó ábra, amely viszont
nem a valódi mérési eljárást mutatja, feltehetően szabadalomvédelmi
okokból.
8Az emberi szem átlagosan körülbelül 10-20 szögmásodperces felbon
tást képes megkülönböztetni. Az egyik tükör szögállításával a teljes mé
rési tartomány jóval egy fok alatt lenne. A szükséges pontossághoz is
közel egy méter osztókör-átmérőjű precíziós teodolitra lett volna szükség
ennek beállításához, ami egy hordozható, gyakorlati készülék esetén tel
jesen megvalósíthatatlan. A jobb oldali sémája ilyen értelemben megté
vesztő, itt egészen apró szögekről van szó (3000 m távolság kb. 1 méter
bázistávolságon!). Ráadásul a háromszögelés elvéből könnyen belátha
tó, hogy a relatív (%-os) pontosság a távolsággal fordítottan arányosan
csökken, vagyis a legnagyobb távolságokon a legkisebb a mérés elvi
pontossága.
8 Peter Ifland, Finding the Distance, Journal of Navigation (2003) 26,
http://fer3.com (részlet az eredeti cikkből).
10 Bárány Nándor: Optikai műszerek elmélete és gyakorlata I., II. Buda
pest, 1947.
” Ordnance and Gunnery by officers of the US Navy Chapter XXIII,
Naval Range-Finders.
12 A pentaprizma lényege, hogy a bemenő és a kimenő sugár mindig me
rőleges egymásra, bárhogy áll is a pentaprizma (persze csak egy adott
szögtartományon belül. Valójában a pentaprizma nem alapvető feltétele
a B&S-féle (koincidencia) távmérők működésének. A későbbi, jóval na
gyobb bázistávolságú B&S távmérők esetében ekkora optikai prizmák
legyártása már túl költséges vagy éppen lehetetlen lett volna. Akkor a
B&S cég is áttért a távmérő két végére helyezett tükrökre.
13A későbbi változatokban a mérés gyorsítása és pontosítása érdeké
ben, egyes központi tűzvezérléshez készült nagyobb alaptávolságú
távmérők esetében, egy személy végezte a távmérő célráállítását és a
skála leolvasását, és egy másik a két képfél összehozását. (Ez utóbbit
az angol tengerészzsargonban úgy hívták, hogy “taking the cut”.) A két
okulár ebben az esetben természetesen jóval távolabb került egymástól,
akár a távmérő ellentétes oldalán is lehetett.
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" John Brooks könyve szerint a kiírás 1% pontosságra szólt 3000 yar
don. (A kisebb távolságokra a relatív pontosság a háromszögelési
módszerből adódóan egyre nő). A B&S cég által 1912-ben szerkesztett
Die Grundprinzipien der Distanzmessung, mit einer Beschreibung
einzelner Hauptmerkmale der Distanzmesser von Barr & Stroudbrosúra visztont a tenderkiírásra 3%-os pontossági követelményt ad
meg 3000 yardon. Feltehetően ez utóbbi a helyes adat. A 4,5 láb bá
zistávolságú távmérő további fejlesztéssel egyébként képes volt körül
belül 1%-os pontosságra ezen a távolságon. Az eltérő irodalmi adato
kat talán ez magyarázza.
15A Királyi Haditengerészetet, és azon belül a brit admiralitást, sokszor
bírálták akkor és később is, hogy maradiságból nem tartott lépést a kor
technikai vívmányaival. Ezt a hadihajózás történetének különböző feje
zetei és talán valamiképpen ez az írás is jól cáfolják, bár egyedi esetek
persze mindig felhozhatók.
,s Range and Vision, 26. és 27. oldal.
17 Rangetaking with Barr and Stroud FT27,
http://www.dreadnoughtproject.org.
18The Dreadnought Project Rangetaking with a Barr and Stroud FT 27,
http://www.dreadnoughtproject.org.
19 Range and Vision, 63. oldal.
20 Range and Vision, 39., illetve 217. oldal.
21 Bárány Nándor: Optikai műszerek elmélete és gyakorlata I., II.
22 Itt nemcsak a haditengerészetről van szó. A Barr and Stroud Company
1913 és 1918 között 16 000 darab (!) távmérőt adott el a brit hadsereg
számára.
23 Range and Vision, 80. oldal.
24 Bárány Nándor: Optikai műszerek elmélete és gyakorlata I., II.
28 The Gunnery Pocket Book 1945, Chapter 7, Section 1, 128., illetve
131. oldal, http://hnsa.org.
26 Bárány Nándor: Optikai műszerek elmélete és gyakorlata I., II. A priz
marendszerre és az ezüstözésre vonatkozóan lásd még Barr & Stroud:
Die Grundprinzipien der Distanzmessung.
27 Itt vegyi ezüstözésről van szó, amit ma már vákuumgőzölés váltott fel.
Az üveg vegyi ezüstözését a francia fizikus, Leon Foucault (1818-68)
alkalmazta először a 19.század közepén, amivel forradalmasította a tük
rös csillagászati távcsövek alkalmazhatóságát. (Addig ugyanis fémből,
[tipikusan rézből vagy annak ötvözetéből] kellett a parabolatükröt csi
szolni, amely nagyon gyorsan korrodált.) Ma a csillagászatban kizárólag
tükrös távcsöveket alkalmaznak nagy felbontású képek előállítására úgy
a Földön (LBT, Keck, VLT, obszervatóriumok), mint az űrben (Hubble
Space Telescope).
28 Die Grundprinzipien der Distanzmessung 23., illetve 26. oldal.
29 A japán megfigyelők azt tapasztalták, hogy a modernebb orosz csata
hajók eleinte jól célozva viszonozták a tüzet, de egy idő után teljesen
összevissza, gyakorlatilag hatástalanul lőttek. Ezt annak tulajdonították,
hogy amíg a távmérők működtek, addig az lehetővé tette a pontos cél
zást, amikor azonban azok a japán tűzfölény hatására megsérültek,
lehetetlenné vált a hatékony tüzelés.
30 Ákos György: A Dreadnought I—II., Militaria Modell 1993. 1. szám,
22-24. oldal, illetve Militaria Modell 1993. 2. szám, 24-26. oldal.
31 Bár a kérdésre nem tudunk részletesen kitérni, itt jegyezzük meg,
hogy a csatasorok közötti várható távolság a torpedóveszély miatt is
egyre nőtt. Itt nem a tengeralattjárók által kilőtt torpedókról van szó,
hanem arról, hogy maguk a csatahajók és csatacirkálók is el voltak
látva előre, illetve oldalirányba beépített torpedóvető csövekkel.
A brit admiralitás talán egy kicsit el is túlozta a német torpedók hatótávolságát, amikor már 10 000 m-es torpedó-hatótávolságokkal
számolt.
32John Brooks, Dreadnought Gunnery and the Battle of Jutland.
33 Range and Vision, 64. oldal. Ezen könyv írói szerint ezek a teszteket
“Brückben” hajtották végre 1911-ben. Erwin Sieche véleménye szerint ez
feltehetően az 1912-ben, Bruck an der Leithában megtartott csapatpró
bák során történhetett.
34 Lothar Baumgartner, Erwin Sieche: Die Schiffe der к. u. к
Kriegsmarine im Bild.
35 Range and Vision, 56-57. oldal, valamint, Barr & Stroud Broschüre
Nr. 42 G kiadványban található különböző megjegyzések.
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21. á b r a . Fordított (a) és sávosan fordított (b) képmező megvalósítása prizmarend
szerrel és két optikai test közötti felület részleges ezüstözésével. Vegyük észre,
hogy a két optikai test valójában azonos, csupán az ezüstözött réteg szélessége
különböző!26

képmezővel,22’23míg más feladatok sávo
san fordított középső mezőt igényeltek. A
következő ábra ezeket a lehetséges vál
tozatokat mutatja:
A 22. ábra mutatja, hogy ezek a vál
tozatok milyen optikai „trükkökkel” va
lósíthatók meg:
Az ábra alapján azt is megérthetjük,
hogy milyen módon sikerült továbbfej
lesztéssel elérni, hogy a mérést végző
személy egy nagyon keskeny, jól defini
ált elválasztó vonalat lásson a két fél
kép között. A korai, kétprizmás megol
dásnak ugyanis az a problémája, hogy
a két kép közötti elválasztást a prizmák
tényleges élkiképzése határozza meg,
ami üvegtechnikai okokból sohasem
oldható meg hibák (csorbaság stb.) nél
kül. Ráadásul a szem ezekre a prizma
felületekre fókuszál (ebben a síkban
éles a két fél kép), így minden, az opti
kai felületeken elkerülhetetlenül megje
lenő optikai hiba, zárvány, karc stb. za
varja a pontos mérést. Ezt éppen a fent
vázolt prizmarendszerrel és ezüstrétegtechnikával lehetett kivédeni, ahol az
ezüstréteg éle kellően egyenletes, éle
sen látható elválasztó vonalként jelent
kezik a látómezőben.27

O p t ik a i t á v m é r ő k k a l ib r á l á s a

A Barr and Stroud-féle távmérő műkö
désének nagy előnye volt, hogy a kép
állító prizma és a skála mechanikailag
össze volt kötve egymással. Mindazo
náltal mechanikai-optikai elállítódás
miatt előfordulhatott, hogy a távmérőt
kalibrálni kellett. Az egyik módszer az
égitesthez történő kalibrálás volt. Az
égitestek távolsága optikai szempont
ból végtelennek tekinthető. A kalibrá
láshoz felhasználták a skálán található
„végtelen” (csillag: *) jelet. Egy csillag
nem volt ideális égitest ehhez a műve
lethez,
mivel
ez
esetben
az
„asztigmatikus” optikát is használni
kellett (a csillag pontszerű fél képét
nem lehetett különben meghatározni),
ami miatt nem lehetett a pontos kalib

rálást garantálni. Hasonlóan nem
ajánlották a gyártók a Nap mérését, a
készülék felmelegedése miatt. (Láttuk,
hogy ez okozta a fiaskót a hadsereg
tendere esetében!) Legmegfelelőbb
nek a Holdra történő ráállás bizonyult,
mivel ez kiterjedt égitest, és nem okoz
melegedési problémákat. A Hold két
fél képét összehozták, és ha a skála
nem a (*-gal jelölt) végtelen pontra
mutatott, akkor ennek megfelelően
kellett eltolni a skála nullpontját.
A kalibrálásnak létezett egy másik, a
távmérő működési elvéből adódó érde
kes módja is, amikor egy olyan táblát
használtak, amelyre két megjelölt függő
leges vonalat vittek fel úgy, hogy távolsá
guk éppen megegyezzen a két tükör tá
volságával (bázistávolság). A táblát leg
alább 100 m-re kellett a távmérőhöz
képest elhelyezni. A távmérőt végtelenre
állítva, a készülék akkor volt helyesen ka
librálva, ha a két kép úgy fedte egymást,
hogy mindkét vonal az ellentétes tükrön
keresztül jutott a kezelő szemébe28.

K ü l f ö l d i é r t é k e s ít é s

Azáltal hogy a távmérő (pontosabban az
egyre fejlődő távmérők és azok kiegé
szítő eszközei) szabadalma nem került
a brit haditengerészet kezébe, a B&S
cég számára lehetőség nyílt külföldi ér

tékesítésre. Az első nagy megrendelés
Japánból érkezett. A japán haditengeré
szet ugyanis már készült az orosz cáriz
mussal való távol-keleti leszámolásra.
Nem ekkora mértékben és csak közve
tetten, ügynökökön keresztül, a cári ha
ditengerészet is vásárolt távmérőket (bár
a japánok számára kifejlesztett adatto
vábbító egységeket pénzhiány miatt
nem vették meg). így amikor a két flotta
1905-ben találkozott a csuzimai soros
ban, mindkét fél hajói (az oroszok eseté
ben azonban csak néhány modernnek
tekinthető csatahajó) azonos gyártmá
nyú, 4,5 láb bázistávolságú B&Stávmérőkkel voltak felszerelve! A világ és elsősorban a tengeri hatalmak - haditengerészei feszülten figyelték a csata
kimenetét. A japánok döntő vereséget
mértek az orosz hajókra, és a távolság
mérők kitűnően vizsgáztak.23
A csuzimai csatából a haditengeré
szeti szakértők fontos következtetése
ket vontak le:
1. A tengeri ütközetek a jövőben fel
tehetően még nagyobb távolságokról
fognak történni (a csuzimai ütközetben
ez tipikusan 5000 m volt).
2. Ezekben az ütközetekben sokkal
nagyobb tűzerővel rendelkező csata
hajók fognak részt venni.
Ez vezetett el gyakorlatilag azonnal a
csupa nagyágyúval felszerelt („all big
gun ship”), nagyon gyors (turbinával haj
tott) és jól páncélozott, forradalmian új
csatahajóosztályhoz, a dreadnoughtokhoz, amelyek nevüket az első ilyen,
Angliában gyártott egységről kapták.
(Ehhez a fejlődéshez nagyban hozzájá
rult az USA-ban akkor már építés alatt
lévő, hasonló koncepciójú, bár nem tur
binával hajtott új csatahajóosztály.
Az admiralitás akkori első tengeri lordja
[vezérkari főnöke], Fisher tengernagy
éppen az erről szerzett információk alap
ján indította el és hajszolta keresztül
mindössze egy év leforgása alatt az
HMS Dreadnought hadihajó megépí
tését30). A nagyobb ágyúkhoz, illetve lőtávolságokhoz nagyobb hatékonyságú

22. ábra. Fordított képmezős (a)24 és sávosan fordított (három képmezős) változa
tok (b). Az utóbbi változat, ahol az alsó és a felső sáv azonos képállású, míg a kö
zépső fordított, különösen alkalmas olyan, nem függőleges vonalakkal jellemzett
objektumok távolságának meghatározására, mint egy repülőgép.25
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távmérők kellettek.31 32 A Dreadnought
hajóosztály első két egységét ezért a
legújabb, 9 láb bázistávolságú B&Stávmérőkkel látták el már 1906-ban
(egységár 325 angol font).

Tá v m é r ő k a l k a l m a z á s a a M o n a r c h iá b a n

A csuzimai csata kapcsán érthető mó
don megnőtt a nemzetközi érdeklődés
a B&S-távmérőkkel szemben. így az
Osztrák-Magyar Monarchia is beszer
zett néhány mintapéldányt, még a
4,5 láb bázistávolságú B&S-készülékből, és azt egy széles körű tesztso
rozat keretében hasonlította össze
más gyártmányú távmérőkkel:
A bemérések, illetve összehasonlí
tások eredményeképp a Monarchia
számos FQ2 típusú, 9 láb (2,73 m) bá
zistávolságú B&S-távmérőt rendelt az
angol gyártól, amellyel elsősorban
csatahajóit látta el.

S z t e r e o s z k ó p ik u s t á v m é r ő k

Az első világháború előestéjére tehát
az az érdekes helyzet alakúit ki, hogy
a világ minden nagyobb tengerészeti
hatalma, még az Osztrák-Magyar Mo
narchiát is beleértve, Barr & Stroudtávmérőt rendszeresített flottájában
(vagy közvetlenül vásárolva, vagy egy
helyi leányvállalaton keresztül). Egyet
len kivétel akadt: A német haditenge
részet, mely saját útját járta ezen a té
ren is. Mivel a Barr and Stroud cég
szabadalmakkal jól körülbástyázta ter

24. ábra. Balra fent: FQ2 típusú 9 láb bázistávolságú Barr and Stroudtávolságmérő egy osztrák-magyar „pre-dreadnought” megfigyelőállásában. Jobb
ra fent: ugyanolyan típusú távmérő egy Tegetthoff osztályú csatahajó fedélzetén,
forgatható védőburkolatban. Alsó ábra: az SMS SZENT ISTVÁN, Tegetthoff osztá
lyú csatahajón épphogy kivehető a parancsnoki állás felett elhelyezett távmérő
(hasonló távmérő-elrendezés található hátul is), valamint a bal oldali oldaltávmérő
(lásd a jobb felső ábrát).34

mékét, ezért a Zeiss-műszergyár egy
alternatív megoldást dolgozott ki: a
sztereoszkópikus távmérőt.
A német távmérőkről csak viszonylag
kevés ellenőrizhető adat található a
szakirodalomban. Az általánosan elfo
gadott nézet az, hogy ezek pontosabbak
voltak a B&S-féle távmérőknél, részben

23. ábra. Az osztrák-magyar bizottság által vizsgált távmérő készülékek: létezett
konkurencia, más cégek (a német Zeiss és Görz stb.) is pályáztak a tenderen.
Érdekesség, hogy nem csak különböző kéttükrös, nagy bázistávolságú távmérők
láthatók. A számos katona mindegyikéhez tartozik egy tesztelendő mintakészülék!
Többen különböző apró kézi távmérőt tartanak a kezükben, amelyeket szintén ek
kor teszteltek. A haditengerészetben ezek általában nem játszottak lényeges szere
pet, hatótávolságuk és pontosságuk kicsi volt, bár speciális szárazföldi alkalmazá
soknak esetleg megfeleltek.[33]

azért, mert az emberi szem nagyobb
pontossággal képes két teljes képet öszszeilleszteni, mint két félbevágott képet.
Viszont jóval kevesebb embernek van
ehhez megfelelő térbeli látása, így nehe
zebb az alkalmas személyzetet kiválasz
tani és kiképezni.35. (Éppen ezért a né
met távmérőszemélyzetet rendszeresen
tesztelték, és így ők jobban teljesítettek,
mint a többi haditengerészetnél működő
társaik.) Az is kétségtelen, hogy leg
alábbis a század elején a német optikai
műszeripar, az optikai üveggyártást is
beleértve, általánosan fejlettebb volt,
mint a brit, illetve amerikai megfelelője.
(A B&S cég folytatott is bizonyos mérté
kű “ipari kémkedést” - elsősorban az op
tikai üveggyártással kapcsolatban - Né
metországban.) Bárhogyan is történt, a
sztereoszkópikus változat nem lehetett
sokkal előnyösebb, mert különben az
angol haditengerészet legkésőbb az el
ső világháborút követően átállt volna er
re a megoldásra.
A második világháború során az
USA haditengerészete mind a koinci
dencia-, mind a sztereoszkópikus vál
tozatot használta, azonban akkorra
már a radar fokozatosan átvette az op
tikai távmérők szerepét. Ezen amerikai
optikai távmérők működésére az első
világháború utáni fejlődés leírása kap
csán visszatérünk.
(Folytatjuk)
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Tóth Gergely
Kovács Zoltán

A Kínai Népi Felszabadító
Hadsereg harckocsijai в

A T ype 80 (T ype 88)
Sajnos az újabb kínai harckocsik több el
nevezés alatt is napvilágot láttak, illetve
olyan is volt, amikor típusokat átkeresz
teltek. Ezért néha elég nehéz kiigazodni
a nómenklatúrában. Az alcímben sze
replő típus Type 80-ként is ismert, és az
első jelentős eltávolodás a hagyomá
nyos, T-54-esen alapuló konstrukciótól
- ugyanakkor még mindig magán hor
dozza az öreg típus számos jegyét is,
bár a méretei kicsit nagyobbak.

Gumikötényezést is felszereltek,
igaz, ez - szemben a nyugati típusok
többségével - túlságosan is vékony
ahhoz, hogy védelmet nyújtson a ku
mulatív lövedékek ellen, inkább csak
porfogó szerepe van. Az elődtípushoz
hasonlóan a lézertávmérő itt is a löveg
fölé, kívülre került, mint ahogy a torony
is őrzi a kiindulási alapul szolgáló Type
79 jellegzetességeit, beleértve a tor
nyon körben felszerelt kosarakat.
Mindkét oldalon található 4 -4 ködgrá
nátvető is.
A típus 731 lóerős Type 12150L-7BW
turbótöltésű dízelmotorja minden ko
rábbi kínai harckocsinál kedvezőbb
súlyarányos teljesítményt, s ebből kifo
lyólag jobb terepjáró képességet ered
ményezett.

T ype 8 0

21. ábra. Type 88 típusú harckocsik
az 1999-ben rendezett díszszemlén
Pekingben

A fejlesztés levezethető a Type 79ből, tulajdonképpen annak új futómű
vel való ellátásából indult. A Type 80-I
ugyanis egy kísérleti, átalakított Type
79 (más néven Type 69III) volt, amely
nek hagyományos, T -54 jellegű fel
függesztési rendszerét egy új, a T-72es családhoz hasonlóra cserélték a
80-as évek elején. A futómű öt na
gyobb helyett hat kereket kapott, a
lánc visszafutását pedig három kismé
retű futógörgő segítette.
22. ábra. Type 80-I - ezen a típuson
szakítottak a kínaiak először a T-54-es
felfüggesztési rendszerével

A Type 80—II sem állt soha rendszer
be, mindössze tesztekre szolgált, en
nek érdekében beépített diagnosztikai
rendszerrel is ellátták, ami lényegesen

23. ábra. Kísérleti Type 80—II harckocsi,
amelyet elsőként láttak el beépített
diagnosztikai rendszerrel, hogy lerövi
dítsék a rendszerek próbáit

lerövidítette a tesztekhez szükséges
időt. A lézertávmérőt egy blokkba épí
tették az optikai berendezésekkel, így
elődjénél védettebb helyre is került ebben segít a lézersugárzás elleni vé
dőréteg is az optikai berendezéseken.
Felszerelték túlnyomásos, tömegpusz
tító fegyverek elleni kollektív védelem
mel is.
Tornya - leváltva az addig jellemző
öntéses megoldást - hegesztett kivitel
ben készült. A kínai tervezők szakítot-

24. ábra. A Type 80A jellegzetes, hoszszú lövegcsövével

tak a T-54-esről örökölt lánctalpakkal,
és bevezették az új, gumibetétes, mo
dern lánctalpakat. A tornyot körbevevő
kosarak megmaradtak, nem került vi
szont felszerelésre ködgránátvető.
A Type 80 alapváltozata végül a Type
80—II tesztharckocsi tapasztalatainak
felhasználásával került rendszeresítés
re, hogy pontosan mikor, a többi típus
hoz hasonlóan nem tudható, a nyugati
közvélemény mindenesetre 1987-ben
szerzett tudomást az új típus létezésé
ről. Mind a 617-es üzem, mind a
NORINCO részt vett a gyártásban, en
nek ellenére a típus összes változatá
ból kb. 500 darab készült, tulajdonkép
pen átmeneti típusnak tekintették. A fő
különbség a Type 80—II és a széria
gyártmány között, hogy az utóbbi már
felszerelhető reaktív páncélelemekkel,
amelyek az így a torony elejéről lesze
relt tárolókosarak helyett sokkal kiter
jedtebb védelmet biztosítanak. Egye
bekben megtartották a Type 80-ll-nél
bemutatott jellegzetességeket.
A Type 80B a Type 80 továbbfejlesz
tett változataként készült el, némileg
módosított löveggel felszerelve, amely
már képes bármilyen NATO-szabványoknak megfelelő 105 mm-es lőszer
kilövésére. Fejlődött a tűzvezető rend
szer is, az új, Type 37A-t felváltó
JSFCS-212 már stabilizált képet muta
tott a kezelőknek, megkönnyítve így a
célzást, valamint integráltak hozzá
szélerősségmérőt is. Az eddigi változa
tokhoz hasonlóan ennek is 44 lőszer a
javadalmazása a főfegyverzethez.
A Type 80A, jelölését meghazudtol
va, valójában a Type 80B továbbfej
lesztése, és a 80-as évek közepe táján
jelent meg. A Type 83-as löveg továbbfejlesztett, Type 83-I változatával sze-
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25. ábra. Kína jelenleg legnagyobb
számban szolgálatban álló, modernnek
tekinthető harckocsija, a Type 96 had
gyakorlaton

relték fel, amelynek csöve hosszabb az
eredeti típusnál. A reaktív páncélzat is
az új, FY jelzésű típus, amely hasonló
an a korabeli szovjet második generáci
ós reaktív páncélokhoz, már az űrméret
alatti lövedékekkel szemben is nyújt né
mi kiegészítő védelmet.

T ype 96 (T ype 85)
Ha a Type 80/88 nómenklatúrája első
pillantásra zavaros volt, akkor a Type
96-é még inkább az. Gyakran hivat
koznak rá Type 85-ösként is, de zava
ró módon a Type 88C is ennek a csa
ládnak az egyik tagját jelöli. Talán az
segít megérteni ezt a helyzetet, ha
tudjuk, hogy valójában ebben az eset
ben is az előző fő típus, jelen esetben
a Type 80/88 továbbfejlesztéseivel ál
lunk szemben. Nagyon nehéz megha
tározni azt a pontot, amikortól már új
típusról beszélhetünk.
A Type 88-as széria talán legna
gyobb hiányossága a T-54-es csa
ládtól örökölt öntött torony volt. Ez,
bár formája jó ballisztikai védelmet
nyújtott, nem tette lehetővé a legmo
dernebb technológiák alkalmazását,
jelentősen gyengítve a típus védel
mét, így - hasonlóan a nyugati hatal
makhoz - Kína is megpróbálkozott
hegesztéssel előállítani egy új, na
gyobb védelmi képességű tornyot.
(Bár az így kialakított tornyok formá
ja meglehetősen hasonlít a nyugati
típusokéra, a páncélvédelem még
sem vetekszik azokéval, mivel a kí
nai járművek általában 4 0 -4 5 t-s
súlytartományban helyezkednek el,
így nem lehetséges hasonló védett
ség kialakítása.) A 80-as évek köze
pén meginduló fejlesztések első lé
pése az volt, hogy új, hegesztett to
ronnyal láttak el egy Type 80-as tes
tet, változatlanul hagyva az egyéb
rendszereket. M indössze néhány
prototípus készült ebből az alváltozatból Type 85 jelzéssel.
A sikeres próbák után Type 85-1 jel
zéssel kezdődött meg a sorozatgyár
tás, amely főleg abban tér el a prototí
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pusoktól, hogy a 105 mm-es löveget
hőkiegyenlítővel látták el.
A Type 85-II az előző alváltozat to
vábbi finomítása, beépítettek minden,
a 80-as évek második felében rendel
kezésre álló elektronikai berendezést.
Majdnem teljességgel megegyezik ez
zel a Type 85—HA, amely pakisztáni
megrendelésre készült, és tartalmazza
a Weston által gyártott Simfire 2 kikép
zési segédeszközt is. A sok kiegészítő
felszerelés miatt a típus súlya 39 500
kg-ra emelkedett.
Az öbölháború már korábban emlí
tett tapasztalatai 1991-ben egy álta
lános fejlesztési programot indítottak
el Kínában is, ugyanis nyilvánvalóvá
vált a második generációs Type 80
és Type 85 sorozatok jelentős defi
citje a korszerű nyugati típusokkal
szemben. Mind a tűzerő, mind a
páncélvédettség terén radikális újí
tásra volt szükség ahhoz, hogy a kí
nai eszközök egyáltalán a siker esé
lyével vehessék fel a versenyt az új,
immár harmadik generációs típusok
kal (M1A1 Abrams, Leopard 2 stb.).
Kapóra jött, hogy a Szovjetunió szét
hullásával, valamint a volt tagköztár
saságok egyre mélyülő gazdasági
válságával hirtelen hozzáférhetővé
váltak a szovjet ipar olyan „csúcstel
jesítményei” is, mint a 125 mm-es
2A46M löveg (automata töltőberen
dezéssel), valamint passzív éjjellátó
eszközök.

26. ábra. Type 85—HM harckocsi,
amely alapul szolgált a pakisztáni
Al-Khalidhoz

így született meg intenzív fejlesztési
program eredményeként a Type
85—MM harckocsi, amely a 90-es évek
végére felváltotta a korábbi típusokat
az NFH két legfontosabb szárazföldi
egységénél, a 6., valamint a 8. páncé
los hadosztálynál. A legelső példányok
(néhány száz darab) azonban Pakisz
tánba kerültek. Kínában csak 1996ban hagyták végleg jóvá a típust, és
csak ez után (az 1997-tel beinduló so
rozatgyártással) kezdődött meg a már
említett rendszeresítése a két kiemelt
hadosztálynál.

A beépített 125 mm-es löveg termé
szetesen a hozzá tartozó automata töltő
vel együtt került a harckocsiba, így a sze
mélyzet is csökkent egy fővel. A kínaiak
rendszeresítették a fegyverhez a lősze
rek széles választékát is, közöttük a
BK-27, háromszoros „tandem” kumula
tív töltettel ellátott lövedéket, valamint a
BK-29-et, amely késleltetett gyújtója és
megerősített orr-része következtében ki
netikai energiával üti át a reaktív páncél
zat rétegeit. Bár maga a löveg alkalmas
csőből indítható irányított páncéltörő ra
kéta indítására, nincs arra nézve bizonyí
ték, hogy Kína ezt a rendszert megvásá
rolta volna valamely szovjet utódállamtól.
A harckocsiba egyébként összesen 42
(más forrás szerint 44) lövedék és
meghajtótöltet málházható, amelyből 22
db van az automata töltőbe betöltve.
A tüzelés pontosságát stabilizált ké
pet adó brit eredetű, GEC-Marconi
Centaur tűzvezető rendszer, illetve eh
hez kapcsolt különböző érzékelők se
gítik (köztük szintén brit Barr and
Stroud hőképalkotókkal). A jármű opti
kai berendezései lézersugár ellen védő
bevonattal vannak ellátva. (Legalábbis
kiszűrik a leggyakrabban használt hullámhosszokat, tökéletes védelem ilyen
téren nem létezik.) Mindezek az eszkö
zök állítólag 85%-os találati valószínű
séget biztosítanak az első lövésre.
A torony mindkét oldalán 6 -6 darab,
81 mm-es ködgránátvető került elhe
lyezésre.
Az eredeti Type 85-höz képest az új
löveg és töltő beépítésével jelentősen
megnövekedett tömeg mozgatására
egy új, 1000 LE-s dízelmotort (valószí
nűleg német eredetűt) építettek be né
hány példányba. Ezzel új alváltozat, a
Type 85—III született meg, amelyet a
hadsereg Type 96 néven rendszeresí
tett a 90-es évek második felében. Ez
a típus újfajta, hatékonyabb reaktív
páncéllal is felszerelhető. Korábban
Type 88C jelzéssel is illették ezt a vég
leges változatot, de már tisztázódott,
hogy a Type 96 a helyes és elfogadott
- annál is inkább, mivel a típus nem a
Type 88/A/B sorozat közvetlen folyta
tása. Ezt a végső változatot egyébként
hivatalosan szintén az 1999-es, a for
radalom győzelmének 50. évfordulójá
ra rendezett nagyszabású katonai
díszszemlén mutatták be.

A T ype 90—II -

egy másik irányvonal

Míg az eddigiekben ismertetett típusok
valamilyen formában mind a T-54-es
továbbfejlesztései voltak - igaz, végül
már szinte semmi sem maradt az ere
deti konstrukcióból, ha csak az nem,
hogy a vezető minden esetben a test

27. ábra. A Type 90-1 egyik korai proto
típusa a 90-es évek elején

elején, baloldalt ül
addig a Type 90
egy ezzel párhuzamos fejlesztési irány
képviselője, és egyáltalán nem áll ro
konságban az előbbi típusokkal.
A korlátozott háborúhoz vezető
szovjet-kínai ellentétek és az el
szenvedett kudarcok miatt a kínai
vezetők a 70-es évektől kezdve
igyekeztek páncélos csapataikat a
szovjet harckocsikhoz fogható fegy
verrel felszerelni. Mivel saját, a Type
59-es sorozaton alapuló fejlesztése
ik még nyugati segítséggel is csak
lassan haladtak, így nem láttak más
megoldást, mint hogy, ellensúlyo
zandó a T-72-est, maguk is elké
szítsék ennek a járműnek a tovább
fejlesztett másolatát. Ennek érdeké
ben a 70-es évek vége felé több
T -7 2 -e st is beszereztek közel-keleti
országokból.
Az eredeti terv (ez lett volna a Type
90-1) az volt, hogy felhasználják a
T-72-es testét, a saját építésű to
ronyba pedig modern nyugati tűzve
zető berendezés és egy szintén nyu
gati 120 mm-es löveg kerül, amely
nek licencét a német Rheinmetalltól
akarták megvásárolni (ez a löveg ke
rült a Leopard 2-esre, illetve ennek
másolata az M1A1 M256 lövege is).
A projekt munkaneve Feng Bao volt.
Nyugat-Németország nem volt haj
landó engedélyezni a technológia ex
portját, így a kínaiak 1978-ban saját
fejlesztésbe fogtak, és 1981-re ké
szen is állt az új, 120 mm-es löveg,
amelyet aztán a Type 89 önjáró pán
célvadász kapott meg. Bár a harcko
csi fejlesztése is elkezdődött, az
1989-ben, a Tienammen téren elkö
vetett vérengzés után bevezetett nyu
gati szankciók ennek befejezését le
hetetlenné tették.
Az 1991-es öbölháború tapasztala
tai ezt a programot is felélesztették
tetszhalott állapotából, és 1991-ben
be is mutatták az új típust, Type 90—11
néven. Ezt kétféle meghajtással is ki
próbálták, mindkettő a Perkins
CV12-1200 Condor típusú, 1200 LEs motoron alapult, összeépítve a
SESM ESM 500 típusú automata vál
tóval - a motort a brit Challenger-szé-

ria, a váltót a francia Ledere harcko
csi használja.
Bár az NFH végül nem rendszeresí
tette a típust, Pakisztán, amely már
egyébként is nagy mennyiségű kínai
fegyverzettel rendelkezett, kapott a le
hetőségen, és a számára elérhető
nyugati meghajtással, valamint tűzve
zető rendszerrel szolgálatba kívánta
állítani Type 90—MA néven. Mire azon
ban erre sor került volna, Pakisztán
végrehajtotta nukleáris tesztjét, ami
miatt szintén embargót vezettek be el
lene. így a tervezett francia, 1500 LEs Unidiesel V motor már nem került
beépítésre. Végül Ukrajnából sikerült
Pakisztánnak 1200 LE-s 6TD típusú
motorokhoz jutnia (amelyek a T-80UD
meghajtását is szolgálják), ezt építet
ték be. így jött létre a Type 90—HM jár
mű,
amelyet
Pakisztánban
AlKhalidnak vagy MBT-2000-nek ne
veznek.
A típuscsalád legfőbb újdonsága ab
ban áll, hogy igyekeztek könnyen cse
rélhető rendszereket beépíteni, így a
későbbiekben a korszerűsítés könynyebbé válik. Természetesen fel van
szerelve integrált tűzvezető berende
zéssel, valamint választható opcióként
rendelkezik nem csak stabilizált fényerősítéses éjjellátó berendezéssel, ha
nem hőképalkotóval is.
Fő fegyvere a 125 mm-es 2A46M lö
veg, amelynek teljes lőszer-javadal
mazása 39 lövedék. A páncélzat mo
duláris felépítésű, könnyen cserélhető
kompozitelemekkel. A toronypáncél
vastagsága kb. 600 mm, a homlokle
mezé 450 mm. Fel lehet szerelni ki
egészítő reaktív páncélzattal is.

A T ype 98 - K ína csúcsmodellje
A Type 9 0-ll-t nemcsak a meghajtás
megoldatlansága miatt nem rendsze
resítették, hanem azért is, mert 1995ben (más források szerint 1997-től
kezdődött intenzívebb együttműködés
a két ország között ezen a téren)
Oroszország bemutatta kínai katonai
vezetőknek a T-80U harckocsit,
amelynek jellemzői lényegesen jobbak
voltak a Type 90-énél. így amellett,
hogy Kína vásárolt is a T-80U-ból,
hozzáfogott a Type 90-es korszerűsí
téséhez is. A cél most már nem annyi
ra a T-72-essel legalább egyenértékű
fegyver kidolgozása volt, sokkal in
kább az M1A1-től hatékonyabb harc
kocsi kifejlesztésének célja lebegett a
kínai tervezők szeme előtt.
Ennek a változó követelményrend
szernek az eredménye elhúzódó fej
lesztés lett, csak 1998-ban hagyták jó
vá az új típus gyártását, Type 98 né

ven. Felmerül a kérdés, hogy miért fej
lesztett Kína a 90-es évek nagy részé
ben két típust párhuzamosan - a Type
96 és a Type 98 meglehetősen hason
ló jellemzőkkel rendelkezik, és rend
szerbe állításuk között sem telt el túl
sok idő. Valószínűnek tűnik, hogy
amíg a Type 96 szerepe a még mindig
nagy számban rendszerben álló Type
59/69-esek felváltása (még ha nem is
lehetséges ez 1:1-hez alapon), addig
a Type 98 csak kis példányszámban
fog szolgálatba állni a jelentős költsé
gek miatt, és szerepe mindössze a tér
ségben esetlegesen (kínai léptékkel
mérve mindenképpen kis számban)
megjelenő fejlett nyugati/posztszovjet
technológia ellensúlyozása lesz.
Bár a Type 98 megjelenését az
1999. októberi katonai felvonuláshoz
szokás kötni, már előzőleg megjelen
tek képek a kínai katonai sajtóban egy,
a Type 98-ashoz nagyon hasonló új tí
pusról, amint egy hadgyakorlat felada
tait hajtja végre - ezt bizonyos forrá-

28. ábra. Type 98G harckocsi, új kialakí
tású frontpáncélzattal

sok Type 96-osnak nevezik (nem ke
verendő össze a Type 85 sorozatú
Type 96-ossall), és a Type 98-as egy
prototípusának tartják.
Az alap Type 98-as 1999. október 1jei díszszemlén való megjelenése óta
már sikerült azonosítani egy fejlettebb
alváltozatot is, amely a Type 98G jelö
lést kapta. Ennek leginkább szembe
tűnő jellegzetessége a továbbfejlesz
tett reaktív páncélzat, valamint a né
met Leopard 2A6-hoz hasonló modu
láris kiegészítő páncélzat a tornyon.
Kezdetben úgy tűnt, hogy a Type
98-ast, eltérően a Type 96-ostól nem a
125 mm-es, hanem a már említett
120 mm-es lövegcsaláddal szerelik
fel, amelyhez viszont egy szovjet stílu
sú automata töltőt csatlakoztattak. Vé
gül ez az információ tévesnek bizo
nyult, ma már biztos, hogy a Type 98as is a 2A46M-mel van felszerelve.
Egyes híresztelések szerint Kína meg
vásárolta a 9M119M1 Reflex-M
(AT—11 Sniper) csőből indítható irá
nyítható páncéltörő rakétát, és maga
is belekezdett annak gyártásába.
Meg nem erősített hírek szerint Izra
el - amely Kína egyik hadiipari szállí
tó ja - M711 jelű 125 mm-es szárnysta-
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bilizált, űrméret alatti nyíllövedéket is
eladott Kínának, ahol azt bizonyosan
használják is, saját, kimerült uránt tar
talmazó lövedékeikkel együtt. (Ilyen
lövedékekből legalább két típus meg
található Pakisztán arzenáljában is,
valószínűleg szintén kínai eredettel.)
Ami igazán különlegessé teszi ezt a
járművet, összevetve a korábbi típu
sokkal, az az, hogy rendelkezik egy
központi számítógépes jelfeldolgozó-

29. ábra. A JD-3 típusú lézeres
önvédelmi eszköz a harckocsi
tornyának tetején

val, amely összegyűjti a beépített
inerciális/GPS navigációs rendszer és
a külső szenzorok jeleit, és ezeket
egyesítve vetíti a parancsnok képer
nyőjére, sokkal hatékonyabb vezetést
téve ezzel lehetővé. Külön említést ér
demei az először 1995-ben bemuta
tott, szintén integrált JD -3 típusú léze
res eszköz, amely nemcsak távolság
mérő, de képes észlelni, ha a harcko
csit lézersugárral megvilágítják, vala
mint ellentevékenységre is alkalmas.
Ez egyedülálló a modern harckocsik
között. A tornyon, a parancsnok nyí
lásfedele mögött található a vevőegy
ség, amely észleli a besugárzást. Ek
kor a torony a támadás irányába for
dul, és az irányzó nyílásfedele mögött
elhelyezkedő másik elem először ala
csony intenzitású kisugárzással meg
keresi a támadó fegyver optikáját,
majd jóval magasabb energiaszintre
kapcsolva harcképtelenné teszi azt.
Érdekesség, hogy ezt a rendszert sok
kal nagyobb szögtartományban lehet
mozgatni, mint a főfegyverzetet, való
színű tehát, hogy helikopterek ellen is
alkalmazható. Elképzelhető ezenkívül,
hogy a lézersugár képes adatokat to
vábbítani két harcjármű között is.
Utóbbi rendszer valószínűleg az 1995ben Manilában bemutatott Z M -87
harckocsira adaptált változata.
A torony páncélzatánál tetten érhető
a T-80U befolyása, mivel a löveg mel
lett kétoldalt valószínűleg üregek talál
hatók, amelyek felülről, két páncélle
mez lecsavarozásával hozzáférhető
ek. így egyrészt kitölthetőek különbö
ző kompozitanyagokkal, másrészt le
hetővé teszik a páncélzat moduláris
felépítését, biztosítva ezzel mind a fo24 ^ HADITECHNIKA 2010/2

zepes harckocsik megjelenésével meg
szűnt az igény a korábbi könnyű, köze
pes és nehéz harckocsik választékára,
másfelől pedig a gyalogsági harcjárművek mind tűzerő, mind páncélvédettség
tekintetében megközelítették a korábbi
könnyű harckocsikat.
Kína ugyanakkor kivételt jelent ez
alól a trend alól, mivel nemcsak hogy
továbbra is nagy számban alkalmaz
könnyű harckocsikat, de azok fejlesz
30. ábra. Type 98 harckocsik az 1999-es
tésével sem hagyott fel, előállítva így
pekingi díszszemlén. Fentről jól látható
néhány, a közepes harckocsik képes
a torony elülső részének moduláris fel
ségeivel vetekedő típust. Annak, hogy
építése
az NFH-nak szüksége van ezekre a tí
lyamatos fejlesztés lehetőségét, mind I pusokra, többrétűek az okai.
a sérülések gyors javítását. Úgy tűnik, I
hogy Kína mind Oroszországtól, mind
Izraeltől segítséget kapott ennek a
páncélzatnak a kifejlesztéséhez.
Megfigyelhető, hogy eltérően a ko
rábbi modellektől, a torony és a test
között szemből jelentős rés látható: ez
valószínűleg azt jelenti, hogy a Type
90-ll-eshez képest megvastagították
a torony frontpáncélját, amely így je
lentősen túlnyúlik a toronykoszorú ke 32. ábra. Kínai Type 62 harckocsik me
rületén. Amíg a torony elején a torony netben az 1979-es - Vietnammal vívott
teteje szinte teljesen vízszintes, addig - határháború során
hátrébb, a küzdőtér fölött némileg ívelt
- ez is azt mutatja, hogy jelentősen
Először is, mint az már kitűnt (a pol
vastagított kompozitpáncélzatról van. gárháborúban), Közép- és Dél-Kína je
Olyan feltételezés is van, hogy míg a lentős területei alkalmatlanok a
küzdőteret magában foglaló egységet 20-25 t-nál nehezebb járművekkel
öntik, addig a szögletes formát adó végzett harctevékenység számára. A
elemeket később szerelik fel rá. Erre csatornákkal sűrűn átszeldelt terepen
utal a darunak csatlakozási pontul csak kis teherbírású hidak találhatók,
szolgáló fülek elrendezése is.
valamint az úszóképesség is fontos
A meghajtást egy 1200 LE-s dízel szempont. A kis méret pedig a déli, ha
motor adja, amely a német WD396-os tár menti hegyvidékeken lehet előnyös.
modellből került kifejlesztésre.
Másodsorban a szárazföldi Kína
számára mindig is kihívást jelentett
Tajvan különállása, és a hadsereg
egyik elsőrendű feladata lehet - meg
T ype 6 2 - a T ype 5 9 „ kistestvére”
felelő politikai döntés esetén - a sziget
Végezetül tárgyaljuk a kínai könnyű elfoglalása. Az esetleges partraszál
láshoz azonban szükség van úszóké
harckocsikat is - bár az 1960-as évekig
folyt ilyen irányú fejlesztés a legtöbb or pes, de mégis tűzerős típusokra, ame
szágban, manapság már csak viszony lyek képesek az első inváziós hullám
lag kis számban, speciális feladatok el mal partot érni, azt támogatni, amíg
látására alkalmazzák őket, és az így megfelelő hídfőállás kiépül. Mindezek
felhasznált típusok is jórészt legalább nek az igényeknek a kielégítésére az
30-40 éves konstrukciók. Ez annak kö NFH körülbelül 2000 db könnyű harc
szönhető, hogy egyfelől a modern kö- kocsival rendelkezik. Míg kezdetben
nagy számban használtak zsákmá
31. ábra. A Type 63 - évtizedeken át ez
nyolt japán és amerikai eredetű harc
a típus adta a Közép- és Dél-Kínában
kocsikat, később szükségessé vált
diszlokáló páncéloserők gerincét
egy saját típus megteremtése.
A Type 62-es könnyű harckocsi fej
lesztése a T-54-es licenciájának átvéte
lével párhuzamosan, 1958-tól zajlott mivel a típus nem úszóképes, így kifej
lesztésének célja kifejezetten Kína ne
hezen járható területeinek megfelelő
fegyverzettel való ellátása volt. A
NORINCO tervezői követték a már kita
posott utat, amennyiben a Type 59-est
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másolták, csak éppen kicsinyítve és
egyszerűsítve. A sorozatgyártásra 1963ra érett meg a típus, ekkortól kezdve
egészen 1978-ig gyártották. Összesen
kb. 800 darab készült a 21 t-s harckocsi
ból, ebből néhány száz még napjaink
ban is szolgálatban áll. A típust exportál
ták Észak-Vietnamnak, így jelentős
számban részt vett a vietnami háború
ban is. A híres képen is, ahol a saigoni
elnöki palotát közelítik meg az északi
harckocsik - Type 62-eseket láthatunk.
A háború alatt kedvelték kis súlya és a

33. ábra. A modernizált Type 62-1 tornya
a löveg fölé szerelt lézertávmérővel

vietnami viszonyoknak megfelelő terep
járó képessége miatt. Vékony páncélza
ta miatt azonban nemcsak hogy a dél
vietnami M—41 típusú könnyű harcko
csik 76 mm-es lövedékei, hanem az
amerikai M-42 légvédelmi jármű 40
mm-es gépágyú lövedékeivel szemben
is sebezhetőnek bizonyult. Paradox mó
don az 1979-es kínai-vietnami határhá
borúban mindkét oldalon szolgálatban

állt. Észak-Korea nemcsak hogy vásá
rolt a típusból, de tovább is fejlesztette
azt Ch’onma-ho néven, 115 mm-es fő
fegyverzettel és más kisebb módosítá
sokkal áll a jármű szolgálatban.
Míg a páncéltest szinte teljes egé
szében a Type 59-est másolja, ez csak
külsejében van így: a páncélvédettség
nagyon gyenge, mindössze 15-100
mm, a motor egy 430 LE-s 12150-L3
jelű, vízhűtéses dízelmotor, a lánctal
pak pedig lényegesen keskenyebbek,
mint a „nagy testvérnél.”
A toronyban nem fért el a Type 59-es
100 mm-es lövege, így egy 85 mm-es,
Type 62-85TC jelű, huzagolt löveg ke
rült beépítésre, 47 lőszeres javadalma
zással. A lőszerek csak repesz-romboló gránátok vagy hagyományos páncél
törő lövedékek lehetnek. Bár nem látták
el tömegpusztító fegyverek elleni védőrendszerrel, beépítésre került egy pri
mitív félatumota tűzoltó berendezés.
Az után, hogy a Type 62-es meglehe
tősen rosszul szerepelt az 1979-es há
borúban, a lehetőségekhez mérten to
vábbfejlesztették. Elsősorban két hibát
igyekeztek kijavítani: az egyik az optikai
célzórendszer meglehetősen primitív
volta, a másik pedig az elégtelen pán
célvédettség volt. (Ez utóbbit bizonyítja,
hogy a háború során több Type 62-est
lőttek ki egyetlen RPG-találattal.)
Az így továbbfejlesztett típus a Type
62-I, amelynek fő fegyverzete fölé, kí
vülre lézertávmérőt szereltek, a tor
nyot körben rácsozattal látták el a ku-
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34. ábra. Extra védelemmel ellátott Type
62-I harckocsik. Érzékelhető a jármű
kis mérete a kezelőkhöz viszonyítva

mulatív lövedékek ellen, valamint kötényezéssel igyekeztek a páncéltest
oldalsó védelmét növelni.
Bár a kínai szárazföldi hadsereg ejtő
ernyős alakulatainak szüksége lenne
egy új harckocsira, amely a támadó
egységekkel együtt ledobható, valamint
a több mint 40 éves Type 62-es konst
rukció is megérett már a lecserélésre,
egyelőre nem került nyilvánosságra
semmi az esetleges váltótípusról. Való
színű, hogy Kína inkább egy BMD-hez
hasonló járművet fog erre a célra hasz
nálni, mivel az majdnem azonos képes
ségekkel, jóval sokoldalúbban képes
ellátni a könnyű harckocsi feladatát.
A járműnek kísérleti jelleggel készült
műszaki-mentő változata is, Type 79
néven (nem összekeverendő a Type
69/79 sorozattal!), valamint tolólapos
változata is, Type 82 néven.
(Folytatjuk)

SMS SCHARFSCHÜTZE

(1:33, Őrlik, Lengyelország)

(1:200, GPM, Lengyelország)

A kivágóból egy részletes
1:33 méretarányú maket
tet építhetünk össze az
O sztrák-M agyar Monar
chia színeiben. Az 5 olda
lon található alkatrészek
némelyike szép ezüst szí
nű nyomattal készült.
A modell igen részletesen
kidolgozott, a teljes belső
tér és motortér megépíthe
tő az A4-es méretű füzet
ből. Gyönyörű darabja le
het otthoni makettgyűjte
ményünknek!
Az összeépítési útmuta
tó lengyel nyelvű, részletes
ábrákkal, de a kiadó honlapján angol nyelvű is elérhető.
A készlet ára 1290 Ft + postaköltség (2010. februári adat)
Megrendelhető: Pászti Balázs 06-30-331-6902,
info@papirmakett.hu, www.papirmakett.hu

Az SMS SCHARFSCHÜTZE az
Osztrák-Magyar Monarchia Huszár
osztályú rombolója (Zerstörer) volt
az első világháborúban. A SCHARF
SCHÜTZE a GPM cég lézermodell
sorozatának első tagja. Az apró al
katrészeket lézeres technológiával
vágták ki kartonlapból, ezzel nagy
ban megkönnyítve a makettkészítő
munkáját, és nem utolsósorban a
technológia pontosságából adódóan
sokkal esztétikusabb modell építhe
tő a lézervágott alkatrészek felhasz
nálásával. A készlethez mellékeltek
esztergált lövegcsöveket is, melyek
tovább emelik a kész makett színvo
nalát.
Az összeépítési útmutató lengyel nyelvű, részletes ábrákkal.
A készlet ára 4890 Ft + postaköltség (2010. februári adat)
Megrendelhető: Pászti Balázs 06-30-331-6902,
info@papirmakett.hu, www.papirmakett.hu
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Kelecsényi István

MAKS 2009

Repülők a szürkeségben
k iá l l ít á s h e l y s z ín e az orosz lé
gierő Ramenszkoje légi tá
maszpontja, az „orosz Edwards",
amely Zsukovszij repülőtér néven is is
mert, és hivatalosan a Gromov Repü
lőkísérleti Intézet szintén itt található.
Az egykor Moszkvától 60 km-re fekvő
bázist ma már elérte a növekvő metro
polisz, és agglomerációs övezetének
számít. A repülőtér a szokásos „keleti
katonai” állapotban van. A területén
málladozó falú épületek, hatalmas, de
kevésbé karbantartott hangárok talál
hatóak. A MAKS-ra látogatók a bázis
ra közvetlenül nem mehettek be.
Szakmai napon a közeli Ramenszkoje
állomásra kellett eljutnia annak, aki a
kiállításra igyekezett. Ide akár taxival,
akár a helyi érdekű vasút orosz megfe
lelőjével, „elektricskával” mehettünk,
ráadásul a kazanyi pályaudvarról cél
vonat is járt. A ramenszkojei állomás
tól indultak a buszok a bázisra. A kö
zönségnapon ez annyiban változott,
hogy személygépkocsival és taxival
sem lehetett Ramenszkoje körzetébe
az ott lakókon kívül belépni, az
elektricskát kellett igénybe venni.
A buszokhoz rendőrökből és az
OMON belbiztonsági alakulatból álló
biztonsági őrségen keresztül, csomag
átvizsgálás és reptéri szintű beléptetés
után lehetett eljutni. A buszok útja a bá

A

zison belül olyan „csekélységek” mellett
vezetett el, mint a Jak-38UB vagy az
11-102 csatarepülőgép prototípusa. Saj
nos sem hely, sem lehetőség nem volt
fényképezőgép elővételére. A busz
komplett repülőtéri beton mellett is elhú
zott, ahol félreállított 11-18-as, Tu-134es, Tu-154-es, An-12-es, An-24-es,

1. ábra. Szuhoj Szu-35BM vadászbombázó repülőgép

An-26-os, An-22-es és még jó néhány
„nagyvas” állt. Ezek egy része üzemké
pes is lehetett. A hangárokból, amelyek
közül több kívülről úgy nézett ki, hogy
egy nagyobb szélre összedől, több is
merős függőleges vezérsík meredt ki.
Felismerhető volt a Tu-160-as, a
Tu-95-ös, valamint több ll-76-os repü-
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lőgép „farka”. Egy fényképész a MAKS
2009 alatt két hangár között kitolva látta
meg a hányatott sorsú MÍG 1.44 MFI-t,
és az interneten publikálta a képet.
A MAKS 2009 volt az első olyan ki
állítás a Zsukovszkij légibázison, ami
kor jó jelzővel lehet illetni a szervezést.
A kiállítási területeket még jobban ki
lehetne alakítani, azonban a MAKS
2007 kiállításhoz képest jól látható az
előrelépés. A szervezők új pavilonokat
építettek, több étterem állt rendelke
zésre. és megfelelő színvonalú mel
lékhelyiségek is kellő számban talál
hatók.
A külföldi részvétel némileg hiányt
szenvedett, mivel régebben az Egye
sült Államok Légiereje B-1B, B-52H,
F-15C, F-16C, C—17 repülőgépekkel
vett részt a kiállításon, az idén költségvetési megszorításokra hivatkozva tö
rölték az előzetesen hat katonai repü
lőgépből tervezett különítmény részvé
telét. A franciák hasonló okokból nem
hozták el Moszkvába az Airbus A-380
utasszállító repülőgépet. Külföldi részt
vevőként a kanadai Bombardier né
hány kisebb regionális utasszállító re
pülőgépet mutatott be. A légiparádén
pedig az olasz Frecce Tricolori mellett
a Patrouille de France bemutatócsapa
tok szórakoztatták a nagyérdeműt.
Az idén sem maradt külföldi harci repü
lőgép nélkül a MAKS, a francia légierő
két Dassault Rafale vadászbombázó
gépét hozta el a kiállításra.

A

PAVILONOK

A rendezők közel egy tucat pavilont épí
tettek, amelyben elsősorban orosz be
szállítók mutatták be termékeiket. Öszszesen 34 ország 711 kiállítója vett
részt az eredményen, de ebből az
orosz relációt 436 cég képviselte. Uk
rajna, Kanada és az Egyesült Államok
repülőeszközöket is bemutatott, a többi
ország alkatrészeket és egyéb repülőés űripari termékeket állított ki. A pavi
lonokban minden exportra ajánlott re
pülőeszköz hajtóműve látható volt, pél
dául az RD-33MK turbina, amelyet a
MÍG-290VT/K/KUB és MiG-35 vadász
bombázókba építenek be. A Lyuka
(Szatum) 31FP a Szuhoj 30MK/MKI
hajtóműve, de hírek szerint az új Lyuka
(Szatum) 17S/AL-41F1A hajtómű kése
delme miatt a PAK-FA (A-50?) prototí
pusai is ezzel fognak repülni. A Szu35BM 117C hajtóműve szintén látható
volt. A Szuhoj Szuperjet-100 (SSJ)
orosz-francia Powerjet SAM 146 turbi
nája is sok nézőt vonzott.
Az új fejlesztésű fázisvezérelt lokáto
rok, érzékelők, radar- és infrazavarók is
külön pavilont kaptak. Az NiiP Irbis E, a

Fazotron Zsuk ME és a Zsuk AE radarok
mellett SON-820, SON-MR, SON-720
felderítő és kereső komplexumokat is ki
állítottak, és bemutatták a GOES 321M
érzékelő infravörös és hőérzékelő komp
lexumot, amit az új fejlesztésű Mi-8 és
Mi—17 modifikációkhoz ajánlanak. Új
donság volt a GOES 342-es infra- és ter
málképes komplexum, a vadonatúj fej
lesztésű, SAPSAN-E felderítő és a SAP518 radarzavaró konténer.
Az OLS infraérzékelő a MiG-35ösön váltotta a régebbi Fulcrumok
KOLS érzékelőjét. Az új fejlesztésű
Head and Displayt (reflexüveget), az
IKSH-1K-t is megmutatták. Komplett
MÍG-29K szimulátor is volt az egyik
pavilonban. A Zsh-6AP korszerűsített

sisak mellett több éjjellátó berende
zéssel ellátott sisak prototípusa (GEOONV-1 és GEO-NV-III-ONV) is megte
kinthető volt.
Egy másik pavilonban levegő-leve
gő, levegő-föld irányított rakétákat, il
letve azok makettjeit állították ki. Az
R-27EP, az R-73, az R-33E és az
R-77 újabb modifikációi valószínűleg
nem kerültek sorozatgyártásba, akár
csak az RVV-SD és az RVV-AE köze
pes hatótávolságú RVV-MD közel
harcrakéták.
A levegő-föld és levegő-víz irányított
rakétafegyverzet közül a KH-31AD,
KH-35UE.
KH-35E.
KH-38ME,
X-38TE, X-59M K2,
X-59M K2E,
X-58USHKE, KH-25MSE, KH-31PD,

4. ábra. 1-15 Csajka második világháborús biplán vadászrepülőgép és An-124
Ruszlan hadászati nehéz szállítórepülőgép
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KH-35E,
X-59M 2E,
X-59M K,
X-59MK2 irányított rakétafegyvereket
mutatták be. Az ellenséges lokátorok
ellen KH-31PK, X-58UKSHKE paszszív vezérlésű rakétákat állítottak ki.
A KAB lézerirányítású bombacsalád
új tagjai (KAB-500SE, KAB-500ID,
KA-1500MG-FE) mellett a hagyomá
nyos GNPP Bazalt-sorozat „buta” bom
bái is szerepeltek. A 3M-80MVE
Moszkit hajó elleni rakétának csak ki
csinyített makettje fért el a pavilonban,
akárcsak a 3M -24E
(KH-35E),
3M-80VE rakétamakettek. Bemutatták
a hajókról indítható 91RE1 és a 91TR2
tengeralattjáró-elhárító rakétákat. Az
ellenoldalt a tengeralattjáróról indítható
hajó elleni 3M-54E képviselte. A 3M14E tengeralattjáróról indítható robot
repülőgépet is láthattuk. A nem irányí
tott rakétafegyverzetet a B13L blokkból
indítható 122 mm-es S-13-as, valamint
a B8V20A blokkból indítható 80 mm-es
S-8 rakéták képviselték.
Az oroszok több UAV-ot is kiállítot
tak pavilonokban és szabadtéren.
Ilyen volt például a Tipchak, amely
nek irányító komplexumát egy Volks
wagen terepjáróba építették be. Az
Inspecktor 101, 201, 301 család mini
UAV-jai harctéri felderítésre alkal
mazhatóak. A Lökön kissé nagyobb
méretű harcászati robotgép, és be
mutatták a Zala 421-06 robothelikop
tert is. A Kronstad cég Dozor 2,
Dozor 5 és Dozor 100 és UAV-jai kü
lönböző méretű harcászati alkalma
zást tennének lehetővé. A Dozor 600
(Dozor 3-továbbfejlesztés), a mármár Global (Euro) Hawk méretű be
rendezés hosszú távú és idejű felde
rítésre készült.
Az UAV-ok komoly hiányossága volt,
hogy sorozatgyártásra még nem kerül
tek, a kiállított darabok prototípusok
vagy makettek voltak, rajtuk érzékelő
ket nem lehetett látni.

Vlagyimir Putyin orosz miniszterel
nök az első napon komolyan bírálta az
orosz repülő- és fegyveripart. A bemu
tatott intelligens fegyverek, valamint
UAV-ok prototípusai már évek óta ott
vannak a MAKS-on, azonban ennél
több nem történik. Az orosz hadsereg
a Grúzia elleni háborúban komoly
veszteségeket szenvedett a harctéri
felderítés hiánya miatt, valamint meg
felelő támogatást sem tudott a légierő
nyújtani, mivel lézer- és GPS műhold
vezérlésű bombák és rakéták nem áll
tak kellő számban rendelkezésre.
Oroszországnak Izraeltől kellett mo
dern UAV-okat vásárolni, ami komoly
problémát okozott a nemzeti büszke
ségüknek.
Külön pavilonban volt szinte az öszszes légvédelmi rakéta és szállítójár
műveik, valamint az irányítókomplexu

5. ábra. MiG-35 vadászbombázó a statikus soron

maik makettje. A légvédelmi rakétakomplexumok a pavilonokon kívül is
megtekinthetőek voltak. Az Sz-400 és
Sz-00PM U2 mellett a 2Sz6M1
Tunguzka légvédelmi páncélos, a BukME2, a Tor-M2E közepes hatótávolsá
gú és a Kolchan kis hatótávolságú ra
kétakomplexumok mellett 3D légvé
delmi, harcászati, tüzérségi felderítő
lokátorokat, parancsnoki járműveket
és központokat is kiállítottak. Az ukrá
nok a Kolchuga radarrendszert mutat
ták be. Az új 1L22D fejlesztésű,
MANPADS rendszerű kis hatótávolsá
gú légvédelmi fegyvert is megtekint
hette a közönség.
A KAMAZ-43269 (orosz HUMVEE)
MB2 fegyvertoronnyal és a BTR-80 lö
vészpáncélos lokátor- és infrazavaró
berendezéssel inkább a szárazföldi
csapatok fegyverzetéből tévedt a kiál
lításra, akárcsak az egyik pavilonban
kiállított lövészfegyverek armadája.
Páncéltörő rakétafegyverzetet is sze
repeltettek, például a hazánkban is
rendszeresített Metisz és Komét irányitott rakéták új modifikációit.

R epülőeszközök a betonon
Az orosz katonai repülés elsősorban a
statikus bemutatókra összpontosított.
Újdonságot idén nem láthattunk, kivé
ve a Szuhoj Szu-35BM vadászbombá
zót, amely Szergej Bogdan berepülő
pilótával a levegőben is komoly prog
ramot hajtott végre. A közös vállalatcsoportként működő MiG és Szuhoj
szinte összes jelenleg exportra árult
repülőgépét kiállította.

7. ábra. Szuhoj SSJ 100-as (Superjet) első prototípusa felszállás közben

iG-35 vadászbombázó gurul leszállás után

9. ábra. MÍG-31BM elfogó nehéz vadászrepülőgép statikus bemutatón

A MiG-29-es változatokból a nagy
tartályos "púpos" SMT, az indiai flotta
felségjelével ellátott К, a tolóerő
vektoros kísérleti repülő laboratórium
OVT mellett az indiai MCA tenderre
benevezett MiG-35-ös is látható volt.
Két további MÍG-29B is a betonon állt,
egy kopott festésű régebbi MÍG-29S
változat és egy díszfestéssel ellátott
R1 televíziós csatornát reklámozó
В modifikáció. Szemmel látható volt,
hogy a régebbi RD-33 hajtóművel ellá
tott SMT még a szokásos füstöléssel
üzemelt, viszont a 35-ös a harmadik
szériás hajtóművel már gyakorlatilag
füst nélkül repült. Az SMT exportja
erősen kérdéses, mivel Algéria is viszszaadta a vásárolt gépeket, és
Szuhojokat rendszeresített helyettük.
Az SMT legfeljebb Jemen, Banglades
és hasonló afrikai és ázsiai légierők
számára alternatíva. Az új RD-33 haj
tóműből 26 darab szállítására írt alá a
MAKS-on szerződést a Roszoboronexport és a Hindustan Aeronautics
Ltd. Az indiaiak a tolóerővektoros haj
tóművet az LCA Tejas vadászgépük
ben a kudarcba fulladt Kaveri hajtómű
helyett próbálnák ki, bár erre a célra
amerikai hajtóműveket is vásároltak.
A tolóerővektor nélküli RD-33MK licencgyártására Oroszországgal 2005ben 250 millió dolláros üzletet kötött
szerződés alapján a HAL, 120 darab
harmadik hajtóművet gyárthat le.
A MÍG-31BM nehéz elfogóvadászt
szintén csak a földön lehetett megte
kinteni. Hiányzott a MiG-АТ, amelynek
a hírek szerint hazai hajtóművel és
műszerekkel felszerelt változata sem
felelt meg az orosz légierőnek így,
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10. ábra. A MiG 1.44 prototípus tárolása

12. ábra. Kamov Ka-52 Alligator harci helikopter statikus bemutatója
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akárcsak a francia Larzac hajtóműves
és nyugati elektronikával felszerelt vál
tozat, ezért a gyártó csak exportban
bízhat. Ahhoz viszont részt kell venni a
bemutatókon.
A MiG- és Szuhoj-tervezőiroda és
gyártóüzemek egyesítése után a
Szuhoj vezetői diktálják a feltételeket.
Az a kívülálló érzése, hogy a
Szuhojnál a MiG teljes ellehetetlení
tése a stratégiai cél a háttérben.
A statikus soron a MiG gépei összezsúfoltan álltak egymás mellett, és
nem volt mellettük létra, hogy az
esetleges érdeklődő, vásárló bete
kinthessen a pilótafülkébe. Az AT
gyakorlógép ki sem volt állítva.
A Szuhojnál a 35-öst két oldalról kö
rülbástyázták, és több küldöttség is
forgolódott a harci gép körül.
Az Egyesített Repülőgyártó Társa
ság holdingnál Mihail Szimonov, a
Szuhoj főmérnöke - aki egyben parla
menti képviselő - költségcsökkentés
és racionalizálás címén elérte, hogy a
MiG-iroda és a gyártósor, amely eddig
Moszkvában dolgozott, most NyizsnijNovgorodba költözzön. Itt régebben a
MiG-31 nehézvadászokat gyártották,
de Mihail Pogoszjan, a MiG vezérigaz
gatója szerint nem alkalmas az új 35ös sorozatgyártására. Ha az indiai üz
let nem sikerül, akkor a MiG-29-es
modifikációk gyártása akár meg is
szűnhet a néhány tucat К és KUB vál
tozat kivételével. A Szuhoj így egyed
uralkodó lenne az orosz vadászbombázó-piacon.
A Szuhoj а 35BM változat mellett az
Indiának épített Szu-30M KI-t, a
Szu-24 és Szu-34B frontbombázókat
és a Szu-25 csatarepülőgépet mutatta
be a földi kiállításon. A Szu-34B a ter
vek szerint 2030-ra teljesen felváltja a
Szu-24-est. А 35BM és a 30MKI a le
vegőbe is emelkedett. Az 5. generáci
ós PAK-FA még mindig szigorúan tit
kos, csak az állandóan módosuló ha
táridőkről lehet tudósítani. A MAKS-on
a legújabb információ, hogy az orosz
légierő megkezdte a repülőgép máso
dik példányának tesztjeit. Ez ellenté
tes az eddigi információkkal, melyek
szerint a gép még nem emelkedett a
levegőbe, az első példány is gyártás
alatt áll. Érdekesség volt egy kitűző,
amelyen T -5 0 jelzés volt látható, há
tulról pedig egy F-22/F-23-szerű har
ci gép. A Szuhoj szerint ez hamisít
vány, ennek ellenére lehetséges, hogy
így néz ki az új vadászbombázó.
A Szuhoj polgári gépek közül minden
az (SSJ) Szuperjét körül forgott. A ha
zánk nemzeti légitársasága által is
megrendelt utasszállító repülőgép első
és második prototípusával (előbbinél
hosszú pitotcső van az orr-részen)

-
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statikus és dinamikus bemutatót tartot
tak. A sorozatgyártású első gép 2010ben fog kigördülni a gyártósorról.
A gyakorló, harci gyakorló gépek kö
zött jelenleg egyértelműen a Jak-130as a favorit, mely mindennap bemuta
tót repült, és statikusan is megtekint
hető volt. Az orosz légierő már meg
rendelte egyszázadnyi mennyiségben
a gépet, és exportrendelésekre is szá
mítanak.
A nehézbombázók közül a turbólégcsavaros Tu-95 Szamara névre ke
resztelt példányán túl a Kuznyecov ne
vű Tu-160-ast is meg lehetett a beto
non tekinteni. A Tu-22M távolságú
bombázót viszont hiányolta a közön
ség. Az II—76 teherszállító mellett az
abból kialakított A-50 légtérellenőrző
repülőgép is a statikus soron került be
mutatásra. A katonai szállítógépek kö
zül egy régebbi A n-12 Ancsa és
An-22 Antej mellett az An-124 Ruszlán nehéz szállító repülőgépet is láthat
ta a nagyérdemű. Ide kapcsolódó hír,
hogy Uljanovszkban újrakezdik ukrán
közreműködéssel az An-124-100 re
pülőgéptípus gyártását. Az orosz szál
lító légierőnek komoly szüksége van
újabb gépekre, mivel a régebbi An-12,
-24, -26-os gépek elavultak, és új
orosz típus sem áll rendelkezésre. Egy
öreg An-26-os szállítógép szintén
megtekinthető volt. A MAKS alatt a
Ruszlán technikai követelményeit mó
dosították, 150 tonna teherbírással
4000 km-es hatótávolságot kell elérni.
Az ukránok is elhoztak két újabb
Antonov-típust. Az An-70-es „keleti
C—130J” a közönségnapokra már távo
zott, jelenlegi sorsa még bizonytalan.
Az orosz fél nem utalta át a fejlesztési
költség rá eső hányadát. Az An-140es könnyű utasszállító repülőgép az
orosz Tu-334 és a Szuhoj Szuperjét
mellett nem nagyon „rúghat labdába”,
bár több helyi légitársaság érdeklődött
és rendelt is a gépből. Az ll-96-os
egyik példánya szintén a statikus kiállí
táson szerepelt, de új megrendelés
nem érkezett rá. A MAKS-on új szerző
dést sem a Boeing, sem az Airbus nem
kötött, az Iljusin Financial és az AtlantSzojuz állapodott meg 15 darab
Tu-204SzM repülőgép, valamint a 30
darab ukrán An-148 vásárlásáról 1,2
milliárd dollár értékben. A szerződést
már Le Bourget-ben aláírták, inkább
marketingjelentősége volt az újabb
megállapodásnak.
A Berijev Be-200CHS típusú
amphíbiája statikusan és dinamikusan
is szerepelt a MAKS-on. A gépre több
keresőszenzort szereltek, tűzoltó ké
pességét orosz nemzeti színű víz szó
rásával mutatta be. Portugália több
gépet vásárolt a típusból.

A helikopterek közül két harci Mii
MÍ-28N az első két napon repült, utá
na földi bemutatón szerepelt, a Kamov
Ka-52 Alligator viszont mindennap be
mutatót tartott. A Kamov marketingre
pülése ellenére az orosz légierő pa
rancsnokának egyik legutóbbi nyilat
kozata szerint a MÍ-28N típus kell,
hogy legyen rövid időn belül a száraz
földi erők fő csapásmérő helikoptere.
A típus állami próbasorozata az elmúlt
év végén befejeződött, és 12 darabot
már átadtak a Torzsokban található
központ számára. Ezek közül egy már
veszteséglistára került.
A Mii több változatban mutatta be
újabb Mi—8/17/171 fejlesztéseit, más

és más típusszámokkal. Volt kutató
mentő, polgári, Blackhawk-utánzatú
katonai szállító, tűzoltó és más válto
zat. A Mii bejelentése szerint SzaúdArábia valószínűleg szeptemberben ír
ja alá a 30 darab orosz MÍ-171B kato
nai szállítóhelikopter megvásárlásáról
szóló szerződést. A Minyók olcsóbbak
nyugati versenytársaiknál, és a szaúdi
vezetés más orosz harceszközök után
is érdeklődik. Az új fejlesztésű Ka-70
kiváló könnyűhelikopter, amely előtt a
belső piacon komoly megrendelések
állhatnak.
Régebbi repülőgépek is ott dísze
legtek a statikus soron. A Jak gya
korlógépek fejlődését három repülő-

14. ábra. Kamov Ka-226T könnyű futárhelikopter a statikus bemutatón
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gép demonstrálta. A hatalmas Ruszlán árnyékában két 115 Csajka biplánt állítottak ki. A komolyabb vasak
mellett közel egy tucat autógiró, ult
rakönnyű és néhány sport- és túrare
pülőgép is sorakozott. Itt több ameri
kai repülőgépet (Beechcraft King Air
350, Premier A1, Sky Arrow 450T) is
meg lehetett tekinteni.

D in a m ik u s bem u ta tó k
A dinam ikus bemutatók csalódást
okoztak, de ebben nem a kiváló
bemutatópilóták voltak a vétkesek.
A hidegfront alatt a felhőalap 500 és
1 0 0 0 méter között változott, de volt
ennél alacsonyabb is. A hőmérsék
let 14-20 fok között volt, többször
esett az eső. Ilyen körülmények kö
zött a harci repülőgépek a minimum
időjárásnak megfelelő bemutatókat
repülték. A tolóerővektoros gépek
szám ára sem á llt rendelkezésre
m egfelelő m agasság különleges
m anőverek végrehajtására, illetve
a felhőben nem látta volna senki
a gyakorlatot. A szóló bemutatókon
és a két külföldi csapat mellett repült
a kubinkai Sztrizsi (fecskék) form á
ció M iG -29-es gépekkel, valamint
a Lipecki
Harckiképző
Központ
Kharchevski tábornok vezette Szokol
(Sas) műrepülő alakulat. Kinnlétünk
alatt egyik nap négy Szu-27 géppel
szimulált légi harcot mutattak be,
másnap a még mostohább időjárási

körülmények között szoros kötelék
ben különböző áthúzásokat hajtot
tak végre. A kubinkai Ruszkij Vityaz
(Orosz Lovagok) S zu-27-es csapa
tának két gépe gyakorlás közben
összeütközött, és a gépek mellett
három pilótát is vesztettek. A Lova
gok parancsnoka, Igor Tkacsenko
ezredes katapultált, de az ernyője
tüzet fogott, és nem fogta meg a katapultülést. A parancsnok hősi repü
lőhalált halt. A két másik pilóta közül
az egyik könnyebb sérülést szenve

dett, a másik azonban gerincét törte.
A Ruszkij Vityaz a MAKS zárónapján
szoros kötelékben áthúzott a beton
felett a nézők tapsviharától és hurrá
zásától kísérve. Nem maradt L-39
Albatrosz nélkül a repülőnap, mivel
egy orosz energiaital-gyártó által
szponzorált L-39-es géppár hang
zatos Baltic Bees néven tartott né
hány alapformációból álló bem uta
tót. A francia R afale-t egyetlen
kül földi katonai repülőgépként min
dennap lehetett látni. A francia piló
ta, Ruet kapitány repülés közben rá
dión keresztül oroszul üdvözölte a
közönséget. A dinamikus programo
kat a két külföldi bemutatócsapat, az
olasz Frecce és a francia Patruille
de France zárta.

ÜZLETEK
A kiállításon komoly nemzetközi üzle
tek nem köttettek, a hazai hadiipar ter
mékeit vásárolta az orosz vezetés.
A MAKS-on jelentette be az orosz légi
erő 48 darab Szu-35Sz és 12 darab
Szu-27SzM ,
valamint 4 darab
Szu-30MK2 vadászbombázó beszer
zését. A harci gépekhez több fegyver
típus szállítására is kötöttek szerződé
seket. A polgári gépek frontján a fent
említett 15 darab Tu-204SzM repülő
gép, valamint a 30 darab ukrán
An-148 vásárlását jelentették be 1,2
milliárd dollár értékben.
A kiállítás ideje alatt összesen tízmilliárd dollár értékű szerződést kötöttek.
Ez jelentősen felülmúlja a 2007-es há
rom- és a 2005-ös ötmilliárd dolláros
szerződésösszértéket.
■
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Vincze Gyula

Személyzet nélküli rendszerek
a Bundeswehren

o g y a f e l a d a t - v é g r e h a j t á s s a l egyidejűleg a beve
tésre kerülő katonák legmagasabb fokú védettsége
biztosított legyen, a fegyveres erők különféle model
leket követnek. A védett szállító és céljárművek használata,
valamint az ellenséges harci eszközök elleni védelem érde
kében hozott ellenrendszabályok terén már vannak ismert
példák. Egy további metódust a személyzet vagy ember
nélküli rendszerek képviselnek - írja Andre Braun alezre
des, a német védelmi minisztérium referense a Strategie
und Technik 2009. júliusi számában.
A személyzet nélküli rendszerek kínálta lehetőség egy része
abban áll, hogy a katonát egyáltalán ne tegyük ki veszélynek,
vagy növeljük meg távolságát egy bizonyos veszélyforrástól
úgy, hogy a kockázat minimálisra csökkenjen. Az ember nél
küli rendszerek olyan terepszakaszokon is képesek gyors elő
renyomulásra, amelyet a katona egyáltalán nem vagy csak ko
moly nehézségek árán, élete és egészsége kockáztatásával
közelíthetne meg. Az ember nélküli rendszereket alkalmazhat
ják felderítési, őrzési vagy biztosítási céllal, veszélyes anya
gokkal történő magas kockázatú műveleteknél, szállítási és
konvojkísérési feladatok során, valamint harci bevetésekkor.
Ezeknél a rendszereknél olyan intelligens szenzorokat (érzé
kelők) használnak, amelyek az emberi érzékszerveket teljesít
ményben, pontosságban és terhelhetőségben sokszorosan
felülmúlják. Hosszan tartó, specifikus feladatok végrehajtása
kor a személyzet nélküli rendszerek a bevetésre kerülő kato
naállományt időlegesen vagy akár véglegesen is pótolhatják.

H

S zemélyzet

nélküli rendszerek

A Bundeswehr logisztikai támogatását és ellátását, továbbá a
Bundeswehr erői vezetésbiztosítási feladatait végző, a beveté
si kontingenseket valamennyi hazai és külföldi műveletben tá
mogató,
széles
körű
képességekkel
felruházott
Streitkräftebasis szervezete is - mint a téma felelőse - haszno
sítja az előrehaladott stádiumú robottechnikai fejlesztéseket.
Már néhány év óta sor kerül személyzet nélküli rendszerek har
ci alkalmazására. így például az ellenséges harci eszközök el
leni védelmet elősegítendő, már megszokott esemény a táwezérlésű járműrobotok használata. A személyzet nélküli rend
szerek fokozódó igénybevételének - legyen az távvezérlésű,
autonóm vagy részben autonóm működésű - a jövőben azt az
elsődleges célt kell szolgálnia, hogy a bevetésre kerülő katona
állomány veszélyeztetettsége csökkenjen, következésképpen
védelme javuljon. Ehhez szorosan kapcsolódó további cél a fel
adat-végrehajtás optimalizálása és a már meglévő képességek
bővítése. Az ember nélküli rendszerek alkalmazása létszám
megtakarítással járhat, amely egy kontingensen belül a támo
gatóerők egy részének csökkenéséhez vezethet más erők ja
vára. A Streitkräftebasis számára elvileg valamennyi képesség
kategóriában az alábbi potenciális felhasználási lehetőségek
kínálkoznak a személyzet nélküli rendszerek javára:
- A vezetés terén elképzelhetők robotrendszerek (kom
munikációs robotok) a kommunikáció, továbbá a vezetésés felderítőeszközök hálózatának javítására.

- A felderítés, hírszerzés területén kívánatos a legkülön
félébb szenzorokkal ellátott felderítőeszközök autonóm
mozgásképességének a javítása.
- A logisztikában a támogatást, a telepíthetőség és mobili
tás egységét javítandó, sor kerülhet ember nélküli rendsze
rek alkalmazására, mindenekelőtt konvojműveletek során.
A bevetés hatásosságát, a túlélőképességet és a védelmet
illetően a személyzet nélküli rendszerek lehetséges alkalma
zási spektruma a harcieszköz-felkutatástól, -kiürítéstől és
-hatástalanítástól egészen az elektronikai harcig terjedhet.
Fenti meggondolások alapján a Bundeswehrben a
Streitkräftebasis számára az elmúlt évben két fő feladatot
határoztak meg, melyek végrehajtása rövid és középtávon
személyzet nélküli rendszerek alkalmazásával optimalizál
ható. Az egyikben szárazföldi logisztikai szállítási felada
tokról van szó, amelyeket bevetési területen ember nélküli
szállító járművekkel kell végrehajtani. A másikban harcieszköz-felderítési feladat szerepel, amely szárazföldi művele
teket robottechnikai felderítés segítségével támogat.

Személyzet

nélküli szállító jármüvek

A személyzet nélküli szállító járművek egyfajta rakfelületek,
amelyek rész vagy teljes mozgásautonómiával bírnak, és képe
sek távvezérelt vagy részben autonóm cselekvésfolyamatokat
végrehajtani. Olyan érzékelőkkel és vezérlő szoftverekkel van
nak ellátva, amelyek képesek környezetüket azonosítani, ideá
lis esetben logikus cselekvéseket autonóm módon kivitelezni.
A személyzet nélküli szállító járműveket a jövőben minde
nekelőtt ott kell bevetni, ahol a kezelőállományt különös ve
szély fenyegeti, vagy robbanásveszélyes anyagok, mint pél
dául lőszer vagy üzemanyag szállítására kerül sor. Ez okból a
szállítások végrehajtása elsősorban bevetési körzetekben, ut
cákon, illetve megerősített leszálló- vagy kifutópályákon kerül
het előtérbe. A bevetésre kerülő katonaállomány veszélyezte
tése konvojműveletekkor, anyag- vagy személyszállításkor az
„alkalmi robbanószerkezetek” (Improvised Explosive Device),
valamint lőfegyverek behatása miatt a jövőben is változatlanul
magasnak ígérkezik. (Az alkalmi robbanóeszközök olyan
romboló hatású, nem nagyüzemi módon előállított bombák,
amelyek a romboló vagy halálos hatást egészségre ártalmas
anyagokkal, pirotechnikai eszközökkel vagy gyújtóhatású ve
gyi anyagokkal érik el. - A ford.) Amennyiben a veszélyt a mi
nimumra kívánjuk redukálni, olyan feltételeket kell teremte
nünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a járművek személyze
téről akár véglegesen is lemondhassunk.
Ennek érdekében elsőként azt a modellt kívánjuk követni,
hogy több személyzet nélküli szállító jármű egy rendszerbe
(mátrixba), egy katonai menetosztagba vagy konvojba össze
kapcsolva egy személyzettel rendelkező irányítójárművet kö
vet, amely a vezetésüket és irányításukat átveszi (végzi). Az
ember nélküli szállító járművek ilyesféle alkalmazásakor abból
indulunk ki, hogy a járművek előkészítése (feltankolása stb.),
rakodása, továbbá a menetoszlop összeállítása és személy
zettel való ellátása egy bizonyos védett objektumban (például
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egy táborhelyen) kerül megvalósításra. Ezt követően a szállí
tás végrehajtása a menetvonal (szakasz) kezdő- és végpontja
között autonóm vagy részben autonóm ember nélküli üzem
ben történik. A védett (cél)objektumba, táborhelyre való beér
kezés után bekövetkezik a menetosztag feloszlatása, megtör
ténik a kirakodás és a járművek ismételt - következő igénybe
vételre történő - technikai felkészítése. A szokványos szállító
járművekbe az első igénybevételkor szükségessé válhat egy
„autonóm beavatkozó egység” beépítése. Segítségével való
sítható meg hagyományos (személyzet melletti) üzem, amikor
az szükséges, vagy a személyzet nélküli üzem, ha
(had)műveletileg az indokolt. Fentiek alapjául korszerű elektro
nikus vezérlésű és szabályzású járművek szolgálnak, miként
azok a Bundeswehr fegyveres erőinél már(is) rendelkezésre
állnak. A személyzet nélküli szállító járművekkel szemben tá
masztott követelmények valójában a jelenleg használt, illetve
a jövőben beszerzésre kerülő védett járművekre vonatkoznak.
A harcászati mozgékonyságra való hivatkozással esetleg to
vábbi igények változatlanul felmerülhetnek. Léteznek ezenfe
lül speciális, csak a személyzet nélküli üzem megvalósításával
kapcsolatos követelmények. így például digitalizálni kell a táv
működtetéshez a menetparamétereket, valamint intelligens
szenzorokat kell felszerelni az akadályok és a környezet felis
merésére a kívánt autonómiafoktól függően.
Tekintettel a személyzet nélküli járművek lehetséges al
kalmazására, a technikai megvalósításból eredően még to
vábbi kérdések várnak kimunkálásra: például a jelenlegi
alkalmazási elvek kihatásai, valamint a rendszer és a ki
szolgáló személy közötti „határ- vagy elválasztó felület”
meghatározása, továbbá a katonai, illetve a civil forgalom
ban való részvétel engedélyezésének jogi kérdései.

E m b e r n é l k ü l i h a r c ie s z k ö z - f e l d e r ít é s

Bevetések során a német fegyveres erők a jövőben is az el
lenséges harci eszközök állandó veszélyével, különösképpen
az alkalmi robbanószerkezetek nem csökkenő fenyegetésé
vel fogják magukat szembetalálni. A bevetési körzetekben a
katonai harci eszközök mellett olyan házi készítésű robbanó
anyagok (út menti rádió-táwezérlésű bombák) telepítésével
kell számolni, amelyek úgynevezett „alkalmi kioldószerkezet
tel” lehetnek ellátva. Hogy a bevetési erőket, azok felszerelé
sét és fontos infrastruktúráját hatásosan oltalmazhassuk, az
ilyen harci eszköz általi veszélyeket lehetőség szerint időben
és megfelelő távolságból fel kell deríteni. Az alkalmi robbanó
szerkezetek felderítése műveletek előkészítésekor, őrjárati fi
gyelőpontok, konvojutak szemrevételezése és előkészítése
során, a saját eszközök környezetében, valamint a műveletek
folyamán nem kikerülhető. E célból egy olyan ember nélküli
rendszer modelljét követjük, amely megfelelő szenzorokkal
felszerelve távirányított, autonóm vagy részben autonóm fel
derítésre képes. Hogy egy ilyen rendszer földi vagy légi irá
nyítású legyen-e, még nem eldöntött kérdés. Elképzelhető
egy levegőből támogatott földi vezérlés kombinációja is.
Kiindulásként a harcieszköz-felderítés mostani képességén,
a felderítés hatásos távolsága növelésén kellene javítani, azaz
a jelenleg használt, a környezet állapotát detektáló szenzorokat
kell alkalmas távolságból történő felderítésre képessé és távirá
nyítású, illetve autonóm vagy részben autonóm üzemre alkal
massá tenni. Ebből a célból különféle szenzorokat lehet(ne)
szinergikusan (egy időben alkalmazva, egymás hatását felerő
sítve) úgy összekapcsolni, hogy a felderítés távolságát megnö
velve a harcieszköz-felderítés hatásosságát és megbízhatósá
gát fokozzuk. Ezeknek az érzékelőknek az alapja a robbanó
anyagoknak - mint a harci eszközök főösszetevőjének - a
megbízható indikációja. A cél egy olyan hatáskapcsolat realizá
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lása, amely harcieszköz-felderítéskor a távolság- és tárgyérzé
kelőket az elhárítás és kiürítés eszközével egy (fél)autonóm
ember nélküli rendszer keretében összekapcsolja.
A követelmények egy ilyen rendszerrel szemben sokfélék.
Kiterjednek a megfelelő távolságból történő bevetéskísérő fel
derítéstől vagy célzott harcieszköz-kutatástól azon képessé
gig, hogy a harci eszközt és komponensei alapján annak ob
jektiven érzékelhető és mérhető fizikai mennyiségét, valamint
kémiai ismertetőjegyeit egyértelműen érzékelje, továbbá, hogy
mind a nyíltan telepített, mind a terepen, járművekben, építmé
nyekben vagy állatokon, illetve embereken (öngyilkos merény
lőkön) elrejtett robbanóanyagot biztonságosan felderítse.
Az ember nélküli harcieszköz-felderítés ily módon vázolt rend
szere eredményeként egyfelől közvetlenül a bevetett (kezelő)állományt támogatjuk a megfelelő „távolságteremtéssel”.
Másfelől a megfelelő időben rendelkezésre bocsátott felderítési
adatokkal a rendszer hozzájárul a bevetési erők oltalmazásá
hoz, mivel a potenciális veszélyek így időben felismerhetők, és
megfelelő (óv)intézkedések (például egy konvoj elterelése, me
netvonalának megváltoztatása) időben meghozhatók.

Perspektívák
A Bundeswehr logisztikai támogatását biztosító szervezet, a
Streitkräftebasis rövid és középtávú célja: a részére meghatá
rozott alapfeladatok ember nélküli rendszerekkel történő tá
mogatása, a személyi állomány védelmének növelése és a
már meglévő képességek bővítése. Az ember nélküli szállító
jármű és rendszer ötletével határozott lépés történt az ember
nélküli harcieszköz-felderítés megvalósításának irányába.
A már meglevő technológiák bázisán, figyelemmel a techni
kailag kivitelezhető és indokolható ráfordítással realizálható
megoldásokra, egy lépésről lépésre történő képességnöve
kedés következhet be. A cél az, hogy az első kísérletek, pró
bák végrehajtása után a megfelelő (robot)rendszer a lehető
leggyorsabban rendelkezésre álljon.
Nem lenne szerencsés azt a benyomást kelteni, mintha már
kész megoldások hevernének az asztalon, és a katonai köve
telményeket erősítendő, csupán néhány apró kiigazításra len
ne szükség. Egy katonailag hasznosítható, teljesen autonóm
(operátor felügyelete nélküli) üzemmód a Streitkräftebasis
szemszögéből belátható időn belül nem realizálható. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy emiatt a személyzet nélküli rendsze
rek alkalmazása szintén kivitelezhetetlen, szintén kizárt. A si
ker kulcsa a katona és a személyzet nélküli távirányítású, rész
ben autonóm rendszerek intelligens együttműködésében rej
lik. A rendszer képes a bevetett (kezelő)állomány védelmén a
kívánt „távolságteremtés által javítani, melynek során a katona
a maga értelmével, tapasztalatával, tanulási képességével és
helyzethez igazodó magatartásával gyors döntést hozhat.
A mindenkori erények ésszerű kombinációja egy mérhetetle
nül nagy pótlólagos nyereséget és képességnövekményt
eredményez. Hogy mindkettőt okosan összeboronáljuk, az
egy megfelelően kialakított ember-gép egymásra hatást
(együttes munkát) feltételez. A kutatási szféra és az ipar jóvol
tából a közelmúltban a személyzet nélküli rendszerek terüle
tén már a legkülönfélébb kiforrottsági fokú ötletek és koncep
ciók széles palettáját mutatták be. Már most azokat kell valódi
megoldási lehetőségekké továbbfejleszteni, amelyek belátha
tó időn belül „bevetésérett” eredményekhez vezethetnek.

Felhasznált

irodalom

Strategie und Technik, 2009. július 55-57. o.
(G. Andre Braun cikke nyomán)

Péter Zsolt

A T ransportpanzer—1 Fuchs
páncélozott szállító jármű u

A Transportpanzer-1 Fuchs páncélozott szállító jármű
az egykori NSZK egyik legsikeresebb - a mai napig rendszerben tartott
és harci alkalmazás során is kipróbált - páncélozott harcjárművé,
melynek továbbfejlesztett változatai várhatóan egészen 2025-ig
rendszerben maradnak. A járművet a hidegháború közepén
fejlesztették ki, majd a Bundeswehrben hadrendbe állították.
Éles helyzetben történő bevetésére azonban csak a szocialista
világrendszer összeomlása, illetve a Varsói Szerződés
megszűnése után került sor.

foglalkozó iroda, a SASO (US Army
eredete még a '60-as
évek elejére nyúlik vissza. Az Soviet Studies Office) a hidegháború
1955-ben alapított Varsói Szer vége felé, 1987-ben keltezett jelentése
szerint a Varsói Szerződés csupán
ződés ekkor már erőteljesen „bonto
gatta szárnyait”, és nagy volumenű harckocsikból mintegy 70 ezer darab
haditechnikai fejlesztésekbe kezdett, bal rendelkezett, melyből a nyugati
mely a nyugati hírszerzés előtt nem hadszíntéren egy fegyveres összecsa
maradhatott titokban. A NATO válasz pás során mintegy 12-14 ezer harcko
lépések megtételére kényszerült. csi bevetésével lehetett számolni. Ez a
A fejlesztések éllovasa az erőviszony mennyiség - a mozgósított tartalékok
oknak megfelelően az USA lett, de és a gyártóüzemek kapacitása figye
egyre erőteljesebben vonta be európai lembevételével - tartható lett volna a
szövetségeseit, kezdetben csak a má későbbiekben is. A páncélozott szállító
sodik vonalbeli, később az első vonal járművek darabszáma igazodott a
beli technika fejlesztésébe is. Utóbbira harckocsikéhoz. Tény, hogy a hideg
háború időszakában 20 páncélos és
jó példa a Leopard-1 típusú harckocsi,
amely eredeti elgondolás szerint egy 20 gépesített lövészhadosztálynyi erő
„Eurotank” lett volna; helyette került ki- „nehezedett” az NSZK-ra. Ez az 1987fejlesztésre 1961-ben a Leopard-1 és es állapot szerinti páncélos fegyverar
az AMX-30 típusú harckocsi. Előbbire zenál a '60-as évek elején-közepén
pedig maga a Fuchs páncélozott szál beindított átfogó fejlesztések követ
kezménye volt. Valószínűleg mind a
lító jármű a legfrappánsabb példa.
1961-ben az NSZK védelmi minisz NATO, mind az NSZK katonai szakér
tériuma tanulmányokat készített a 70es évekre prognosztizált hadi helyzet
nek megfelelő műszaki színvonalú ke
rekes harcjárművek kifejlesztésére.
A tanulmányok mind a 8*8 kerékkép
letű úszóképes páncélozott felderítő
járművekre, mind a 6x6 és 4x4 kerék
elrendezésű páncélozott szállító jár
művekre kiterjedtek.
A páncélozott harcjárműveket érintő
tanulmányokban két követelmény bírt
kiemelt fontossággal. Az egyik az
úszóképesség, a másik a védettség.
Az úszóképességet az indokolta, hogy
Európában átlagosan 16 km-enként
található egy legalább 50 méter széles
vízi akadály, a védettséget pedig a
NATO-stratégiai elveken túlmenően a
Varsói Szerződés hadipotenciáljának
egyre nyomasztóbb fölénye.
Az amerikai hadsereg (US Army)
kötelékében működő, szovjet ügyekkel
jármű

И

tői sejtették a folyamatok hatásait,
ezért volt fontos még a szállítandó
(hadi)anyagok páncélzattal történő vé
delme is.

A

FEJLESZTÉS

Az 1961-ben indított tanulmányokat
követően egy ún. bázisjármű kidolgo
zását indítványozta a német védelmi
minisztérium, mely valójában hat pro
totípusjárművet jelentett, 7-10 t közöt
ti harci tömeggel. Ezek legyártásával
1962-ben a Daimler-Benz céget bízta
meg a Bundeswehr. A szállítás határ
idejét 1964-re tűzték ki.
A Daimler-Benz a szerződésnek
megfelelően határidőre le is szállította
a prototípusokat, ám ekkorra módosul
tak a járművel szemben támasztott
NATO harcászati-műszaki követelmé
nyek, melyek gyakorlatilag a prototípu
sok teljes áttervezését eredményez
ték. A feladat nagyságrendjét jelle
mezte, hogy erre már önmagában
nem találták alkalmasnak a DaimlerBenz céget, így létrehoztak egy közös
projektirodát,
VDA
(Vereinigung
Deutscher Automobilhersteller = Né
met Autógyártók Szövetsége) néven a
Büssing, a KHD (Klöckner-HumboldtDeutz), a Krupp és a MAN cégekből.
A Daimler-Benz valószínűleg zokon
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vette, hogy más cégeket is bevonnak
a projektbe, mert nem kívánt részt
venni benne, és 1966-ban deklaráltan
is egyedül folytatta a fejlesztést, tartva
magát az eredeti szerződéshez.
Mind a Daimler-Benz, mind a VDA
1968-ban mutatta be elkészült prototí
pusait, s megkezdődtek a próbák. Egy
év múlva, 1969-ben, további újabb
igényekkel állt elő a német védelmi mi
nisztérium, s az új követelményeknek
megfelelően átalakított járművekből új
prototípust is kért. Ezek a követelmé
nyek páncélvédettséget, terepjáró ké
pességet, ABV fegyverek elleni védel
met és legalább 2 -4 t hasznos terhel
hetőséget irányoztak elő.
Ettől kezdve kezdett egymástól a két
fejlesztő csapat különválni, és a
Daimler-Benz előnyre szert tenni.
A cég a Hotchkiss 11-2 típus leváltá
sára kiírt tendernek megfelelően már a
vége felé járt a sok műszaki újdonsá
got felvonultató Spáhpanzer-2 páncé
lozott 8x8 kerékképletű felderítő jár
művének munkálataival is. Ennek el
készülte után erőit 1973-ban a Transportpanzer-1 további fejlesztéséhez
csoportosította át, további lendületet
adva a folyamatnak.
Végül mindkét csapat bemutatta el
készült prototípusait. A Daimler-Benz
TPz-1 típusa mellett a MAN a 4x4 ke
rékképletű TPz-2, valamint egy szin
tén 4x4-es elrendezésű Spähpanzer-3
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felderítő harcjármű prototípusát mutat
ta be. A TPz-2 a MAN-nál az APE
(Amphibische Pionier-Erkundungsfahr
zeug) elnevezést kapta. A csapatpró
bák során azután a Transportpanzer-1
fölénye egyértelműen megmutatkozott,
és a BWB (Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung - Fegyver- és
Hadianyagbeszerzési Szövetségi Hi
vatal) e mellett tette le a voksát. (Mivel
a hivatal már a 8x8 kerékképletű pán
célozott felderítő jármű kategóriában is
a Daimler-Benz járművét választotta, a
MAN kénytelen volt feladni páncélozott
szállító járművekre vonatkozó terveit,
és a teherautókra koncentrálni.)
A csapatpróbák után 1977-ben a
Rheinstahl
Wehrtechnik
ma
Rheinmetall Landsysteme - kapta a
Daimler-Benz-licenc alapján történő so
rozatgyártás jogát. Az első 996 db harc
jármű szállítása 1979-től kezdődött és
1986-ig tartott, évi 160 db járműszállítá
si ütemezéssel. 1993-ban már 1031 db
jármű szolgált a Bundeswehrben, 2001ben pedig a Rheinmetall Landsysteme
már 1236 db legyártásáról számolt be.
A bázisjármű alapján többek között
atom-, biológiai és kémiai (NBC) felde
rítő járművet éppen úgy kifejlesztettek,
mint rádióelektronikai harc- és felderí
tő, valamint parancsnoki és egészségügyi járműveket.
A prototípusok igen nagy mértékben
különböznek a későbbi sorozatgyártá

sú változatoktól. így pl. a Fuchs első
prototípusa még egy 190 kW (260 LE)
teljesítményű, 12 760 cm3 lökettérfo
gatú, közvetlen befecskendezésű, V -8
hengerelrendezésű, léghűtéses Deutzdízelmotorral volt szerelve. A vezető
számára nem volt oldalajtó kiképezve,
és a tengelytávolságok is sokkal
aszimetrikusabbak voltak.

A TPZ-1 Fuchs
Az elkészült harcjármű egy általános
célú (páncélozott) terepjáró szállító
jármű, ám mégis több ennél. Maga a
bázisjármű már fejlesztési platformnak
volt tekinthető. Ez a követelmény ré
sze volt a tendernek, vagyis egy olyan
nagy sorozatban gyártható alapjármű
ről volt szó, amely alapja lehetett a ké
sőbbi fegyvernemi változatok kifejlesz
tésének. (Hasonló megoldás az oro
szoknál is létezik, a BTR-80 eseté
ben.) Az alapjármű megnevezése egy
szerűen Transportpanzer-1 lett, a
Fuchs nevet a Bundeswehrtől kapta.
A jármű páncélteste max. 5 mm-es
acéllemezekből összehegesztett szer
kezet. (Úgy látszik, a németek nem bíz
tak az alumíniumban, amit egyrészt az
amerikai M-113-asok vietnami kudarca
is alátámasztott, másrészt acélból ki
alakítani hegesztett szerkezetet sokkal
olcsóbb és javítani is könnyebb.) Ez a

páncélzat a tüzérségi lövedékek repeszei és kézifegyverek (legfeljebb
7.62 mm-es géppuska) lövedékei ellen
véd, de egy szállító jármű esetében
nincs is szükség ettől erősebb véde
lemre. Több fontos helyen a páncélle
mezek között légrés található. (Persze
itt nem a Leopard-2 típusú harckocsi
nál alkalmazott reaktív páncélzatra kell
gondolni, hanem egyszerűen hézag
van két páncéllemez között.) Ezt a
megoldást egyébként már nagyon rég
óta alkalmazta a mindenkori német
haderő, így pl. a 75 mm-es PaK-40 tí
pusú páncéltörő ágyú védőpajzsánál is
a második világháborúban.
A páncéltest funkcionálisan három
részre tagolódik. Elöl helyezkedik el a
vezetőtér, ahol bal oldalon a vezető, jobb
oldalon pedig a járműparancsnok foglal
helyet. Eléjük - a típusra annyira jellem
ző módon - nagyméretű, osztatlan szél
védőt szereltek, amelyet harchelyzetben
lehajtható lemezekkel lehet védeni.
A parancsnok számára a tetőpáncélon
képeztek ki búvónyílást, de ugyanakkor
elöl a jármű oldalán egy-egy oldalajtó is
rendelkezésre áll. Az ajtóba integrált ab
lak védelmét szintén egy lehajtható pán
céllemezzel oldották meg. A tetőpáncél
elején négy nappali periszkóp szolgál a
terep védett módú figyelésére, amelyből
a vezető előtti középső - éjszakai harc
tevékenység során - passzív éjjellátó
készülékre cserélhető.
Rádióösszeköttetés
biztosítására
SEM 25/35 (Sende-Empfánger Mobil)
típusú, a 26,00-69,9 MHz frekvenciasávba eső, ultrarövid hullámú, frekven
ciamodulált távbeszélő üzemű rádió
adó-vevő szolgál. A SEM 25 típusú rá
dió járműbe beépített változat, mely
kapcsolhatóan két teljesítményfokozat
ban (1 vagy 15 W) üzemeltethető.
A SEM 35 típusú rádió a SEM 25 típus
kisebb teljesítményű (0,15 vagy 1 W)
hordozható változata, mely az újabb és
korszerűbb SEM 70 és SEM 80/90 típu
sú rádiók mellett napjainkban még
rendszeresítve van. Tömege akkumu
látorok nélkül 8,4 kg. Több Fuchsba
amerikai AN/VRC 8 típusú rádiót építet
tek be, mely egyaránt illeszthető mind a
barna kerámiaszigetelésű amerikai,
mind a zöld kerámiaszigetelésű német
fejlesztésű járműantennához.
A jármű első részén helyezkedik el a
vízbehajtás előtt hidraulikusan fel
emelhető hullámtörő lemez, valamint a
szokásos közúti fényjelző berendezé
sek, vonószemek stb. A jármű fegyver
zete kategóriájánál erősebb. A pa
rancsnoki
búvónyílás
elé
egy
7.62 mm-es M G-3 típusú géppuskát,
a jármú bal oldalára középen pedig
6 db 76 mm-es ködgránátvetőt szerel
tek. Lehetőség van továbbá a szállított

katonák számára a tetőpáncélon ki
képzett rögzítési pontok használatával
további két MG-3 géppuska, vagy egy
géppuska és egy MILAN páncéltörő
rakétaindító használatára. A lőszer-ja
vadalmazás a parancsnoki géppuska
számára 1000 db lőszer, a ködgránát
vetőkhöz a csövekbe töltött egy java
dalmazás, azaz összesen hat gránát
tartozik. Az MG-3 géppuska egyéb
ként a Wehrmacht által (is) használt
7,62x51 mm-es lőszerrel működő
M G -42 „villámgéppuska” , amelyet
1968-ban rendszeresítettek a Bundeswehrben. Ez a fegyver nem más, mint
a 308W NATO-lőszerre - mind a né
met, mind az amerikai széteső heve
derek használatára - átdolgozott vál
tozat. A fegyver zömében megtartotta
nagy hírű elődje tüzelési paramétereit,
lőtávolságát és célzási pontosságát,
azonban a jelenlegi fegyver az egyko
ri 1800 lövés/perc körüli elméleti tűzgyorsasággal szemben már csak
1300-as értéket ér el. Ide kapcsolódik
még, hogy a tetőpáncél közepén, a
szállítótér elején kb. 1 m átmérőjű (le
mezzel lefedett) kör alakú nyílást ké
peztek ki a később kialakítandó fegyverzet/torony beépítéséhez.
A vezetőtér mögött a motortér he
lyezkedik el. Itt kapott helyet a Merce
des-Benz ОМ 402A típusú 8 henge
res, V hengerelrendezésű, közvetlen
befecskendezésű, turbófeltöltővel sze
relt dízelmotorja. A 12 763 cm3-es erő
forrás 2500 1/min fordulatnál 235 kW
(320 LE) teljesítmény leadására ké
pes, amelynek közúton 45 I, terepen
pedig 100 I üzemanyag-fogyasztás az
ára (100 km-en). A motor légbeszívó
nyílásait a tetőpáncélhoz vezették ki,
míg a kipufogónyílás a páncéltest bal
oldalán felül helyezkedik el, szinte az
egész jármű hosszán végighúzódva.
A motorhoz oldalról egy ZF 6 HP 600
típusú bolygóműves, automata sebes
ségváltó kapcsolódik, amely hat előre
meneti és egy hátrameneti fokozatot
biztosít. A jármű elektromosáram-szolgáltatását egy 5 kW teljesítményű ge
nerátor biztosítja. A motor fölött he
lyezkedik el a hűtőrendszer és a leve
gőszűrő, míg a sebességváltó fölött a
hidraulikus meghajtású hűtőventillátor.
A motor és kiszolgáló rendszerei, vala
mint az erőátviteli szervek egy egy
ségbe vannak építve, így azt harctéri
körülmények között is rövid időn belül
ki lehet szerelni a járműből. A harcjár
mű első négy kereke kormányzott, a
kormányzás hidraulikus rásegítésű
(szervo), de a hidraulikus rendszer
meghibásodása esetén elektromos
motor segíti a műveletet.
A harcjármű mind a hat kereke haj
tott, s mind kereszt-, mind hossz

differenciálzárral rendelkezik. Mind a
hat kerékfelfüggesztéshez hidraulikus
lengéscsillapító és progresszív csa
varrugójár, valamint 14.00xR20 gumi
abroncs. A jármű fékrendszere kétkö
rös, légfék. A rögzítőfék a sebességváltó kimenő tengelyére hat. A jármű
végén helyezkedik el a menethelyzet
ben felhajtott két Schottel-típusú négy
szárnyas hajócsavar, amely csak víz
be hajtáskor ereszthető le. Vízben a
parancsnok irányítja a járművet az
előtte elhelyezkedő joystick segítségé
vel - ezzel akár 360°-ban is állíthatja a
hajócsavarok helyzetét. Vízben hala
dáskor egyébként a továbbra is hajtott
kerekek gumiabroncsai is segítik a ha
ladást.
Az elektromos rendszer 24 V-os,
amelynek fő eleme a Bosch T3 típusú
5 kW teljesítményű (egészen ponto
san 28 V x 180 A = 5040 W) generátor,
valamint a négy 12 V feszültségű,
125 Ah kapacitású akkumulátor, ame
lyek sorosan és párhuzamosan is (va
gyis vegyesen) vannak kötve, így
összteljesítményük 24 V, 250 Ah.
A motornak és az erőátviteli rend
szernek köszönhetően a jármű sima
úton max. 96 km/h (más források sze
rint 105 km/h) sebességet, vízben ha
ladva pedig max. 10 km/h sebességet
tud elérni. Mind a motor, mind a motor
tér automata tűzoltó berendezéssel
van ellátva.
A hátsó részben helyezkedik el a
3,2 m hosszú, 1,5 m szélességű és
1,25 m magasságú szállítótér, ahol 10
teljes felszerelésű katona vagy 4 t
(nem úszva max. 5 t) rakomány he
lyezhető el. Mivel a jármű nem páncé
lozott gyalogsági harcjármű, ezért az
oldalpáncélon nincs kiképezve lőrés,
és a katonák egymással szemben fog
lalnak helyet. A terep figyelésére min
denesetre nekik is rendelkezésre áll ol
dalanként és a kétszárnyú hátsó ajtón
egy-egy lehajtható páncéllemezzel vé
dett periszkóp. Az ülések felhajthatóak,
hogy nagyobb helyet biztosítsanak a
rakománynak. A ki- és beszálláshoz a
jármű hátsó részén kiképzett ajtón kí
vül a tetőpáncélban kialakított két (átló
san elhelyezett) téglalap alakú nyílás,
esetleg a lefedett kör alakú nyílás is
(vészkijáratként) igénybe vehető.
A jármű tömegéből adódóan légi
úton szállítható, amit általában C-130
szállító repülőgépekkel oldanak meg.

V áltozatok

és további fejlesztések

A TPz-1 Fuchs fejlesztése, változatok
kialakítása már a bázisjármű rendszer
be állításakor megkezdődött. Tekintet
tel arra, hogy csak a gyártott változa-
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tok száma 32, az összes lehetséges
elrendezéskombinációban pedig 90
(és ez még mindig növekvő számú),
jelen leírás csupán a legfontosabb vál
tozatokról tájékoztat, a többiről csak
említést tesz.

T P Z - 1 - E S ALAPVÁLTOZATOK

A harcjármű alapváltozatát eredetileg
az 1979-ben bemutatott változat és
annak két modifikációja képezi. Az
504 db-os járműmennyiséghez az
évek során további alváltozatokat ala
kítottak ki.
M a n n s c h a fts tra n s p o rte r: A bázisjár
mű páncélozott személyszállító válto
zata. Tíz teljesen felszerelt katona be
fogadására és szállítására alkalmas.
Panzerpioniergruppe: A szállító
változat m ódosításával kialakított
páncélozott műszaki jármű. E válto
zatot a jármű hátsó részén, a tető
páncélon kiképzett nagyméretű kör
alakú tartóról lehet felismerni - a tar
tó szögesdrót tekercsek felrögzítésé
re, illetve szállítására szolgál. Az
alapváltozatnál a páncéltest bal olda
lán lévő baltát és ásót itt a jármű jobb
oldalán találjuk.
P io n ie rg ru p p e n F ü h ru n g (P iF ü ): A
páncélozott műszaki járművek pa
rancsnoki változata.
S a n itä t K fz .: Sebesültszállító válto
zat, a nemzetközi egyezményeknek
megfelelően fegyvertelen. A szállító
térben négy fő fekvő vagy két fő fekvő
és három fő ülő sebesültet lehet szállí
tani, valamint az orvost.
F ü h ru n g u n d F u n k (F ü F u ): Dandár
szintű mozgó vezetési pont céljára át
alakított változat, feladata híradó-öszszeköttetések biztosítása, 134 db ké
szült ebből a változatból. Beépített rá
dió adó-vevőkkel, felhajtható térkép
asztallal és felhajtható ülésekkel van
ellátva. A jármű hátuljára, a bal oldali
ajtószárnyba egy SEA (StromErzeuger
Aggregat) 5 kW teljesítményű áramfor
rás-aggregátort építettek be, melynek
tüzelőanyag-ellátása a jármű fő üzem
anyagtartályából biztosított. Kívülről a
tetőpáncélra szerelt FA-80 típusú jár
műantennákról és kábeltartó szerelvé
nyekről lehet felismerni.
F ü h ru n g u n d F u n k (F ü F u ) H F 4 0 0 W :
Dandár szintű mozgó vezetési pont
céljára átalakított, de a FüFu válto
zathoz képest egy további, nagyobb
teljesítményű HF 400W típusú rádió
adó-vevővel szerelt jármű. A beépí
tett elektromos berendezések, rádi
ók táplálását itt is egy - a hátsó ajtó
szárnyba beépített - SEA 5 kW-os
áramforrás-aggregátor biztosítja. A
FüFu változattól leginkább az külön
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bözteti meg kívülről, hogy a tetején
három antenna látható a bal oldalon.
F la k F ü h ru n g (F la F ü ): Légvédelmi
mozgó harcálláspont, az önjáró légvé
delmi kötelékek parancsnoki járműve.
S m a rt F o x /R e d F o x : 1994-ben mu
tatták be ezt a változatot, kifejezetten
polgári célú felhasználásra. A jármű
tűzoltó és egyéb szakberendezéseit
a Ziegler cég fejlesztette ki a Fuchs
számára. A jármű képes mintát venni
talajból, vízből és levegőből, és a
mintákat a helyszínen értékelni. Több
változata ismeretes: tűzoltó, műszaki
mentő, vegyi felderítő, szállító. Mivel
a Rheinmetall Landsysteme konkrét
megrendelés nélkül, saját kockázatá
ra fejlesztette ki e járműváltozatot,
további sorsa még ismeretlen. A
Smart Fox a polgári védelmi változat,
a Red Fox a tűzoltó változat - ez
utóbbi egy speciális utánfutót vontat
maga után, amellyel flexibilis átjáró
köti össze.
M IL A N : A páncélos felderítő kötelé
kek MILAN páncéltörő rakétával sze
relt változata. A rakéta mellett a tető
páncélon felfüggesztési pont van kiké
pezve géppuska számára. A kezelők
szükség esetén ezzel a géppuskával
tudnak tüzelni. Létezik alváltozata is,
kifejezetten a Koszovóban történő fel
adatok ellátására (nem tévesztendő
össze az A7 MILAN változattal).
E O D E in s F z : A német légierő szá
mára kifejlesztett repülőtéri tűzsze
rész változat, de bevethető mint
gyorsreagálású jármű a repülőteret
érő terrorista stb. támadás esetén is.
A járművet egy Rheinmetall TS-15 to
ronnyal szerelték fel, amely egy 20
mm-es gépágyúval (220 db lőszer) és
egy párhuzamosított 7,62 mm-es
M G-3 típusú géppuskával (500 db lő

szer) van szerelve. A torony oldalán
3 -3 db 76 mm-es ködgránátvető talál
ható. A fegyverek irányzását egy lé
zertávmérővel kombinált Steinheil
LZL 2000 célzó berendezés biztosítja,
amelynek pontosságát éjszakai harc
tevékenység esetén egy, a fegyver
zettel párhuzamosított xenon sugár
vető segíti. A torony bal oldalára sze
relt ködgránátvetőket, a szállítótér ol
dalsó periszkópjait, valamint a lehajt
ható hajócsavaregységeket eltávolí
tották. A szállítóteret a feladat jellegé
nek megfelelően átalakították, a jármű
homlokrészét pedig kiegészítő pán
célzattal látták el.
K ris e n re a k tio n s k rä fte (K R К ): A Henschel Wehrtechnik által 1997-ben be
mutatott, gyorsreagálású erők számá
ra kifejlesztett változat. E harcjárművet
egy KUKA 605 típusú toronnyal szerel
ték fel, amely kétféle fegyverzettel
készül: 20 mm-es gépágyúval és pár
huzamosított 7,62 mm-es MG3A1
géppuskával vagy 12,7 mm-es gép
puskával és MG3A1 géppuskával.
(A parancsnok számára továbbra is
megmaradt a búvónyílás elé szerelt
géppuska, ugyanakkor további felfüg
gesztési pontokat is kiképeztek a pán
céltesten MILAN páncéltörő rakéták
vagy további géppuskák számára.) Ki
egészítő páncélzattal is ellátták a jár
művet, amely így már képes ellenállni
a 14,5 mm-es nehézgéppuskák löve
dékeinek, a 155 mm-es tüzérségi grá
nátok repeszeinek és max. 7 kg-os ak
nák hatásainak is. Belül is kiegészült a
jármű a szilánkleválást gátló béléssel,
légkondicionáló berendezéssel és
központi gumiabroncs-levegőnyomás
szabályozórendszerrel. Ezek a változ
tatások egyrészt azt eredményezték,
hogy a járművet erősített futóművel és

motorral (428 LE), s módosított sebes
ségváltóval kellett ellátni, másrészt a
24 t-ra növekedett harci tömeg miatt
(amiből 6,5 t a hasznos teher) a jármű
már nem úszóképes. Ennek megfele
lően eltávolították a vízi meghajtás
részegységeit. A jármű két alváltozatban készül: a légkondicionáló
berendezés és központi levegő
nyomás-szabályozó rendszer nélkül
szerelt változat megnevezése a KRK,
míg az ezeket tartalmazó változaté
TPz-2000.
T ra n s p o rte r: Első vonalban harcoló
kötelékek lőszerrel és egyéb anyagok
kal történő ellátására kifejlesztett vál
tozat. A szállító jármű másodlagos
funkciója visszaúton a sebesültszállí
tás (négy fő fekvő vagy két fő fekvő és
négy fő ülő sérült szállítása). Ebből a
változatból 220 db készült.
M C -6 0 1 : A Rheinmetall rövid hátrasiklású 105 mm-es ágyújának hordo
zására (egyelőre még csak tesztelési
jelleggel) kifejlesztett változat. A mó
dosítás után a mozgásképes páncél
test az MC-601 megnevezést kapta.
A változat célja tűztámogató feladat
ellátása.
M ö rs e r 81 m m : 81 mm-es aknavető
hordozására kifejlesztett változat, ahol
az aknavető a harcjármű szállítóteré
ben nyert elhelyezést.
M ö rs e r 1 20 m m : 120 mm-es akna
vető vontatására átalakított változat az aknavető kezelőszemélyzete me
net közben a szállítótérben helyezke
dik el.
R A T A C -S : Tüzér célfelderítő és cél
meghatározó rádiólokátorral szerelt
járműváltozat, az ABRA (Artillerie
BeobachtungsRAdar) rendszer hordo
zó járműve. Nagy teljesítményű kohe
rens pulzus-doppler radarral látták el,
amely képes gyalogos katonát 18 km,
könnyű gumikerekes járművet 24 km,
harckocsit 30 km, helikoptert 28 km,
menetoszlopot 30 km távolságból fel
deríteni, és azok helyzetét +10 és -2
m-es távolságmérési hibahatárral, il
letve + /- 2 m iránymeghatározási hi
bahatárral meghatározni.
A A A T : A Wildcat rendszer számára a
Fuchs páncéltestének/fődarabjainak
felhasználásával 1983-ban kifejlesz
tett prototípus, két változatban. Az
egyik légvédelmi harcjármű két 30
mm-es Mauser gépágyúval, a másik
egy 90 mm-es Cockerill Mk III ágyúval
van szerelve. A gépágyús változat tö
mege 18 t-ra nőtt, sebessége pedig 80
km/h-ra csökkent. A gépágyúk tűzgyorsasága 1600 lövés/ perc, lőszer
javadalmazásuk 500 db lőszer.
K a n o n e 2 0 m m : Kísérleti, gyártásba
nem került változat, a páncéltest tete
jén forgatható alapon egy 20 mm-es

gépágyúval és a gépágyút védő pajzszsal szerelve.
T H -2 0 0 : A Wildcat rendszerhez ha
sonlóan, az alapjármű fődarabjainak
felhasználásával 1982-83 folyamán
kifejlesztett ágyús változatokat (forgat
ható toronnyal) TH-családnak nevez
ték el. A család tagjai a beépített ágyú
űrméretétől függően 4x4, 6x6 és 8x8
kerékelrendezésű alvázra kerültek, így
értelemszerűen változó a tömegük, a
beépített
motorok teljesítménye,
hossz- és szélességméretük. Termé
szetesen mind a fegyverzet, mind a
hajtómű és a kapcsolódó berendezé
sek a megrendelő kívánsága alapján
változhatnak.
A család legkisebb tagja a TH-200,
amely egy 4x4 kerékelrendezésű al
vázra helyezett 90 mm-es ágyúval
(pontosabban max. 90 mm-es ágyú
val) szerelt változat. Hossz/szélesség/magasság
torony
nélkül:
5800x2795x1715 mm. A kisebb mé
reteknek köszönhetően kisebb lett a
jármű tömege is: 9,3 t. A harcjármű
mozgatásáról egy 165 kW (225 LE)
teljesítményű dízelmotor gondosko
dik, amely elegendő a kívánt közúti
110 km/h sebesség eléréséhez.
T H - 4 0 0 : Mind az alap TPz-1, mind
a TH-200 változathoz képest jelentő
sen megnövelt tömegű változat. Bár
befoglaló méretei (6203x2980x1850
mm) nem változtak túl sokat a
TH-200-hoz képest, 23 t-ra növelt har
ci tömege már megkövetelte a (mini
mum) 6x6 kerékelrendezést. A jármű
tömegéhez 320 kW (435 LE) teljesít
ményű motor párosul, amely elegendő
a 110 km/h sebesség eléréséhez.
Elődjéhez képest növelték a tüzelő
anyag-tartály térfogatát, így a jármű
hatótávolsága teljes feltöltéssel 1000
km-re nőtt. A nem úszóképes jármű
120 mm-es ágyú hordozására képes.
Személyzete 4 fő.
T H - 8 0 0 : A család legnagyobb válto
zata, méretei 7100x2980x1900 mm,
tömege 3 5 1. Motorja ennek megfelelő
en erősebb lett, 480 kW (650 LE), ami
közúton 120 km/h sebesség elérését
teszi lehetővé. Az 1000 km-es hatótá
volság megtartása érdekében a tüze
lőanyag-tartály térfogatát itt is megnö
velték. Ez a változat a beépített fegy
verzet alapján három altípussal ren
delkezik: 120 mm-es ágyúval, a
155 mm-es tarackkal, valamint a
2x35 mm-es légvédelmi gépágyúval
szerelt változattal. Nem úszóképes.

TPZ-1 Fuchs A1 EL0KA
Rádióelektronikai harc (ELektrOnischeKAmpfführung) céljára kifejlesz

tett járműváltozat. Eredetileg három
változatban, összesen 87 db készült
belőle, az idő múlásával számuk növe
kedett.
S tö rs e n d e r 3 3 H u m m e l: Ellenséges
rádióadások zavarására szolgáló,
1982-ben kifejlesztett változat. Külső
leg a hullámtörő lemez hiányáról, a
szállítótéri oldalperiszkópok, továbbá
a tetőpáncél közepén levő kör alakú
nyílás hiányáról, illetve a SEA 15 kW
áramforrás-aggregátor ködgránátve
tők mögött kivezetett kipufogójának
védőlemezéről és a sok antennáról
lehet felismerni. Az EK-33 típusú
elektronikus zavaróegység képes
URH-sávban az 1,6-30 MHz, VHFsávban a 20-150 és 68-150 MHz,
valamint UHF-sávban a 100-500
MHz közötti frekvenciatartományban,
automatikus üzemmódban egyidejű
leg több csatornán, 1-2 kW teljesít
ménnyel az ellenséges beszéd és
adatátviteli üzemű kommunikáció za
varására. Az elektromos berendezé
sek táplálását egy - a motortér megnagyobbítása révén oda beépített 15 kW-os áramforrás-aggregátor biz
tosítja. Kezelőszemélyzete 4 fő. Nem
úszóképes.
V H F P e ila n la g e : A 10 kHz-40 GHZ
közötti frekvenciasávban, távbeszélő
és adatátviteli üzemmódban üzemelő
ellenséges elektromágneses sugárzók
helyének
bemérésére
szolgáló
(rádió)iránymérővel ellátott hordozó
jármű. Tetejére egy - hidraulikusan
maximum 12 m magasságig felemel
hető - antennaszerelvény került.
Az elektromos berendezések táplálá
sa - miként a Störsender 33 Hummel
változatnál is - egy 15 kW-os áramfor
rás-aggregátor által biztosított. Nem
úszóképes.
A u fk lä ru n g s fa h r z e u g E E S /H E L A S :
Rádiótechnikai felderítésre szolgáló
járműváltozat. A jármű az ún. HELAS
radar-felderítőrendszer
(HeeresELektronisches-Aufklárungs-System)
hordozó járműve. Nagyméretű és sú
lyos antennarendszere az ellenséges
radarjelek vételére szolgál. A jármű
elektronikai berendezései a vett jele
ket szelektálás után adatátviteli csa
tornákon a HELAS rendszer kiértékelő
egységéhez (CPS) továbbítja. A rend
szer azonosítja a vett impulzusokat
(ha nincs még róluk adat, úgy ismeret
lenként kezeli), a radar(ok) üzemmód
ját, az azonosított radarok alapján
rangsorolja a veszélyt stb. Nem úszó
képes.
H o rn is s e : A rádióelektronikaiharcváltozatok harcvezetési (C3) járműve.
Nem úszóképes.
(Folytatjuk)
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Aranyi László

Az első nő
a világűrben

T yereskova egészségi állapota

Tyereskova állapotára és a küldetés közbeni tevékenységére
vonatkozóan egyértelműen megoszlanak a vélemények.
A leghangosabb kritikát a szovjet légierő orvosa, Vlagyimir
Jazdovszkij, az űr-biomedicina egyik specialistája fogalmazta
meg. Június 25-én, reggel 9-kor, Msztyiszláv Keldis akadémi
kus (a Tudományos Akadémia elnöke), Georgij Tyulin (az Ál
lami Bizottság titkára) és Kamanyin megérkeztek Koroljov iro
dájába, hogy megbeszéljék a két kozmonauta, Bikovszkij és
Tyereskova aznapra tervezett sajtókonferenciáját.
A tervek szerint a két kozmonauta beszámolóját Keldis,
Jazdovszkij és Anatolij Blangonravov akadémikus rövid
összefoglalója előzte volna meg. Jazdovszkij értekezése tar
talmazott volna egy bekezdést „Tyereskova gyenge egész
ségi állapotáról az űrben, súlyos érzelmi problémáiról, fáradt
ságáról és hirtelen munkaképesség-csökkenéseiről”.
A többiek valamennyien visszautasították Jazdovszkij
tervét az említett szakasz széles nyilvánosság előtti elő
adásával kapcsolatban, így az soha nem is került bele.
Kamanyin megjegyezte naplójában, hogy azok, akik
Tyereskova számára csupán egynapos repülést engedé
lyeztek, később meggondolták magukat, és Tyereskova be
leegyezése nélkül tolták ki az út időtartamát két, sőt három
napra. Megjegyzi: „Tyereskova kétségtelenül súlyos fáradt
ságot érzett, különösen repülésének első és második nap
ja végén, azonban összeszedte magát, hogy folytassa kül
detését, és teljesítse a maximális ütemezett időtartamot”.
Az akkori sajtókonferencián semmiféle célzás nem hang
zott el a Vosztok- 6 problémáival kapcsolatban. A kommu
nikációról szólva Tyereskova megjegyezte, hogy a
Bikovszkijjal való párbeszéd a rövidhullámú sávon olyan
tiszta volt, mintha ugyanabban a szobában tartózkodtak
volna mindketten. A világűrben töltött idejével kapcsolatban
hozzátette: „Jól viseltem a súlytalanságot, gyorsan alkal
mazkodtam hozzá és megszoktam.”
15. ábra. Különleges felvétel a felsorakozó kozmonautákról.
Balról: Jurij Gagarin, German Tyitov, Andrian Nyikolajev, Pavel
Popovics, Valerij Bikovszkij, Valentyina Nyikolajeva-Tyereskova,
Konsztantyin Feoktyisztov, Vlagyimir Komarov, Boris Jegorov,
Pavel Beljajev és Alekszej Leonov. (RIA Novosztyi)
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16. ábra. Jurij Gagarin (balról), Valentyina NyikolajevaTyereskova, Andrian Nyikolajev, Valerij Bikovszkij és Pavel
Popovics a Kreml falánál a Vörös téren 1963. november 7-én.
(RIA Novosztyi)

Jazdovszkij a saját előadásában egyetlen szóval sem
említett részleteket azokról a lehetséges problémákról, me
lyekkel Tyereskovának szembesülnie kellett. A COSPAR ál
tal a Tudományos Akadémia részére előterjesztett hivata
los jelentés a Vosztok-5 és Vosztok- 6 repüléséről hasonló
képpen nem említ semmiféle rendellenességet, amennyi
ben viszont a szöveget alaposan megvizsgáljuk, kiderül,
Bikovszkijt kiszemelték különböző kísérletek elvégzésére
(beleértve orvosi kísérleteket is), Tyereskovát nem.
Hetekkel Tyereskova útját követően újabb problémák
merültek fel az űrhajósnő állapotával kapcsolatban.
Kamanyin július 2-án megjegyzi, a légierő orvosai, Vlagyi
mir Jazdovszkij, Alekszandr Babijcsuk és mások találkoz
tak Tyereskovával, hogy „tisztázzák”, hogyan érezte magát
az űrrepülése alatt.
Tyereskova továbbra is következetesen állította, jól érezte
magát a repülés teljes ideje alatt, munkaképességének maxi
mumát birtokolta, bármiféle probléma nélkül. Elmondta, hogy
repülése harmadik napjának reggelén kevés mártást evett
zöldséggel és citrommal, ami miatt szédülni kezdett és viszszaöklendezte. Nem fogyasztotta el a számára előírt teljes
mennyiséget, ám állítása szerint soha nem evett a három
napra előírt táplálkozási adagokból 60%-nál kevesebbet.
Kamanyin láthatólag Tyereskova pártjára áll ez ügyben,
megjegyezve, hogy Jazdovszkij és további orvosok „bizo
nyos okok miatt” úgy hitték, Tyereskovának jelentős problé
mái adódtak a küldetése során, s továbbra sem mondott el
mindent számukra. A szabályok szerint jelentenie kellett vol
na az űrben jelentkező szédüléses állapotát, ám nem tette,
a Földön az Állami Bizottság tagjai is csak sikeres leszállá
sát követően értesültek róla. Amit egyik fél sem tagadhat le,
az a következő: közvetlenül a leszállást követően, a külön
leges utasítások ellenére, szétosztogatta a megmaradt élel-
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miszerét a helyi lakosoknak. Ennek eredményeként az orvo
sok nem tudták tárgyilagosan megbecsülni, mennyi élelmi
szert fogyasztott el pontosan a világűrben.
A közjátékkal kapcsolatban Csertoknak megvan a maga
különleges álláspontja. Emlékirataiban azt állítja: „Birto
komban van egy igen ritka felvétel. Egyik tudósító még a le
szállás biztonságáért felelős ezredesek és tábornokok
megérkezése előtt jutott el Tyereskovához. Mindenféle or
vosi utasítás ellenére, az ejtőernyőjén összekészített, a he
lyi ételekből összeállított fogásokból táplálkozott. Háromna
pos útja alatt Csajkának nem volt étvágya.”
A szovjet kor újságírója leírta a jelenetet: „Az operatőr lefil
mezte Tyereskovát, amint friss tejet iszik egy palackból, eköz
ben űrhajója szomszédságában áll a sztyeppe közepén. A kö
zeli kolhozokban dolgozó emberek körbevették a fémgömböt
(a leszállóegységet), s leskelődtek befelé a nyílásán keresz
tül. Űrrepüléséről kérdezték Tyereskovát, és sajttal, lepény
nyel, kumisszal és kenyérrel kínálták. Minden irányból helyi
pásztorok közelítettek futva, hogy megnézzék az űrhajót.”
Jazdovszkij később ugyancsak kommentálta Tyereskova
visszatérés utáni viselkedését: „Azon a helyszínen, ahol
Tyereskova leszállt, az (intézetünk) orvoskollégája, az ejtő
ernyős ugrás világcsúcstartója, Ljubova Maznincsenko
szintén leereszkedett. Kifogásolta Valentyina Tyereskova
viselkedését a kozmonautákra vonatkozó, a leszállás térsé
gében előírt kódex megszegése miatt.”
„Tyereskova fogta az űrhajósok számára fenntartott teljes
fedélzeti élelmiszerkészletet, és szétosztogatta az őt körbe
vevő helyi lakosok között. A kozmonauták fedélzeti naplóját
a leszállás helyén töltötte ki, nem pedig repülés közben (az
az feljegyzéseit nyilvánvalóan a Földön fejezte be, mivel
ceruzája eltört az űrben). Néhány higiéniai eljárást kellett
végrehajtani az űrhajón a leszállást követően. Ez a folya
mat összezavarta a leszállás valós körülményeire vonatko
zó képet. A tudósokat megakadályozták a leszállást köve
tően Tyereskova állapotának és a leszállóegység belsejé
nek alapos kivizsgálásában.”
Az űrutazás során az élelmiszert illető állítások tisztázá
sa érdekében Tyereskova a Kozmonauta Kiképző Központ
(TsPK) oktatójának július 16-án, azaz pontosan egy hónap
pal a repülése után megemlítette, hogy az olyan volt, mint
a „radír” , és a hús nagyon „rágós” volt.
Érdekesség, hogy a Többnapos közös űrrepülés című
dokumentumfilm egészen más megvilágításba helyezi a le
szállás után történteket. A filmrészlet Tyereskovát nem sok
kal a leszállást követően mutatja, amint a Vosztok-6 leszál
lóegysége mellett üldögél, egy orvosnővel beszélget a ke
reső-mentő szolgálat részéről, és nagyon boldognak lát
szik. Az orvosnő alaposan megvizsgálja, miközben látható
an a bal vállát ért kellemetlen érzésekre panaszkodik.
Amint a kereső-mentő szolgálat további tagjai megérkez
nek, Tyereskova láthatóan a repülőkészletéből (fogpaszta jel
legű tubusok) szedeget ki, s nyújtja át őket a leszállóegység
közelében összegyűlt mezőgazdasági munkásoknak.
Tyereskova ételosztogatása az űrhajón szállított készletből
tehát jó néhány kereső-mentő szolgálatos beosztott jelenlét
ében történt, beleértve orvosokat és katonatiszteket is, akik
egyértelműen megtilthatták volna neki, hogy így tegyen.
Kamanyin hozzáteszi,
nem tudta megbocsátani
Tyereskovának a leszállást követő nyilvánvaló szabálysze
gést, miként azt sem, hogy nem adott egyértelmű részleteket
tapasztalatairól az őt megvizsgáló orvosoknak. Úgy hitte, s er
re némi alapja is volt, Tyereskovának ez a különös viselkedé
se orvosainak az utasításai iránti viszonyát tükrözte. Miként
amerikai társaik, a szovjet kozmonauták is igen feszült kap
csolatban voltak orvosaikkal, hiszen eltilthatták őket a repü
léstől már a legkisebb fegyelemsértés következményeként is.

17. ábra. Ez a meglehetősen szokatlan felvétel Valentyina
Tyereskovát mutatja a Voszhod űrséta szkafanderében, való
színűleg valamikor az 1965-1966-os időszakban, amikor szá
mos női kozmonautát is kiképeztek űrsétára

Teljesen nyilvánvaló, ha Tyereskova kezdetben megpróbál
ta erőtlenül védeni repülés közbeni tevékenységét Jazdovszkij
felvetéseire válaszolva, később sokkal keményebbnek kellett
volna lennie. Kamanyin megjegyzi, „Jazdovszkij professzor jó
néhány, alaposan összeállított jelentését követően, melyekben
felhívja a figyelmet Tyereskova rossz közérzetére a repülése
során (nagyon fáradt volt és elvesztette munkaképességét),
Valja elhatározta, hogy megvédi magát.” Igen magasra érté
kelt és rendkívül pozitív hangulatú összefoglalót készített saját
űrbéli tevékenységéről, sokkal magasabbra téve a lécet, mint
az a repülési jegyzőkönyvekben szerepel.
A Tyereskova repülésével kapcsolatos ellentmondások
nem csitultak, s egészen Koroljovig, a főkonstruktőrig jutot
tak, aki személyesen akarta a kétértelműségeket tisztázni a
női űrhajós repülése kapcsán. Koroljovot nyilvánvalóan
igencsak aggasztották Jazdovszkij állításai Tyereskova
gyenge egészségi állapotáról, különösen a 32. és 42. kerin
gés között, hányásával, gyenge étvágyával és „gyenge
szívtevékenységével” kapcsolatban.
Kamanyin szerint Koroljov állandóan arról a szándékáról
beszélt, miszerint szeretné megnyitni a világűrt átlagos embe
rek számára. Aztán egy bizonyos ponton, hetekkel a repülést
követően (talán július 13-án), Tyereskova meglátogatta
Koroljovot az OKB-1 tervezőhivatalban, hogy megossza ta
pasztalatait a magasság-ellenőrző rendszer tervezőivel, s át
adja ismereteit a rendszer használatával kapcsolatban.
Csertok beszámol róla, hogy Tyereskova Kalinyingrádba
(most Koroljov), Moszkva külvárosába Koroljov személyes tit
kárával érkezett, tucatnyi főmérnök fogadta az OKB-1 részé
ről, köztük Csertok és Rausenbach, a két férfi a Vosztok-6 ma
gasság-ellenőrző rendszerének felelőse volt. Csertok vissza
emlékszik rá, hogy mielőtt Tyereskovának lehetősége lett vol
na nyíltan beszélni tapasztalatairól, Koroljov előlépett, és fél
beszakította a programot, kérvén, hogy hadd beszéljen
Tyereskovával négyszemközt tíz percet. Miután a félórányi
magánbeszélgetés befejeződött, Koroljov elment, előtte azon
ban „végigjáratta a tekintetét az összegyűlt embereken, és sá
táni vigyor jelent meg arcán, aztán gyorsan távozott.”
Tyereskova csak jó néhány perccel később követte, még ak
kor is könnyei elrejtésével küszködött, és rettenetesen levert
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volt. A mérnökök csak tessék-lássék próbálták újra felvenni a
megbeszélés fonalát, ám amikor észrevették, hogy
Tyereskova bármelyik pillanatban könnyekben törhet ki, gyor
san hagyták elmenni. Csertok még kiegészíti az eddigieket:
„Egyikünknek sem volt semmi elképzelése, (Koroljovnak) mi
oka volt arra, hogy Tyereskovát majdnem a sírásig juttatja.”
Mivel Jazdovszkij volt a legképzettebb, s egyben
Tyereskova évtizedeken át tartó legszigorúbb kritikusa is, né
hány dolgot érdemes tisztázni vele kapcsolatban. A többiekkel
ellentétben nem volt hajlandó moderálni magát a kritikai meg
jegyzése kapcsán, az űrkutatás terén fennálló tekintélye a
Szovjetunióban (és később Oroszországban) biztosítékul szol
gál arra, hogy véleménye igen komoly súllyal essen latba
Tyereskova tevékenységével kapcsolatban.
1996-ban kiadott emlékirataiban romboló kritikával illette az
első női űrhajóst. Megjegyzi, hogy amikor az első női űrhajós
jelölteket kiválasztották, a Repülési és Űrorvosi Intézet (ahol
Jazdovszkij vezető tisztséget töltött be), rangsorolta az öt nőt
a orvosi eredményeik és elméleti felkészültségük alapján, és
Tyereskova az utolsó volt a sorban Ponomarjova, Szolovjova,
Kuznyecova, Szergejcsik (Jorkina) után.
Jazdovszkij állítása szerint Hruscsov „közbenjárása” és
Koroljov, Keldis, valamint Kamanyin „hallgatólagos megál
lapodása” nyomán az orvosi bizottság „összegzésével
szemben”, Tyereskovát jelölték első helyre a repülési sor
ban, bizonnyal társadalmi háttere miatt. Jazdovszkij még
hozzáfűzi: „Ez a módszer természetesen nem kifejezetten
a legjobb a kiválasztásra.”
Tyereskova tényleges világűrbéli tevékenységének tisztá
zására Jazdovszkij szembeállítja Bikovszkijjal: „Az orbitális re
pülés során Bikovszkij kozmonauta teljes egészében végre
hajtotta a repülési feladatokat és a tudományos kísérleteket.”
Jazdovszkij 1996-os kommentárja még alaposan lehúzza
Tyereskova ténykedését: „Tyereskova orbitális repülését há
romnaposra tervezték. A telemetriái adatok és a televíziós mo
nitorozás eredményeként elmondható, Tyereskova a repülése
legnagyobb részét kifogástalanul elvégezte. A földi állomások
kal a kommunikációt komótosan kezelte. Testmozgását lekor
látozta. Szinte meg sem mozdult. Egyértelmű változások kö
vetkeztek be vegetatív idegrendszerében. Nem végezte el ki
jelölt feladatai egy részét a hajón, ezért szükségessé vált a re
pülés technikai vezetőjének, Koroljovnak és Rausenbachnak
együttműködése, további
instrukciók adása
révén
Tyereskovának az űrhajó rendszereivel összefüggésben.”
„Tyereskova állapotának rosszabbodása és munkaké
pességének csökkenése, a súlytalanság állapota káros ha
tásainak tudható be. Amikor tanácsoltam neki, vegyen be
egy meprobromat tablettát (altató) a gyógyszerkészletből,
Tyereskova nemleges választ adott, és azt mondta: »Ne
aggódjon doktor, teljes egészében végrehajtom a
feladatomat.« Koroljov látta Tyereskovát a tévéképernyőn,
amint mozdulatlanul ül, és egyáltalán nem hajtja végre tel
jes egészében a feladatait, arra ösztökélte az Állami Bizott
ságot, hogy megszakítsa repülését, és elkezdjék a
Vosztok-6 visszahozását a Földre.
„Az Állami Bizottság elnöke, L. V. Szmirnov a felvetésre
azt válaszolta, a repülés egészségügyi okokból történő
megszakítása az egészségügyi program vezetőjének a fel
adata. Megfontoltam a mellette és ellene szóló érveket, és
úgy döntöttem, megkérem az Állami Bizottságot, legyen a
repülés folytatása mellett.”
„így magamra vettem a teljes felelősséget Tyereskova
háromnaposra tervezett repülése kivitelezése ügyében.
Szergej Pavlovics, viszontválaszában (kritizálta) az asztro
nauták kiválasztásának folyamatát és felkészítésüket, mire
azt feleltem, most aratjuk le a Koroljov, Keldis és Kamanyin
közötti nézeteltérések gyümölcsét, olyan kérdésekben
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(pl. Tyereskova első számú űrpilótának jelölése), melyek
ben nem voltak kompetensek.”
„A repülés folytatódott és Tyereskova állapota, illetve
munkaképessége nem javult. Alvás után érzelmi terhelése
csökkent, munkaképessége csak kicsivel lett jobb. Szívve
rése 58 és 84 között változott. Szívritmusában hirtelen, rö
vid ideig tartó ingadozások jelentkeztek, percenkénti légzé
si ritmusa 16-ról 22-re emelkedett.”
Összehasonlításképpen
Jazdovszkij
megemlíti
Bikovszkij élettani adatait: „Bikovszkij kozmonauta szívve
rése a repülés folyamán 46 és 80 között változott, a percen
kénti légzési ritmusa pedig 12 és 22 között. A szívösszehú
zódásának napközbeni változása hasonlatos volt a földi kí
sérletek során rögzített adatokhoz.”
A Jazdovszkij által közölt számszerű adatok nem mutat
nak lényeges eltérést Bikovszkijhoz képest. Talán a legpár
tatlanabb beszámoló Tyereskova repülés közbeni tevé
kenységéről a Repülés és Űrorvoslás - című, 2001-ben
megjelent könyvben olvasható, az intézet történetéről szó
ló visszatekintés keretében. A Vosztok-6 küldetésével kap
csolatban a szerzők (valamennyien a szovjet űrorvoslás
prominens alakjai) kicsivel több részletbe engednek bepil
lantást Tyereskova repülés előtti felkészüléséről.
„A repülés-előkészítő kiképzés során Tyereskova pszichikai
felkészültségi szintjét is vizsgálták, ezek eredményeként kide
rült, hiányosságok mutatkoznak a lelki terhelhetősége, a mun
kaképessége és mozgáskoordinációja terén. Emiatt a (ténye
zők) miatt egyéni fejlesztési programot dolgoztak ki számára,
ennek része volt a vállizmok fejlesztése is, a gyomorra nehe
zedő nyomás jobb elviselése, valamint kevésbé jelentős dol
gok, továbbá kitartásának növelése a pszichikai terhelések
jobb elviselése érdekében, emellett egyensúly- és térérzékelő
képességének fejlesztése. Ezeknek a programoknak az el
végzése tette lehetővé Tyereskova számára, hogy igen magas
szintet érjen el a fizikai felkészültség és képzés területén.”
A konkrét repülésről szót ejtvén a szerzők megjegyzik:
„Tyereskova önmagát illetően jónak érzékelte állapotát a
repülés során. Ám bizonyos időtől kezdve, a kommunikáci
ós időszakok túlnyomó többségében az arca koncentráció
hiányról tanúskodott, arckifejezése minimális volt, fejmoz
gása szinte alig észrevehető.”
„A rádióbeszélgetéseket hallgatván lassú és elmosódott
beszéd jellemzi, különösen a kommunikációs szakaszok
végén, válaszai egyhangúak, beszéde valahogy monoton.
A repülés időtartama alatt étvágya csökkent, ezt bizonyítja
a fedélzeti készletek szerény fogyása. Ő maga is említést
tesz étvágytalanságáról az édes ételek iránt, és megfogal
mazza kívánságát savanyú ételek iránt.”
A szerzők megemlítik, hogy Tyereskova szívverésének
ritmusa a visszatérés során elérte a percenkénti 192-es
csúcsot, a katapultálás előtt közvetlenül pedig a 172-es
szintet. Bikovszkij megfelelő adatai összehasonlításképpen
174, illetve 157. A leghangosabb kritikusokkal ellentétben
(beleértve Jazdovszkijt is) a szerzők megnyugtató meg
jegyzéssel zárják e szakaszt.
„A fentebb említett szokatlan jelenségek ellenére,
Tyereskova sikeresen teljesítette a repülés során rá kisza
bott feladatokat, és bebizonyította, tarlós űrrepülés nem
csak a férfiak, de a nők számára is lehetséges.”
Az évek során Tyereskova tett bizonyos közvetett és köz
vetlen utalásokat a csillagosnak éppen nem nevezhető vi
lágűri tevékenységét megcélzó állításokra. Ennek ellenére
még továbbra is vannak olyanok, akik mindez mögött csak
rosszindulatú lejáratást érzékelnek.
Saját emlékirataiban Valentyina Ponomarjova, egyik
kozmonautatársa, határozottan kijelenti: „Amikorra a repü
lését követő beszámoló elkészült, valamennyien tudtuk,

Valja egyáltalán nem érezte jól magát a repülése alatt, vé
gül is a telemetriás adatokból pontosan tudtuk, hogy nem
tudja végrehajtani valamennyi repülési feladatát.”
„Úgy gondolom, hibázott, de soha nem ismerte be nyíltan
és őszintén. A sajtó győzedelmesen hirdette - a kitűzött fel
adat teljes egészében el lett végezve, a kozmonauta jól ér
zi magát, ám néhány dolog kiszivárgott, szóbeszédek kel
tek szárnyra (miként minden esetben), különféle fantáziálások láttak napvilágot.”
„Vitatnám, hogy Tyereskova mindent teljesített, amit felada
tául jelöltek ki. Azok számára akik először repültek, nem volt
más feladat (csak) annyi, hogy megismerjék, miként viselkedik
az (emberi) szervezet a világűrben. Nem volt ennél semmilyen
fontosabb tevékenység az első hat kozmonauta számára...
Minden egyéb, a repülés közben végzett kutatás természete
sen jelentős volt, de nem bírt kritikai fontossággal.”
Tyereskova tartalékja, Szolovjova, hasonlóan nagylelkű volt.
1998-ban, a Vosztok-6 repülésének 35. évfordulóján a követ
kezőket jegyezte meg: „Annak ellenére, hogy Valentyinának a
repülés közben kellemetlen helyzetei adódtak, folytatta repülé
sét és végrehajtotta a szükséges műveleteket.”
„Továbbá vidáman énekelt, teljesen tiszta hangon társalgott a Vosztok-5 űrhajó parancsnokával, Valerij Bikovszkijjal. A repülése nagyban gazdagította az emberi szerve
zet viselkedésére vonatkozó ismereteinket súlytalansági
körülmények között. Valentyina Tyereskova bebizonyította,
joga volt a repüléshez, nemcsak annak eredményei miatt,
hanem az azt követő munkája miatt is. Űrrepülése után em
berek százainak segített, különösen nőknek.”

N emi megkülönböztetés

A mostanában elérhetővé vált, a repülésre vonatkozó átira
tok (miként egyéb elsődleges források is), rendkívül fontos
információkat tartalmaznak Tyereskovának a Vosztok-6 űr
hajóval végrehajtott repüléséről. A vita két legfontosabb
pontja (az egyik kapcsolódik a másikhoz) a repülés közbe
ni állapotára és tevékenységére vonatkozik.
Tyereskova viszonylag jól érezte magát a repülésének
kezdetén, ám elkezdett rosszul lenni a második nap vége
felé, s kifejezetten siralmas állapotban volt Föld körüli útja
utolsó napján. Láthatóan jól érezte magát a leszállást köve
tően, és semmiféle jele sincs annak, hogy borzalmas álla
potban érkezett volna vissza a Földre.
Romló közérzeti állapota vezetett a tevékenységében
előálló hiányosságokhoz. Képtelen volt végrehajtani a hely
zetbeállításra vonatkozó kísérletet az első napon, s ennek
magyarázata továbbra is várat magára. Lehetséges, hogy
idegessége miatt képtelen volt helyes döntéseket hozni.
Fontos megjegyezni, hogy megpróbálta a kísérleteket
eredményesen végrehajtani közvetlenül a visszatérése
előtt, aztán végül csak megcsinálta. El kell ismerni, a
Vosztok kezelő- és vezérlőpultja igencsak szegényesen
volt megtervezve. Bikovszkij is panaszkodott, hogy a fő ve
zérlőpulton csak igen nehezen ér el bizonyos részeket.
Tyereskova űrruháját is elég szerencsétlenül tervezték meg,
alig nyújtott számára kényelmet. Az öltözetet a 918-as Gyár ter
vezte (Manapság NPP Zvezda néven ismert), a vállalat a „hiva
talos” történeti írásai között megjegyzi, „Tyereskova és
Bikovszkij hosszú távú repülésüket követően egybehangzóan
kijelentette, hogy ugyanabban a testhelyzetben ülve napokon
át igen kényelmetlen volt, a ruha egyes elemei pedig fájdalmat
okoztak, az orvosi érzékelők nyomták a testet.”
A Tyereskova tevékenységére elhangzott negatív bírálatok
nem kímélték nemi hovatartozását sem. A patriarchális társa
dalomban a nők számára megszabott normák (különösen

18. ábra. Hivatalos portré Valentyina Tyereskováról sok-sok
kitüntetésével és elismerésével. Ez a felvétel valószínűleg az
1970-es évek végén készült (NASA)

azokban az esetekben, amikor egyébként férfiak által végzett
tevékenységekről van szó) sokkal szigorúbbak a nők felé,
mint a férfiaknak. German Tyitov például az űrbetegség kü
lönböző tüneteitől szenvedett a Vosztok-2-essel végrehajtott
repülése során, képtelen volt teljesen éber állapotba jutni a
világűrben, de az ilyen gyengeségek miatt nem lett kirekesz
tett vagy megvetett ember. A repülése közben jelentkezett
sok-sok probléma ellenére addig környékezték, hogy rendel
kezésre állt a kozmonautacsoport tagjaként további űrrepü
lések megtételére egészen 1970-es nyugdíjba vonulásáig.
A nemi hovatartozás mellett Tyereskovának egy további,
hasonlóan súlyos tényezővel is szembesülnie kellett, ez pe
dig a földi elöljárókkal való őszintesége kapcsán merül fel,
beleértve mind a repülése idejét, mind az utána következő
időszakot. A küldetés során nem volt őszinte a felbukkant
nehézségeivel összefüggésben (ideértve a hányását és ál
talános rossz közérzetét). A repülést követően viszont na
gyon is nyíltan beszélt a Vosztok-kabin hiányosságairól és
rosszul tervezett űrruhájáról - néhány tervező haragját
jócskán kivívta maga ellen. Teljesen őszinte megnyilvánulá
sa ezekről a problémákról éles ellentétben áll férfi kollégái
következtetéseivel, akik szemmel láthatóan tartózkodóbbak
voltak a tervezők munkájának bírálatakor.
Az egész történet tehát vitatható. Valentyina Tyereskova az
első nőként jutott ki a világűrbe. Mint ilyen, ha indiszponált volt
is az útja nagyobb részén, miként azt jó néhány orosz orvos ál
lítja, személyes, egyedül elért sikere tagadhatatlan. Talán nem
a legjobb választás volt hivatásos kozmonautának kijelölni,
azonban egyértelműen alkalmas volt rá, jól felkészült, és bátor
nőt tisztelhetünk benne, aki végrehajtotta e rendkívüli jelentő
ségű történelmi repülést, közel ötven évvel ezelőtt.

F elhasznált irodalom

Spaceflight, 2009. február, 2. rész

2 0 1 0 /2

HADITECHNIKA «■ 43

^ ű r te c h n ik a

Schuminszky Nándor

Együtt készült Tyereskovával

cikksorozat szá
molt be Valentyina Tyereskovának, a világ első női űrhajósának
útjáról, az eddig kevésbé vagy egyálta
lán nem ismert részletekről. Tyereskova
leszállásáról - földet éréséről - a követ
kezőt olvashatjuk: „Tyereskova június
19-én, moszkvai idő szerint 11.20-kor ért
földet, körülbelül 620 km-re északkeletre
Karaganda városától Kazahsztánban,
két nappal 22 órával és 50 perccel indí
tását követően.” Tehát, akkor mennyi is
volt Tyereskova űrrepülési ideje? Két
nap 22 óra 50 perc, azaz 70 óra 50
perc? Igennel válaszolhatunk, és vala
mennyi rendelkezésünkre álló forrás ezt
meg is erősíti.
A táblázat a szovjet források mind
egyikének, illetve a nyugatiak túlnyo
mó többségének egybehangzó adatait
tartalmazza a Vosztok-programról. Ha
figyelmesebben
megvizsgáljuk a
Vosztok-1 adatait, azonnal feltűnik,
hogy Gagarin repülési ideje - a földet
érésig - nagyjából hét perccel külön
bözik a Korabl-Szputnyik-4 és - 5 föl
det érési idejétől, holott mindhárom űr
hajó egy keringést végzett a Föld kö
rül. Ez az időkülönbség azonban túl
nagy ahhoz, hogy pusztán eltérő me
teorológiai, széljárási stb. viszonyok
kal magyarázható lenne, bár a
Gagarin földet érésének helyén állított
H a d it e c h n ik á b a n

A

2. ábra. Tyereskova Koroljovval az űrrepülés előtt. Az eredeti kép jóval később je
lent meg. Immár látható, hogy az előrehajló férfi egy nőhöz beszél. Zsanna Jorkina
szerint az „eltüntetett” nő nem űrhajósjelölt volt

emléktábla is a 10 óra 55 perces időt
mutatja...
Ma már tudjuk, hogy a Szovjetunió
évekig és körömszakadtáig ragaszkodott
ahhoz a verzióhoz, hogy Gagarin a
Vosztok űrkabinban ért földet, 1961. ápri
lis 12-én. Erre a Nemzetközi Repülési
Szövetség (FAI) rekord-nyilvántartási
szabályzata miatt volt szükség. A sza
bályzat egyik pontja ugyanis előírta, hogy
az űrrepülés csak akkor ismerhető el hi
vatalosan, ha az űrhajóspilóta ugyanaz
zal a űrjárművel tér vissza a Földre, mint
amelyikkel elindult. Ha ez nem így történt
volna, akkor oda a világelsőség, oda a
szocialista rendszer dicsősége! Gál Gyu
la professzor - a funkcionalitás elvének
„atyja” - világűrjogász elméletéből követ
kezően a Gagarint követő két amerikai

1. ábra. Gagarin földet érésének helyén tábla állít emléket a nagy eseménynek
(Golubaja moja planyeta)
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3. ábra. A katapultülés nem lehet nor
mál esetben az űrkabin közelében, nyil
vánvalóan odavitték Tyereskova földet
érési helyéről

„űrugrás” - szuborbitális pályán - nem
tekinthető tényleges űrrepülésnek, így ha
nem Gagarin, akkor 1961 augusztusá
ban German Tyitov lett volna az első em
ber a világűrben).
1961-ben, a szovjet űrsikerek fényé
ben azonban senki sem törődött ezzel.
Nemsokára kiderült, hogy Gagarin - a
többi Vosztok-űrhajóshoz hasonlóan mégiscsak katapultált kb. 7 km-rel a föl
det érés előtt. A szovjetek ezután min
dent bevetettek világelsőségük megma
radása érdekében, és az 1960-as évek
közepére - némi kompromisszummal elérték, hogy a Vosztokok esetében az
űrrepülési időt ténylegesen a fedélzeten
eltöltött ideig számolják, azaz a katapul
tálás megkezdéséig. A szakmai könyve
ket, a lexikonokat azonban nem javítot
ták ki, a 108 perc véglegesen átment a
köztudatba. (A legautentikusabb forrás,
a
Koszmonavtyika
Enciklopedija
Gagarinnál csak ezt az értéket tünteti
fel, míg a többieknél szerepel a földet
érési idő is). Az egyetlen pontos földet
érési időt csak a Vosztok-3 esetében
adták meg, ezt fogom használni általá-

4. ábra. A fotón a Szergejcsik asszony
név alatt a Jorkina lánynév is szerepel

6. ábra. Ponomarjova aláírt fotója

nos értékként a többi űrhajó földet érési
idejének kiszámításához (4 perc 10 má
sodperc a katapultálás után). A másik
fontos adat a Gagarint követő Tyitov
idejéből következik, a katapultálástól a
földet érésig hét perc telt el. Ezzel a két
adattal bátran számolhatunk, a tényle
ges adatokhoz nagyon közeli értékeket
kapunk (javított táblázat).
A Tyereskováról kiadott fotók között
találhatunk - enyhén szólva is - „beállí
tott” képeket. A HT 2010/1. száma 39. ol
dalán látható 14. ábra is ilyen, hiszen a
katapultülés nem lehet normál esetben
az űrkabin közelében, nyilvánvalóan
odavitték Tyereskova földet érési helyé
ről. Egyébként a szovjet cenzorok igye
keztek minden „feleslegesnek” ítélt sze

mélyt, tárgyat stb. eltávolítani az egyes
képekről. Egy iskolapéldát Tyereskova
esetében is láthatunk: az előre hajló fér
fi az ürességnek beszél, a nő eltűnt róla.
A szovjet politikai vezetés már jó ko
rán felfedezte, és szolgálatába állította
az űrkutatás tudományos sikereit. Az
első szputnyik, az első élőlény, az első
ember a világűrben, mind-mind a
szovjet szocialista rendszer fölényét
volt hivatva bizonyítani az Egyesült Ál
lamok és nyugati szövetségesei fölött.
Hruscsov pártfőtitkár - Gagarin és
Tyitov sikeres űrútja után - hamarosan
újabb követeléssel állt elő: példát kell
mutatni a világ dolgozó nőinek, egy
egyszerű munkásnőt kell a kozmosz
ba küldeni!

5. ábra. Jorkina és Szolovjova mellett Andrljan Nyikolajev

7. ábra. Tyereskova dedikált fotója

8. ábra. A szoknyás zászlóalj három
tagja a kiképzés során. Balról jobbra:
Zsanna Jorkina, Tatjana Kuznyecova
és Valentyina Tyereskova. Háttal az
elmaradhatatlan politikai tiszt

A szovjet szakembereknek égnek állt
a hajuk a kétségtelenül hajmeresztő öt
lettől. Még maga Jurij Gagarin is így fo
galmazott egyik előadásán: „az űrhajó
zás kétségtelenül egy új és kalandos
vállalkozás, melynek révén egy ismeret
len és egyáltalán nem biztonságos vi
lágba juthatunk el. Vajon kockáztatná-e
bármelyikünk is édesanyja életét?”
A
visszaemlékezések
szerint
Nyikolaj Kamanyin tábornok, az űrha
jós csoport parancsnoka vetette fel
először a női kozmonauta ötletét. Ami
kor felvázolta elképzelését Szergej
Koroljovnak - akit haláláig csak „Főkonstruktőrnek” ismerhetett a világ
az nemes egyszerűséggel elküldte...
Kamanyin ezután közvetlenül Hrus
csov pártfőtitkárhoz fordult,
és
Koroljovnak hiába voltak szintén na
gyon jó kapcsolatai a legfelsőbb szovjet vezetéssel, nem lehetett ellentmon-
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11. ábra. Jorkina gyakorlórepülés előtt

9. ábra. Jorkina és Szolovjova havas terepen
10. ábra. Jorkina rádiós gyakorlaton
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dani. Megkezdődtek az előzetes vizs
gálatok. A nagyjából 400 jelölt előbb
58-ra, majd 30-ra fogyatkozott, és
1962. február 16-ára öten maradtak:
Zsanna Jorkina tanítónő, Tatjana
Kuznyecova laboránssegéd és ifjúsági
titkár, Valentyina Ponomarjova mate
matikus, Irina Szolovjova mérnök és
Valentyina Tyereskova textilgyári mun
kás, a Krasznij Perekop kombinát bi
zottsági titkára.
Természetesen a civil lányokat a
szovjet légierő azonnal beszippantot
ta, egyébként esélyük sem lehetett az
űrhajósok közé kerülni. Ezen az sem
változtatott, hogy az egyenjogúság je
gyében a szovjet pártvezetés - sze
mélyesen Nyikita Hruscsov - egy dol
gozó nőt kívánt a kozmoszba, minél
hamarabb. A szakemberek azonban
nem egyöntetűen lelkesedtek az ötle
tért, de nem lehetett ellentmondani.
Nyikolaj Kamanyin tábornok a követ
kező sorokat írta naplójában:
„Nem kétséges, hogy a férfiakat
könnyebb kiképezni, mint a nőket.
Az eszközök és a módszerek termé
szetesen hasonlóak, de a pedagógiai
módszerek különbözőek. A nők moz
dulatai még űrhajósjelölt korukban is
nőiesek maradtak, néha egy kicsit lá
gyak voltak, hangulatuk ingadozott.
A szeszélyesség ellen a legjobb
gyógyszert az jelentette, hogy a legha
tározottabban elvártuk a nekik kisza
bott feladatok teljesítését.”
- Kérem, most döntsék el - kezdte a
beszélgetést a csillagvárosi kiképzőközpontban Szergej Koroljov - , vagy
férjhez mennek, és gyerekeket szül
nek, vagy megkezdik az űrutazásra
való felkészülést. Mindenesetre érde
kes, hogy Koroljov nem tudta, hogy a
lányok között már van egy asszony is,

Ű rte c h n ik a

ч______________

15. ábra. Találkozó Zsanna Jorkina és a
BIS Fellow Nicholas Steggall között.
Dr. Horváth András, a budapesti Plane
tárium igazgatója és a szerző tolmácsol

12. ábra. A tanteremben: Ponomarjova, Jorkina és Tyereskova

13. ábra. Zsanna Jorkina több alkalom
mal megtekintette gyűjteményemet.
Balról jobbra: a szerző, Ivan Vaskeba
követségi tanácsos, Zsanna
Szergejcsik és dr. Horváth András,
a budapesti Planetárium igazgatója

Ponomarjova személyében, sőt, már
volt egy ötéves kisfia a kiválasztása
idején. A női csoport jelöltjei úgy dön
töttek, hogy elhalasztják a férjhez me
nést, és reménykedve készültek a
kozmoszba.
Az űrrepülésre felkészítés nagyon
kemény volt. Már jó előre le kellett
mondaniuk a férjhez menésről, a gye
rekszülésről. Csillagváros nevét ki
sem ejthették, a magas kerítéssel kör
bevett kiképző központot kutyás őrök
zárták el a kíváncsi tekintetek elől. Az
öttagú „szoknyás zászlóalj” - ahogy a
14. ábra. A szerző Tyereskovával Buda
pesten, 1995 júniusában

világ első űrsétáját végrehajtó,
Alekszej Leonov nevezte őket - elő
ször a hőkamrában bizonyíthatta ráter
mettségét. A fülkében, szkafanderben
helyet foglaló jelölt hamarosan 70 °C
és 30%-os páratartalmú környezetben
találta magát, és mindaddig ott kellett
tartózkodnia, amíg testhőmérséklete
2,5°-kal lett nagyobb, illetve szívveré
se meghaladta a 130-at percenként.
A második próbatétel a csendkamra
volt. Tévékamerák szemein keresztül
pszichológusok, fiziológusok figyelték
a jelöltet, akinek tíz napot kellett eltöltenie teljes magányban. (Egyes forrá
sok szerint egy-két jelölt még hazafias
dalokra is fakadt, de ezt tekintsük in
kább az írói fantázia termékének.)
A súlytalansági repüléseket kétülé
ses MiG-15-ösön végezték. Egy-egy
repülés alatt 3 -4 g terhelést kaptak
40 másodpercen keresztül. Ezalatt le
kellett írniuk nevüket, az aznapi dátu
mot, majd aláírást biggyesztettek a pa
pír aljára. Kipróbálták a tubusos étke
zést, és különböző frázisokat mondtak
be a rádióba.
Az ejtőernyős ugrások már a könynyebb feladatok közé tartoztak, annál
is inkább, mert a női szakasz a Köz
ponti Körzet Aeroklubjában már civil
ként is gyakorolta ezt a mesterséget.
Az ejtőernyős földet érés nélkülözhe
tetlen eleme volt a Vosztok-programnak, hiszen az űrkabinból kb.
7 km-es magasságban katapultált az
űrhajós, és külön ért földet.
A jelölteket felkészítették az esetle
ges vízre szállásra is. A Vosztok-űrruha
azonban egy méretben készült:
168-170 cm magas emberekre. Ezért
ezt a gyakorlatot két csoportban bonyo
lították le: a „magasabb” - 164 cm-es
csoportba Tyereskova, Kuznyecova,

Jorkina - az „alacsonyabb” - 161 cmes
csoportba
Ponomarjova
és
Szolvjova került.
Bár mindegyik jelöltnek akadt ma
gas rangú támogatója, Ponomarjovát
például maga Msztyiszlav Keldis aka
démikus, a Szovjet Tudományos Aka
démia elnöke protezsálta, a szovjet
politikai vezetés hajthatatlannak bizo
nyult. A világ első női űrhajósa,
Valentyina Tyereskova textilgyári mun
kás lett 1963 júniusában.
A „szoknyás zászlóalj” részére még
terveztek űrsétát, méghozzá női sze
mélyzettel
ellátott
űrhajóról,
a
Voszhod-programban. A lányok mind
végig hittek álmuk valóra válásában,
és csak a csoport 1969-es feloszlatá
sa után szültek gyermekeket. Az egy
kori intelemre csak Zsanna Jorkina
nem hallgatott, és már 1964-ben fiú
nak adott életet. Ez a súlyos fegyelemsértés végigkísérte egész életútját.
A katonai ranglétrán csak társnői után
kulloghatott, az ezredesi rendfokozatot
csak évekkel utánuk kapta meg.
A Voszhod-programot végül is 1966ban törölték, társaihoz hasonlóan ő
sem repülhetett sohasem. A női cso
port kilétéről a világ csak 1987-ben
szerezhetett tudomást.
Hihetetlen szerencsével „fedeztem
fel”, és találtam meg Zsanna Jorkinát.
Ő ugyanis az 1990-es évek elején férjé
vel együtt Magyarországon élt. A Szov
jet Tudomány és Kultúra Házában (ma
a Magyarok Háza) találkoztunk először,
majd űrgyűjteményem megtekintése
ürügyén még több alkalommal beszél
gethettünk a szovjet női csoportról.
Jorkina a Magyar Televízióban is be
számolhatott egykori élményeiről.
Szenvedélyemet látva, a női csoport
felkészüléséről készült ritka felvételek
kel lepett meg, egészítette ki gyűjtemé
nyemet. Barátságunkat nagyra értékel
ve Zsanna még arra is vállalkozott,
hogy rövid szabadsága alatt Csillagvá
rosból beszerzi több űrhajós aláírását.
Állta a szavát, és 21 aláírt fényképpel
gazdagította gyűjteményemet.
■
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Haris Lajos
Haris Ottó

7 5

éves a magyar hajómodellezés

Dunán horgonyzó DEBRECEN (ex KASSA) Dunatengerjáró rakodóterében emlékkiállítást rendeztek
2009. július 2-9. között Budapesten a hajómodellezés
75. évfordulója alkalmából. A Zoltán-alapítvány támogatásá
val a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub rendezé
sében vízi környezetben lehetett megtekinteni a „Bödöncsónaktól az atom jégtörőig” című impozáns kiállítást. Ez egyben
a klub harmincéves fennállásának dátuma is volt.
A hajómodellezés első emlékei az 1935-ből származó
Hattyú, Kolibri és Delfin vitorlás modellek. Az érdeklődők

A

láthatták az ismert vitorlások és hadihajók vitrinmodelljeit,
az 1700-1800-as évek vitorlás hajóit, a TITANIC mintegy
háromméteres, rézből készült modelljét, számos második
világháborús hadihajó makettjét. A falakon számos tabló
és festmény hívogatta az érdeklődőket, több vetített ké
pes előadást is tartottak és gyermekrajzpályázatot szer
veztek.
A Haris testvéreknek két vitorláshajó-modelljét állították
ki, amelyek 1950-ben Kék Szalagot nyertek, továbbá há
rom amfíbiamodell is szerepelt az 1930-as évekből.

1. ábra. A Jupiter mocsárjáró a finn háborúban, 1939-40

3. ábra. A Zeiner vízi és szárazföldi felderítő a győri Duna-ágban

2. ábra. Haris Lajos és Haris Ottó katonai modelljei

4. ábra. A Kék Szalag győztes modelljei

Mérlegen a múlt
ír á s o k B u d a p e s t X V I I I . k e r ü le t é n e k t ö r t é n e t é b ő l

2010-ben Budapest XVIII. kerülete hármas jubileumot ünnepel. 100 éves Pestszentlőrinc,
80 éves Pestszentimre, és 60 éve hozták létre Nagy-Budapest XVIII. kerületét. Az évfordu
lók megünneplésére a kerület számos rendezvényt szervezett. A konferenciák egyik termé
ke ez a helytörténeti kötet, mely 33 kutatást mutat be. A kötet széles időskálán, a középkor
tól napjainkig mutatja be a kerület történetét. Haditechnika-történeti témakörben Lipták Pál
hadiipari gyáralapításairól és az általa támogatott haditechnikai fejlesztésekről, valamint az
55. légvédelmi tüzér hadosztály történetéről található rövid kutatási összefoglaló. A kerület
Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteménye által szervezett konferencián számos új
hadiipar-történeti kutatás szükségessége merült fel.
Megvásárolható: Budapest XVIII. kerület, Szentlőrinc sétány 2. Múzeumsarok,
kiállítóterem. Nyitva tartás keddtől szombatig 14-18 óra között. Ára: 1500Ft

M ÉRLEG EN A M Ú LT
ÍRÁSOK BUDAPEST
X V III. KERÜLETÉNEK
TÖRTÉNETÉBŐL
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Dr. Ráth Tamás

Gyulaffy Bélára emlékezve

Hosszú betegség után meghalt barátunk
és szeretett kollégánk, Gyulaffy Béla. A
Haditechnikai Intézet, a Technológiai Hi
vatal volt és jelenlegi munkatársai kísér
ték el utolsó útjára.
Gyulaffy Béla a magyar haditechni
kai kutatás-fejlesztés egyik emblematikus személye volt. Fiatalkora óta
dolgozott különböző fejlesztési témák
ban mint munkatárs, majd önálló té
mavezető. Az általa elért eredménye
ket mindig megbecsülte a Magyar
Honvédség. Ha jellemezni akarjuk, el
sősorban személyének sokszínűsé
gét, munkájának precizitását kell ki
emelnünk. Szerény magatartásával,
halk szavú véleményalkotásával tisz
teletet és tekintélyt varázsolt maga kö
ré. Kollégái tudták, hogy a vele együtt
gondolkodás és munka mindig köze
lebb vitt a megoldáshoz.
A sok téma közül egyet érdemes em
líteni, mégpedig azt, amellyel megelőzte
az alkalmazók igényét, és nemzetközi
vonatkozásban is az élenjárók közé so
rolódott. A pilóta nélküli repülőgép ma
gyar fejlesztésének elindulása óta annak
témavezetője és tevékeny, alkotó konst
ruktőri munkása volt.
A magyar-csehszlovák kooperáció
ban elkezdett fejlesztés számára igazi
megmérettetést jelentett, és ma már el
mondható, hogy ötletei, kísérleti eredmé
nyei meghatározóak voltak a program
ban, a külföldi szakemberek is gyakran
hozzá fordultak tanácsért. Az új szárnyprofil-kialakítás, a háromtollú légcsavar
ötlet mellett a Wankel-motor alkalmazá
sa, a fedélzeti automatika és a különbö
ző felderítő elektronikai megoldások tel

г. ábra. A kép előterében Norman Ray, a NATO főtitkárának fegyverzetért felelős
helyettese Gyulaffy Béla bemutatóját hallgatja

jes skálájának kialakítása mind úttörő
volt. A próbarepültetéseket azok sikerei
vel és kudarcaival együtt méltóságtelje
sen végezte.
Ténykedése során széles körű kap
csolatot épített ki a fejlesztő cégekkel
és egyetemi tanszékekkel. Tudásával,
tapasztalatával elismerést szerzett,
így magas szinten képviselte a Ma
gyar Honvédség fejlesztő mérnöki kö
zösségét. Gyulaffy Béla ötletgazdag
ságával és örökös tenni akarásával
egyik oszlopos tagja volt a magyar ha
ditechnikai kutatók-fejlesztők két nagy
szervezetének, a Haditechnikai Inté
zetnek és a Technológiai Hivatalnak.
Az új eljárások és kísérletek kutatá-

3. ábra. MÍ-24D bal oldali (a képen jobb
oldalon látható) konzolján Gyulaffy Béla
egyik munkája, a képfelderítő konténer

1. ábra. Gyulaffy Béla repülésre készíti elő a magyar pilóta nélküli repülőgépet

4. ábra. Gyulaffy Béla a C+D kiállításon

sa teljesen betöltötte hivatalos és ma
gánéletét, a betegségével kapcsola
tos vizsgálatok részleteit is elemezte,
és még az utolsó pillanatokban is hit
te, hogy a tudomány eredményei
gyógyulást hoznak. Gyulaffy Béla
nagyszerű ember és kolléga volt: őriz
zük meg emlékét munkánkkal, helytál
lásunkkal!
■
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Dr. Balogh Tamás

Haditengerészetünk emlékei

Haditengerészetünk emlékei címmel 2009. december
14-én a budapesti Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban (HIM) megnyílt a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub (TIT НТК) és
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös kiállítása,
amely 1242-től 1918-ig dolgozza fel a magyar és
osztrák-magyar adriai flotta, valamint a mai napig
a magyar dunai folyami hajóhadak történetét.

témában ez a valaha volt legnagyobb, legtelje
sebb és legalaposabb kiállítás Magyarországon.
160 négyzetméteren 55 db gazdagon illusztrált,
nagyméretű (120x90 cm-es) színes tabló - a haditenge
részet egykori hivatalos festőinek alkotásairól készült
reprodukciókkal - eleveníti fel a tengerészet történetét,
híres hajóit, hőseit és meghatározó eseményeit. Látha
tó továbbá harminc tengeri és folyami hadihajó nagymé
retű modellje, egyenruhák, lobogók és korabeli haszná
lati tárgyak, fegyverek. A tárlatot korabeli képeslapgyűj
temények egyedi darabjai és dr. Csonkaréti Károly ten
gerészeti szakíró és festőművész kortárs festményei
egészítik ki.
- S z ü k s é g va n m a e g y ily e n tá rla tra ?
- „A magyar nem tengerésznép, hanem lovas nép nincs mit beszélni tengerről és hajózásról” - mondják büsz
kén tízből heten, az utca emberétől a döntéshozókig, válla
lat- vagy éppen országvezetőkig. Mondják büszkén - és tu
datlanul.
Mindaz, amit a tárlaton láthatunk, nem öncélú szóra
koztatás. Sokkal inkább szórakoztatva tanítás. Ezért az
oly sok - különösen a fogékonyabb ifjak számára fontos
- színes, látványos kép, a modellek és az egzotikus tör
ténetek. Efféle tudást az iskoláktól ma már hiába vár
nánk. Egy, a múzeumba látogató diákcsoport kísérőta
nára például kijelentette, hogy az első világháborúban
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Ausztria-M agyarországnak nem volt tengerészete. Egy
amerikai látogató pedig őszinte csodálkozással értesült
róla, hogy az otrantói ütközetben osztrák-m agyar hajók
is részt vettek (még nagyobb volt a csodálkozása, ami
kor kiderült, hogy ők győztek). Egy szó, mint száz: ami
ről nem tudunk, abból erőt sem meríthetünk, arra büsz
kék sem lehetünk. Nem ismert hagyományainkra jövőt
sem építhetünk. Pedig fontos tudni, hogy a múltnak ez a
szelete a miénk is.
- H o g y a n á llt ö s s z e a z e g y e d ü lá lló g y ű jte m é n y ?
- 2009 őszén a bajai Eötvös József Vízügyi Főiskola
egyik - búvár - oktatója, Szatmári István lelkes és meg
tisztelő felkérésére a TIT НТК történetének eddigi legna
gyobb kiállítására készültünk, amely az osztrák-magyar
haditengerészet történetét mutatta volna be egy olyan he
lyen (a vízügyi főiskolán), amely a téma szempontjából ta
lán az egyik legautentikusabb. A terv azonban kútba esett,
amikor a főiskola vezetése 2009 szeptemberében váratla
nul lemondta a rendezvényt. Ekkor a hosszú előkészüle
tek során befektetett munka értékét felismerve sietett a
segítségünkre dr. Holló József Ferenc nyugállományú al
tábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgató
ja, aki 2009. szeptember 15-én levélben ajánlotta fel a TIT
НТК elnökének egy időszaki kiállítás megrendezésének
lehetőségét.
A 2009-ben harmincéves fennállását ünneplő klubunk
ekkor története során első ízben kapott lehetőséget arra,
hogy a magyar hajózástörténet hadihajózással össze
függő fejezeteiről szóló anyagát a Hadtörténeti Intézet

és Múzeumban mutassa be, ahol - mivel a múzeum
fennállása óta még nem rendeztek állandó haditengeré
szeti kiállítást - a közönség csak igényesen megszerve
zett időszaki programokon ismerhette meg az egykori
haditengerészet történetének egyes részterületeit. A TIT
НТК és a HIM civil szervezetek és magánszemélyek se
gítségével szervezett kiállítása azonban most először
nem a részleteket, hanem a teljes történetet igyekszik
bemutatni.
A TIT НТК több hasonló nagyságrendű hajózástörténe
ti kiállítást rendezett már az elmúlt években. A 2008. évi
Múzeumok Éjszakáján, a DEBRECEN (ex KASSA) moto
ros fedélzetén tartott tárlatról például a Haditechnika is
beszámolt. Ennek ellenére a mostani esemény minden
szempontból a „legek legje” klubunk történetében.

Az anyagát öt szervezet (magánmúzeumok, civilek) és
12 magánszemély adta közre. Mindenki őszinte örömmel
mutatta meg gyűjteménye féltve őrzött darabjait, hozta
felszínre tudása legjavát. Végül: ez a legelső tárlat, ame
lyet a HIM-ben tarthattunk. A megtisztelő lehetőség mun
kánk értékének elismerése, egyben harmincéves klubunk
legszebb jubileumi ajándéka. Köszönjük azoknak, akik
dolgoztak érte!
A megérdemelt siker nem is maradt el: kiállításunkra töb
bek között az osztrák-magyar haditengerészet történetének
avatott osztrák szakértője, Friedrich Prasky is kíváncsi volt.
- M ib e n m á s , e g y e d i a b e m u ta to tt g y ű jte m é n y ?
- A közép-európai országok kulturális kapcsolataiban
megkerülhetetlen az O sztrák-M agyar Monarchiában
megélt közös múlt kulturális örökségének ápolása. E
korszak kulturális örökségének része az adriai és a du
nai hajózással, hadihajózással kapcsolatos emlékek
csoportja. A hajózás emlékeinek gyűjtésére, feldolgozá
sára, őrzésére, kutatására és a tenger-, illetve a Duna
menti népek hajózástörténeti identitásának ápolására a
térség államaiban eddig csak egymástól független kísér
letek történtek. Az állami gyűjtemények ráadásul - elke
rülhetetlenül - a fenntartó állam szempontjait érvényesí
tik, az állam számára fontos hangsúlyokkal kerülnek ki
alakításra. (Példaként idézhetjük az ausztriai „Seemacht
Österreich” című állandó kiállítást, ahol az egykori - államjogilag, személyileg és költségvetési szempontból
egyaránt közös - haditengerészet fenntartásában részt
vevő többi népet annyira mellőzik, hogy még a nem etni
kai német tengerészek nevét is csak német írásmóddal
jelenítik meg, nemzetiségükre történő bármilyen utalás
nélkül.)
Ehhez képest a jelen kiállításban testet öltő kezde
ményezésünk elfogulatlanul teret enged a soknemzetisé
gű Monarchia minden népének (amely a haditengeré
szetben is megfelelően reprezentálva volt), s a szinte
minden kiállítás kötelező elemét képező hajómodellek
stb. mellett a Monarchia valamennyi népéből verbuváló
dott legénység és tisztikar tagjainak mindennapjait, sze
mélyes és tárgyi emlékeit is igyekszik bemutatni, hogy
meggyőző elevenséggel tárja minden egyes látogató elé,
hogy neki magának személyesen is van köze a múlt ezen
darabjához.
A kiállítást a TIT Hajózástörténeti és Hajómodellező Klub
tagjainak a tárlat témájába vágó szakmai előadásai kísérik, el
mélyítve, fogyasztható formában vetített képes előadásokon is
prezentálva a kiállításon megjelenített ismereteket.
■
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Kalászné Békési Csilla

A honvédelmi tárca
szabványügyi tevékenysége

a műszaki életben igen komoly je
lentősége van. A honvédelmi tárcánál a szabványosí
tási kérdésekkel való foglalkozás igénye sok-sok év
vel ezelőtt - a speciális katonai követelmények érvényre
juttatása érdekében - a haditechnikai eszközök fejlesztése
területén jelentkezett először.
A Varsói Szerződés egységes szabványosítási rendsze
rének kialakítása után, a mérnöki tudományok különböző
szakterületeiről összeverbuvált mérnökökből, az MH Haditechnikai Intézetben 1978-ban hozták létre a Katonai Szab
vány Osztályt, amely a jogutód HM Technológiai Hivatalnál
Szabvány Osztály néven mind hazai, mind nemzetközi
szinten nagy ismertségnek és szakmai elismertségnek ör
vendett.
A katonai szabványok a kor élenjáró műszaki színvonalát
képviselték. Kidolgozásuk során felhasználtak nemzetközi
és európai (ISO, IEC stb.) szabványosítási dokumentumo
kat, majd NATO-tagságunk óta a szövetség normatív előírá
sainak átvétele vált meghatározóvá. A kiadott katonai szab
ványokat folyamatosan átdolgozták, korszerűsítették a mű
szaki, technikai haladás eredményeinek felhasználásával.
Jelenleg a honvédelmi tárcánál a szabványosítás mint
termelői logisztikai funkció a haditechnikai kutatást-fejlesztést végző HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Tech
nológiai Igazgatóság (HM FLÜ TI) feladatai között szerepel.
A HM FLÜ egyszerű adminisztratív alapfeladatok ellátá
sára koncentrálva - a szabványosításban tapasztalattal, tu
dással rendelkező, idegen nyelveket tárgyalási szinten be
szélő és a kidolgozói munkát mélységében irányítani ké
pes, speciálisan katonai szabványosítással foglalkozó mér
nökcsapat egyetlen tagját sem igénybe véve - új koncepció
szerint építette fel szabványügyi stratégiáját. A HM FLÜ Tlben a honvédségi szervezetek szabvány-, szabványügyi
dokumentum ellátásának és a szabványügyi tevékenység
menedzselésének terhe és felelőssége egy főleg minőségbiztosítási és mérésügyi feladatokat ellátó osztály tevé
kenységi körébe került.
Mindenekelőtt az európai és más nemzetközi szerveze
tekbe való integrálódásunk azonban megköveteli, hogy a
műszaki, gazdasági élet területén mind jobban kapcsolód
junk ezen közösségek normatív előírásaihoz. Ez egyáltalán
nemcsak az előírások átvételét, hanem ezen egységesíté
si, szabványosítási dokumentumokban megtestesülő köve
telmények kidolgozásában való részvételünket, más szóval
érdekeink érvényesítését is jelentik.
A NATO-n belüli egységesítés döntő tényezője és célkitű
zése - egyeztetett eljárások és műszaki előírások útján - a
szövetséges erők alkalmazási hatékonyságának és együtt
működési képességének a növelése. Mindemellett nyomós
gazdasági indíttatás is fellelhető, amely a szövetségen be
lüli kutatás-fejlesztés, gyártás, illetve új eljárások bevezeté
sének az előmozdítását tűzi ki célul.
A NATO-tagságunkkal megnyílt a lehetőség a NATO-tendereken való részvételünkre, illetve a beszállítói tevékeny
ségbe történő bekapcsolódásunkra. Ezen tevékenység el
választhatatlan feltételéül szolgálnak a NATO-egységesítés z a b v á n y o s ít á s n a k
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si dokumentumok. A NATO-szabványügyi dokumentumok
nemzeti elfogadásának (ratifikációjának) folyamatában
fenntartások is megfogalmazódhatnak, és azokat megkül
dik a NATO-nak. Ennek eredményeként és ilyen módon és
formában is érvényesíteni tudjuk az ország érdekeit a
NATO-dokumentumok átdolgozása során.
Az anyagi-technikai szakterületen az egységesítési,
szabványosítási tevékenység nemcsak a kutatás-fejlesz
téshez (K+F), a gyártáshoz, de katonai szempontból magá
hoz a NATO-interoperabilitás eléréséhez - azaz a több
nemzetiségű kiképzések, gyakorlatok és tényleges művele
ti tevékenységek során a kommunikációs, a hadműveleti, a
támogatási képességünk növeléséhez - is alapvető és
kulcsfontosságú. A haditechnikai kutatás-fejlesztésnek,
gyártásnak, a beszerzésnek és a gazdasági életnek ezen a
területén tevékenykedő résztvevőinek elemi érdeke a kato
nai nemzeti szabványok fenntartása, korszerűsítése, bőví
tése és fejlesztése. (Jelenleg közel háromszáz katonai
nemzeti szabvány van hatályban.)
A honvédelmi tárca elhivatott a szabványosítási tevé
kenység folytatásában, támogatásában. Ezen tevékenység
eredményességének kézzelfogható mércéje az egyre gör
dülékenyebb haditechnikai együttműködési képességünk.

A SZABVÁNY, A SZABVÁNYOSÍTÁS FOGALMA
A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváha
gyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki doku
mentum, amely adott tevékenységekre vagy azok eredmé
nyére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkal
mazható szabályokat, útmutatókat, jellemzőket tartalmaz,
amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek
között a legkedvezőbb.
A szabványosítás célja, hogy segítse elő:
- az általános és ismételten alkalmazható eljárások, mű
szaki megoldások közrebocsátásával a gyártás korszerűsí
tését, a szolgáltatások színvonalának javítását;
- a nemzetgazdasági igények érvényesítését a nemzet
közi és európai szabványosítási tevékenységben;
- a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű beve
zetését;
- az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasz
tási érdekek védelmét és a biztonságot;
- a megfelelőségtanúsítás követelményrendszerének ki
alakítását;
- a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elis
mertetését;
- a minőség védelmét.

A KATONAI SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERE
A katonai szabványosítás tárcaközi koordinálására, a mi
niszterek tanácsadó testületéként került létrehozásra a Ka
tonai Szabványügyi Koordinációs Bizottság (KSzKB).

A KSzKB elnökét a honvédelmi tárca, az alelnökét a Nem
zeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) jelöli ki.
A KSzKB tagjai a minisztériumok és a katonai szabványo
sításban érdekelt országos hatáskörű szervezetek, továb
bá a Magyar Szabványügyi Testület (MSzT) képviselői.
A titkársági feladatokat a HM FLÜ TI látja el.
A KSzKB fő feladata a katonai szabványosítás irányvona
lának meghatározása és az éves szabványosítási tervjavas
lat elfogadása. A katonai szabványosítási tervjavaslat öszszeállításakor figyelembe veszi a NATO-szabványügyi do
kumentumok honvédelmi tárcán belüli nemzeti feldolgozása
során katonai nemzeti szabványként való bevezetésére tett
javaslatait, a haditechnikai K+F-hez, gyártáshoz és beszer
zéshez kapcsolódó szabványosítási igényeket, továbbá
más tárcák által javasolt szabványkidolgozási témákat.
A nemzeti szabványok kidolgozása az MSzT különböző
szakmai műszaki bizottságaiban folyik. Az egyik ilyen műsza
ki bizottság a Katonai Szabványosító Műszaki Bizottság
(KSzMB), melynek feladata a katonai nemzeti szabványok ki
dolgozása. A KSzMB tagjai a HM és a haditechnikai K+F-ben,
gyártásban és kereskedelemben érintett szervezetek, vállala
tok képviselői. A bizottságban a HM tárcát a HM FLÜ TI kép
viseli. A KSzMB a szabványkidolgozási programját a HM tár
ca igénye és a többi tag javaslata alapján állítja össze.
A HM FLÜ TI a KSzKB döntése és a KSzMB programja
alapján készíti el a katonai nemzeti szabványosítás éves in
tézkedési tervét, amelyhez bekéri az érdekelt honvédségi
szervezetektől a véleményezésben részt vevő szakértőik
adatait. A jóváhagyott intézkedési tervet megküldik a katonai
szabványosításban érdekelt szervezeteknek, illetve annak
alapján a HM FLÜ szerződést köt az MSZT-vel a HM tárca
által finanszírozásra kerülő szabványok kidolgozására.
A KSzMB által elkészített szabványjavaslatot megküldik
a tagoknak véleményezésre. A HM FLÜ TI is továbbítja a
javaslatot az intézkedési tervben szereplő véleményezők
nek, majd ezt követően az egységes HM-véleményt egy
honvédelmi tárcán belüli szakértők részvételével lezajló
szakértői egyeztető értekezleten alakítják ki.
A szabvány végleges változatának (szabványkézirat) ki
alakítása a KSzMB egyeztető értekezletén valósul meg,
ahol a HM-tárcát - szakértők bevonásával - a HM FLÜ TI
képviseli. A katonai szabványosítás költségvetését a HM
FLÜ tervezi, és a szerződés szerinti feladatok teljesítése
után utalja át a szabványkidolgozás költségeit az MSZTnek.
A szabvány Szabványügyi Közlönyben való kihirdetése
után a HM FLÜ felterjeszti a Honvédelmi Közlönyben való
közzététel szövegét. A katonai szabványosítási tevékeny
ség egyik formája az előzőekben leírt katonai szabványki
dolgozás, míg a másik formája a honvédség érdekeinek ér
vényesítése a polgári szabványkidolgozásban. Ezen tevé
kenység során nagyszámú polgári szabványosító műszaki
bizottságban képviselik szakértők a honvédség érdekeit.
A szakértők munkáját a HM FLÜ TI fogja össze.
Az MSzT Szabványügyi Tanácsában - ahol a szabvá
nyok elfogadása, módosítása, visszavonása, továbbá az
európai és nemzetközi szabványosítási szervezetekben
való képviseletünk kérdésköréről döntenek - a HM-tárcát a
HM FLÜ képviseli.

Egységesítési

tevékenység a

NATO - ban

A NATO-ban az egységesítés, a szabványosítás az alkal
mazott fogalmak, doktrínák, eljárások, a felcserélhetőség, a
kompatibilitás vagy az együttműködési képesség
(interoperabilitás) kívánt szintjének eléréséhez és fenntar

tásához, az erőforrások használatának optimalizálásához
szükséges közös vonások érdekében született elgondolá
sok kidolgozását és azoknak a hadműveleti, anyagi és ad
minisztratív szakterületeken való alkalmazását jelenti.
A NATO szerinti egységesítés, kompatibilitás és
interoperabilitás az egységesítési dokumentumok kidolgo
zása útján valósul meg. Az egységesítési dokumentumok
különböző típusai tárgykör szerinti követelmény alapján a
következők:
- műveleti jellegű egységesítési dokumentumok: a négy
hadműveleti szakterület (egyesített erők, haditengerészet,
szárazföld és légierő) vonatkozásában a katonai gyakorlat
hoz rendeltetett doktrínákra, harcászatra, szakterminológi
ára, eljárásokra, kiképzésre, jelentésekre, térképekre, tér
képkészítésre vonatkoznak;
- anyagi jellegű egységesítési dokumentumok: azon
szabványügyi dokumentumok, amelyek pontosan megha
tározzák a hadfelszerelésekre az életciklusukon át vonat
kozó közös műszaki követelményeket. A hadfelszerelés
magában foglalja a teljes vezetési rendszereket, beleértve
a vezetés- és irányítási (C2) rendszereket, fegyverrendsze
reket, alrendszereket, interfészeket, fordítóprogramokat,
szerkezeti részeket, alkatrészeket és adalékokat, ideértve
a lőszert, a hajtóanyagot és az ellátmányt is;
- adminisztratív jellegű egységesítési dokumentumok:
azon egységesítési dokumentumok, amelyek a szövetség
különböző területeken való működtetésének irányítását
előmozdítják (beleértve - de nemcsak azokra korlátozva a terminológiát, a pénzügyeket, a humán erőforrást és a ka
tonai rendfokozatokat stb.).
A NATO-egységesítés útján elérendő szintek:
- kompatibilitás: a speciális körülmények közötti együtt
alkalmazáskor használt termékek, folyamatok és szolgálta
tások, amelyek elfogadhatatlan kölcsönhatás okozása nél
kül felelnek meg a vonatkozó követelményeknek;
- felcserélhetőség: olyan termék, folyamat vagy szolgál
tatás, amelyet egy másik hasonló helyett ugyanazon köve
telmények teljesítése céljából alkalmaznak, mint amelynek
az eredeti megfelelt;
- közös vonás: az az állapot, amely akkor érhető el, ha
ugyanazt a doktrínát, eljárást vagy felszerelést használják.
A NATO-szabványügyi dokumentumokat a NATO feladat
szabó hatóságok dolgozzák ki és terjesztik elő a NATO
Szabványosítási Ügynökség (NSA) igazgatójának, aki azok
kihirdetéséről és a NATO-tagországok és -testületek, egyéb
érintett országok és testületek részére való rendelkezésre
bocsátásáról gondoskodik.
A 2009. évi legfrissebb NATO-egységesítési terminológia
szerint a NATO-ban szabványügyi dokumentumok gyűjtőfo
galom alá az alábbi kategóriák tartoznak:
a) ún. fedő dokumentumok:
- NATO-egységesítési egyezmény - STANAG (Standard
NATO Agreement),
- NATO-egységesítési ajánlás - STANREC (Standard
NATO Recommendation);
b) szövetségi szabványok:
- NATO-szabvány - NATO STD (NATO Standard),
- NATO által használt külső szabvány - STD (non-NATO
Standard);
c) más szabványvonatkozású dokumentum - SRD (other
Standard related document).
A NATO-s szabványügyi dokumentumok konszenzuson
alapuló szabályokat, iránymutatásokat tartalmaznak, ame
lyeket egy meghatározott testület, a közös és ismétlődő
használat érdekében azért dolgoz ki és terjeszt elő, hogy a
tevékenységek véghezviteléhez, illetve a kitűzött célok elérését követő eredmények értékeléséhez tudományos,
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technikai tapasztalatokon és tanulságokon nyugvó optimá
lis iránymutatással szolgáljon.
Tekintettel arra, hogy a honvédelmi tárca számos NATOegységesítési dokumentumot is kidolgozó munkacsoportba
delegált nemzeti képviselőt, így a hazai szakmai érdekek
érvényesítésére már a NATO-egységesítési dokumentu
mok kidolgozása során is sok esetben nyílik lehetőség.

A NATO-egységesítési

dokum entum ok

NEMZETI FELDOLGOZÁSA

A feldolgozási tevékenységet az egységesítési, szabványo
sítási tevékenységről és a NATO-egységesítési dokumen
tumok feldolgozásának rendjéről szóló 102/2008 (HK. 19)
HM-utasítás szabályozza.
Az anyagi jellegű NATO-egységesítés nemzeti feladatait
az erre a feladatra megfelelő műszaki, szellemi tőkével ren
delkező HM FUJ TI koordinálja a NATO-egységesítési do
kumentumok hazai feldolgozását irányító Operatív Koordi
nációs Bizottság (OKB) működtetésén keresztül. A bizott
ság a STANAG-ek nemzeti elfogadásának procedúrájában
vesz részt a NATO-egységesítési dokumentumok témafele
lősi jegyzékének összeállítójaként és naprakészen tartója
ként, a témafelelős szervezetektől nemzeti elfogadásra (ra
tifikációra) vonatkozó javaslatok összegyűjtőjeként, a bi
zottsági üléseken való értékelő, javaslattevő tevékenység
végzőjeként. A HM FUJ TI igazgatójának, a bizottság elnö
keként felelős koordinátori, a bizottsági ügyek nyilvántartó
ügyintézőjének pedig adatgyűjtő, -tároló és -továbbító sze
repe van.
A honvédelmi tárcánál 2006 végén lezajlott szervezeti
változások után újra átdolgozásra került az anyagi jellegű
NATO-egységesítési dokumentumok témafelelős szerveze
teinek kijelölése, és elkészült a témafelelősi jegyzék, azaz
újra megteremtődött a különböző katonai szervezetekkel
való szabványügyi együttműködés alapfeltétele. A szab
ványügyi bizottsági munkát, a műszaki fejlesztési tevékeny
séget nagyban elősegíti a hazai és nemzetközi szabvá
nyoknak, a NATO-egységesítési és szabványügyi doku
mentumoknak a honvédelmi tárcán belül a HM FLU Tl-ben
fellelhető legnagyobb gyűjteménye, továbbá az interneten
keresztül elérhető NATO-webfelület és a saját igényekre ki
alakított, az igazgatóság belső informatikai hálózatán ke
resztül a TI állományából bárki által elérhető NATO-egysé
gesítési dokumentumok adatait, szövegét, meglévő fordítá
sát rendelkezésre bocsátó CORVINA számítógépes adat
nyilvántartó rendszer.
A témafelelős szervezetek számára a NATO-egysége
sítési dokumentumok és információk nemzeti feldolgozá
sa nem csupán „igen-nem” szintű állásfoglalásból, nagy
ritkán fenntartás megfogalmazásából, statisztikai helyzetjelentés készítéséből áll, hanem az angol nyelvű doku
mentum fordítása, fordíttatása utáni elmélyült szakmai te
vékenységet igénylő munkából is. A nemzeti bevezetési
dokumentum (a tárcaszinten kiadásra kerülő előírások,
szabályzók, intézkedések vagy az MSZT útján kiadható
nemzeti katonai szabvány) elkészítéséhez ugyanis nem
elegendő az angol nyelvű szakmai szöveg könnyed átte
kintése, abban el kell tudni mélyülni ahhoz, hogy a nem
zeti bevezetéssel kapcsolatban érdemi döntésekre kerül
hessen sor. Ezt a munkát - műszaki-technikai szakterü
letet érintő kérdésekben - csak kiművelt, tapasztalt, nagy
szakmai tudással rendelkező mérnökök és jogászok szo
ros együttműködése alapján lehet megalkotni, kiadásra
alkalmassá tenni, azt jóváhagyatni. A feladat komplex és
csöppet sem lebecsülendő.
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NATO-egységesítési

DOKUMENTUMOK NEMZETI FELDOLGOZÁSA?

A NATO-országok hadseregeihez való felzárkózási folya
mat fontos része a NATO-egységesítési dokumentumok
megismerése, honosítása, bevezetése és szakszerű alkal
mazása, hisz a haditechnikai eszközök, a kiképzés-felké
szítés és a működési tevékenységek egységessége teszi
lehetővé a kompatibilitás, a csereszabatosság és az
interoperabilitás elérését.
A NATO-egységesítés nemzeti feladatainak összhang
ban kell lenniük a haderő-tervezési folyamattal, a NATOnak tett felajánlásokkal, az azok teljesítéséhez kialakítandó
képességekkel. Fontos, hogy az elvárások eljussanak a
végrehajtás szintjére, és megtörténjen a feladatok és az
egységesítési követelmények egymáshoz rendelése.
Minden követelményrendszer felállításának komoly
anyagi vonzata van, sok esetben a polgári szférára kiterje
dően is, mely során tárcaközi egyeztetésekre is szükség le
het. Az anyagi egységesítés területén jelentkező problé
mák egyrészt a haditechnikai váltással kapcsolatosak, me
lyeknek a feladatok vállalásával összefüggő szövetségi
szintű interoperabilitási vonzatai vannak. Ezen témakör
másik fontos aspektusa a hazai iparra vonatkozik, azaz ar
ra, hogyan tudjuk az új szabványokat a gyakorlatban alkal
mazni egy konkrét eszköz, rendszer fejlesztésénél, gyártá
sánál. Nem elég ugyanis az interoperabilitás elérési lehető
ségeinek ismerete, sokkal inkább szükséges azok reális
gazdasági, ipari feltételrendszerének megteremtése és a
követelményrendszer gyakorlati megvalósítása.
A katonai szabványosítás fontos a honvédség és az or
szág gazdasági élete részére is, és szoros kapcsolatban
van az anyagi jellegű NATO-egységesítés nemzeti felada
tainak teljesítésével is.

Ú J KONCEPCIÓK AZ EURÓPAI
SZABVÁNYOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBEN

Az Európai Szabványosítási Bizottság (CEN) és annak
elektrotechnikai testvérszervezete, a CENELEC biztosítja
az Európai Unión keresztül az európai polgári szabványok
készítését és bevezetését vagy a piaci szükségleteknek
vagy az EU-előírások bevezetése megkönnyítésének ele
get téve. A CEN és az általa felhatalmazott nemzeti szab
ványügyi testületek, a nemzetek kormányai, védelmi mi
nisztériumai koordinált védelmi érdekeinek szabványokban
való megjelenítéséhez, az azokba való bedolgozáshoz
partnernek tekinti magát.
Az Európai Bizottságban 1997-ben fogalmazódott meg más célok között az is
hogy az egységesített katonai fel
szerelések piacán Európában a szabványosítás fontos sze
repet tölt be. „Az Európai Unió védelmi iparában működő
szabványosítási rendszerek” című Sussexi tanulmányként
elhíresült, 1998-ban készült dokumentumajánlásai figye
lembevételének helyzetértékelése kapcsán a CEN 2000ben felismerte azt, hogy - közvetítő testületként -érdemes
lenne összehozni egy, az Európai Bizottság és a NATO kö
zötti, európai szintű kidolgozói csoportot.
A csoport kidolgozta a tárgyilagos szabványosítási kézi
könyvet, amely a védelmi beszerzésben támogatást kapott
az ipartól - de politikai láttamozási is -, az Európa Parla
ment szintjén. Ez az Európai Bizottság arra vonatkozó mo
tivációját jelentette, hogy megnyílhasson az ajtó a szabvá
nyosítás pénzügyi támogatására.
A létrehozott munkacsoport „eladó-beszállító” stílusban
működött. Az első lépés első fázisában létrehoztak egy

hadseregen belül használható kiinduló kézikönyvet a szab
ványosításról, amelyben összegyűjtötték az információkat a
tagországok szintjén azonos formátumban, és összeszer
kesztették azokat. A második fázisban pedig meggyőződtek
arról, hogy az valóban használható-e, azaz ami az ered
mény láthatóságát illeti, a meglévő dokumentumok leképe
zése besorolható-e a beszerzéshez. Az első átadott anyag
egy adatbázis lett, amelyet egy weboldalra helyeztek, és az
elérési szabályait is megfogalmazták. A szabályok azért vol
tak szükségesek, hogy megfékezzék a részt vevő partnere
ket és környezetüket, azaz nehogy az eredmény egy össze
függéstelen adathalmaz legyen a második világháború óta
használt összes szabvány használatáról. A munkában részt
vevő országok teendője tehát az volt, hogy végrehajtsák az
azonosításokat a nemzeti adatbázisaikban, és utána beilles
szék azt a szóban forgó csoportéba.
A második lépés az volt, hogy e kézikönyvet a nemzetek
felett átívelő csoport ésszerűsítse, például protokolláris
csatornákkal, procedúrákkal, anyagokkal, leírásokkal, kör
nyezeti lehetőségekkel vagy egyéb más módon. Nyilvánva
lóan szükséges volt kiépíteni az együttműködésben való ar
ra vonatkozó egyetértést is, hogy a szabványok azonosítá
si sorrendjében a nemzeti előnyök, illetve tradíciók ne sé
rüljenek egy kicsit sem. Vegyes csoportokat állítottak fel a
védelmi minisztériumok, illetve az ipar képviselőiből. Szá
mos hatókörben, és amikor csak lehetséges, a munkát kü
lönösen kedvezően civil-katonai összetartással irányítot
ták. Acél az volt, hogy több alkalmazható nemzetközi, NA
TO-, európai, nemzeti vagy USA-szabvány legyen választ
ható. Ennek a kézikönyvnek az európai szintnél magasabb
hatásúnak kellett lennie, hogy alkalmazható lehessen a vi
lág másik felén is. A munka befejezéséhez 2004 végét tűz
ték ki határidőnek.
Az Európai szabvány kézikönyv című dokumentum 2005
októberére készült el végül, és az interneten a
www.defence-handbook.org címen elérhető, de annak fo
lyamatos továbbfejlesztéséről, átdolgozásáról gondoskodni
kell. A kézikönyv az európai védelmi beszerzésekhez akkor
szolgál ún. „legjobb alkalmazások kódexedként, ha a leg
gyakrabban használt katonai és polgári szabványokat és
szabványjellegű specifikációkat valóban tartalmazza, azaz
ha naprakész.
Ezen feladatot, valamint a többi, az Európai Védelmi Ügy
nökség (EDA) érdekeltségi körébe tartozó témák, mint pl. a
„Védelmi beszerzések európai kézikönyv” továbbfejlesztését
- brit és német kezdeményezésre - az EDA égisze alatt
2005-ben létrehozott többnemzetiségű (belga, finn, francia,
német, brit, olasz, norvég, lengyel, svéd, spanyol) Anyagi
Szabványosítási Harmonizációs Csoport (MSHT) vállalta
magára. Ez ideig a honvédelmi tárca hazánk képviseletében
- utaztatásfinanszírozási forráshiány miatt - nem kapcsoló
dott be a munkába, viszont Szlovákia igen.
A CEN-ben haditechnikai szakértők bevonásával olyan
workshop rendszerű bizottságok is alakultak, amelyekben a
NATO is érdekelt, és elvárja a szövetségesek közül az EUtagországok képviselőinek a terrorizmus veszélyének elhá
rítása érdekében szabványkidolgozással foglalkozó bizott
ságokba való bekapcsolódását.
A NATO Szabványosítási Ügynökség (NSA) a CEN-nel
2003 júliusa óta alakított ki rendszeres információcserén
alapuló kapcsolatot, majd a New York-i Világkereskedelmi
Központot ért támadást követően az USA Szabványügyi
Testületének (ANSI) a CEN-t való közvetlen megkeresését
követően vált rendszeressé nemcsak az NSA, hanem az
ANSI bekapcsolódása is a nemzetbiztonsággal kapcsolatos
szabványosítási témajavaslatok megvitatását célzó CENértekezletek munkájába. A NATO - az új terrorizmus elleni

védelmi katonai koncepciója alapján megfogalmazott lehet
séges katonai tevékenységekhez (antiterrorizmus, követ
kezménymenedzsment, ellenterrorizmus és katonai együtt
működés) - ugyanis egy jelentős felhasználói csoportjának
számít az ezen témákban a CEN-ben amerikai szakértők
bevonásával kidolgozásra kerülő szabványoknak.
Az NSA-nek az amerikai polgári szabványosítási szerve
zettel, az ANSI-jal ezzel párhuzamosan 2004-ben megkö
tött együttműködési megállapodási szerződése pedig igen
nagy segítséget jelent abban, hogy elkerüljék mind ameri
kai, mind európai részről az egy-egy témával való kettős
foglalkozást, valamint ezáltal lehetőség nyílt a szakértelem
világméretű felhasználása előnyeinek kihasználására is.
A NATO új koncepciót alakított ki a szabványosítási politi
kájában. A NATO az interoperabilitást - a polgári szabványo
kat reguláris és koordinációs alapon figyelembe véve és be
vezetve - ma már sokkal szélesebb értelemben értelmezi,
mint azt korábban tette, amikor a harctéri interoperabilitás fo
galmát csupán katonai szabványokra és specifikációkra kor
látozta. A NATO célul tűzte ki a polgári szabványok katonai
verziójának kialakításához szükséges harmonizált kritériu
mok és dokumentációs eljárások, a szóba jöhető szabvá
nyok preferált forrásai hierarchiájának kidolgozását.
A NATO Szabványosítási Bizottság (NCS) a NATO-egységesítési dokumentumokkal kapcsolatos szellemi tulaj
donjogokról szóló NATO-irányelvek (IPR) kidolgozásának
feladatát tűzte ki az irányítása alatt 2005 decemberében
létrehozott Civil Szabványok Menedzsment Munkacsoport
(CSMWG) számára, továbbá felismerte, hogy a NATO-testületek az új polgári szabványokat kidolgozó szabványosító
műszaki bizottságokba delegált szakértők által vagy a ki
dolgozás más módon történő figyelemmel követésével be
folyást gyakorolhatnak az átvett/átdolgozott szabványok to
vábbi fejlesztése érdekében.
A NATO felismerte továbbá, hogy van olyan stratégiai te
rület (pl. adatbiztonság), ahol hasznos lenne a katonai
szabványokkal belépni a polgári szabványok színterére,
vagy
a
konverzió
képes
segíteni
a
haderők
interoperabilitását olyan területeken, mint a belbiztonság,
polgári katasztrófaelhárítás-tervezés stb.

Bekapcsolódás

az európai civil szabványosítási munkába

Hazánkat a CEN-ben és a CENELEC-ben tagként az MSzT
képviseli. Az MSzT-n keresztül, az utaztatási költségek és a
napidíjak viselésének terhe mellett lenne lehetőség - például
a védelmi beszerzések szabványügyi támogatására létrejött
CEN BT/125 (ezen belül a szárazföldi páncélozott járműtech
nikai, a lőszerek, a festékek és bevonatok, a folyadékkal mű
ködtetett rendszerek, az életciklus-menedzsment, az elektro
mos energia táplálású/hordozható generátorok, valamint a
terminológiai szakértői csoportokba) vagy az emberbarát ak
nákkal kapcsolatos CEN BT/126, illetve a lakosság biztonsá
ga és védelme témában (főleg környezetvédelmi szempont
ból fontos (pl. nagy környezetszennyezési rizikót jelentő olaj
platformok védelme) létrehozott CEN BT/161 jelzetű műszaki
testületekbe, illetve az azok alá tartozó szakértői munkacso
portokba - az európai szabványosítási tevékenységbe való
bekapcsolódásunkra. Sajnos - szintén forráshiány miatt - a
tárca ezekbe a bizottságokba sem delegált soha szakembe
reket, így a nemzetközi polgári célú szabványosítás vérkerin
gésébe sem volt mód a bekapcsolódásra.
Kivétel nélkül mindegyik vezető ipari hatalomnak számí
tó NATO-tagország katonai szabványosítással foglalkozó
szakemberei részt vesznek a nemzeti polgári testületek
munkáján túl a civil nemzetközi szabványosítási szerveze
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tek tevékenységében is. A velük való közös szakmai tevé
kenység, kapcsolattartás fontos információforrásként szol
gálhatna a várható trendek megismeréséhez, a hazai kato
nai egységesítés, szabványosítás jövőjének megalapozá
sához az érintett hazai szakemberek számára.

K o n k r é t t e e n d ő k , ja v a s la to k

A NATO-egységesítési folyamat hatékonyságának növelé
se érdekében az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani
az irányításra, a koordinálásra, valamint a tervezésre és az
ellenőrzésre. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tárca szab
ványosítási, egységesítési rendszerének irányítására, a
tárca szabványosítási politikájának meghatározására, a
gyorsan változó prioritásokkal is összhangban lévő flexibi
lis beavatkozási képesség megteremtésére.
Az MSZT polgári műszaki szabványosító bizottságában a
honvédelmi tárca képviseletének folyamatos biztosítása ér
dekében a legutóbb négy éve delegált tagok jelenleg is
rendszerben lévőségének és tevékenységének ellenőrzé
se, szükség esetén intézkedés új tagok delegálására azon
bizottságokba, amelyekben érdeke a tárcának, hogy szak
értői útján a honvédség érdekei érvényesítésre kerüljenek.
Ki kell alakítani a szabványok preferált forrásainak har
monizált hierarchiáját. A szükségessé váló idegen nyelvű
szabványügyi dokumentumok fordítására költségvetési hi
telkeretet kell biztosítani.
Az ismeretek átadása, illetve cseréje a szabványosítási té
mák széles skáláját öleli fel, a megvalósítás pedig sokféle
képpen történhet. A NATO 2009-ben kiadásra kerülő új szab
ványosítási direktívájának minél szélesebb körű megismerte
tése céljából érdemes lenne továbbképzéseket beindítani
például a katonai szabványosítás, a NATO-egységesítés te
rületén a honvédelmi tárcánál tevékenykedők részére, hisz
így bővülhetne a szabványosítási kérdésekben tájékozottab
bak, szakavatottabbak köre. Ezzel egy új típusú lehetőség is
megteremtődhetne az aktuális, szabványügyet érintő kérdé
sek, problémák megvitatására, a tanácsadásra.

ÖSSZEFOGLALÁS

A szabványügyi munka igen szerteágazó tevékenységeket
ölel fel. A szabványüggyel foglalkozó műszaki szakember
től komoly szellemi befektetést, a téma iránti nagyfokú ér
deklődést, elhivatottságot igényel, szervezési feladatok

tömkelegét jelenti, és a tevékenységhez még ráadásul pre
cíz adminisztrációs munkavégzés is kapcsolódik. A szabvá
nyosítás financiális háttérigénnyel járó munkafolyamat, a
szükséges pénzhez való hozzájutáshoz pedig egy gazda
sági recessziós időszakban egyre kevesebb az esély.
A honvédelmi tárca korábban a jelenleginél nagyobb erő
feszítéseket tett a nemzeti katonai szabványok kidolgozá
sához a hazai ipar bevonásával, hisz ily módon vélte előse
gíteni az iparunknak a NATO-országok haditechnikai célú
eszközök gyártásába való könnyebb integrálódását. Ezen
erőfeszítéseket a jövőben is meg kell tennünk, hisz a hazai
ipar hadiipari megrendelésekben érdekelt képviselőinek mi
nél nagyobb számú részvétele az MSZT-ben működő
KSzMB-ben konkrét haszonnal is járna, mivel a bizottsági
tagok első kézből értesülnek a készülő szabványok (kato
nai és polgári) tartalmáról, lehetőségük van a szabvány ki
dolgozása során annak tartalmát befolyásolni, továbbá a
korábban kidolgozott szabványok változtatását kezdemé
nyezni.
A tárca számára továbbra is prioritásként kell szerepeljen
a katonai szabványosítással kapcsolatos normatív informá
ciók eljuttatása az érintettekhez, hisz a NATO-követelmények megismerése, az ezen igényeknek való megfelelés
nemcsak minőségügyi kérdés, hanem fontos a gyártás és a
technológiai folyamat minden területén. A tervezés, a gyár
tás, az üzemeltetés, a fenntartás, sőt az eszköz megsem
misítése (hatástalanítása) sem nélkülözheti az előírások
nak való megfelelést.
A honvédelmi tárca jövőbeni szabványosítási tevékeny
ségéről való elmélkedés kapcsán zárógondolatként szívlel
jük meg a CEN egyik elismert szakembere, Bardot bölcs
megállapítását: „A szabványosítás hadászati tevékenység:
ha nem te harmonizálod, más fogja megtenni helyetted, de
közel sem a te előnyödnek megfelelően.”

F e l h a s z n á l t ir o d a l o m

A nemzeti szabványosításról szóló, 1995. évi XXVII.
törvény.
A katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló,
61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet.
A feldolgozási tevékenységet az egységesítési,
szabványosítási tevékenységről és a NATO-egységesítési
dokumentumok feldolgozásának rendjéről szóló,
102/2008. (HK. 19) HM-utasítás.
http://nsa.nato.int

A KRASZNIJ KAVKAZ könnyűcirkáló
(1:200, Orel, Ukrajna)

----------------
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БУМАЖНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЕРИЯ ВОЕННЫЙ ф л о т

Az ex ADMIRAL LAZAREV 9030 t-s könnyűcirkálót 1913-ban a cári haditengerészet
kezdte építeni. 1916-ban vízre bocsátották Nyikolajevben. Nem készült el 1918-ig sem,
1932-ben fejezték be átalakítva, 1926-ban keresztelték át. Jobb híján átalakítás volt,
végigharcolta a második világháborút, a 60-as években célhajóként süllyedt el.
A 2500 alkatrészt tartalmazó kivágóból összeállítható papírmakett 85 cm hosszú.
Az útmutatások német, angol, ukrán és lengyel nyelvűek, diagramokkal.
Önmagában a makett ára 3690 Ft + postaköltség (2009. májusi adat.)
Megrendelhető: Pászti Balázs, tel.: 06-30-331-6902; www.papirmakett.hu
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КРАСНЫЙ

Dr. Lits Gábor

A Bundeswehr
logisztikai iskolája

n é m e t f e g y v e r e s e r ő k továbbfejlesztése keretében a
Bundeswehr az eddig különböző helyeken történő lo
gisztikai képzést, logisztikai tanfolyamokat a hadse
reg bázisán belül egységes rendszerbe kapcsolta össze. A
meghatározott célok elérése érdekében létre kellett hozni a
Bundeswehr logisztikai iskoláját, melyet a hadsereg
utánpótló iskolájának, a műszaki iskolája egyes részeinek
és szakiskolájának az összevonásával állítottak fel. Ehhez
kapcsolódóan cél és feladat volt még a szárazföldi haderő
nél, a légierőnél és a haditengerészetnél lévő fegyverrend
szerek specifikus logisztikai kiképzésének és a
Bundeswehr Egészségügyi Szolgálat központjában lévő
egészségügyi anyagokkal kapcsolatos különleges kiképzés
megvalósítása, egy új egységes rendszerbe történő össze
vonása.
A Bundeswehr logisztikai iskolája megvalósításának alap
elgondolását - mint további elgondolások, fejlesztések alap
ját - 2005. szeptember 12-én hagyták jóvá. Ennek hátteré
ben a Bundeswehr átalakításának a folyamata, ezen belül
mindenekelőtt a fegyveres erők bevetésben és alapüzem
ben alkalmazott logisztikájának, az új feladatoknak megfele
lő át-, illetve újjászervezésének az igénye állt. Ennek kere
tében szükségessé vált a Bundeswehr iskolái egy részének
az átalakítása. Ezen belül is kiemelt fontosságúvá vált a lo
gisztikai iskolának mint centralizált logisztikai kiképző köz
pontnak a felállítása, amely összehangolva közvetíti a lo
gisztikai képességeket, készségeket, jártasságokat és is
mereteket, mindenekelőtt a fegyveres erők bázisa logisztikai
csapatainak és valamennyi fegyvernem logisztikai erőinek akik a jövőt illetően egységes rendszerben és elgondolás
ban kerülnek alkalmazásra - a fő célkitűzés, „a Bundeswehr
bevetési képessége fokozásának” az érdekében.
A logisztikai iskola alapját képező utánpótló iskolát már
2005 júliusában a fegyveres erők bázisához, a fegyveres
erők hivatalának alárendeltségébe utalták. A Bundeswehr
logisztikai iskola 2006. október 1 -jén történt felállításával a
fegyveres erők közös logisztikai kiképzési irányvonalának
megfelelően, folyamatosan és nagy ütemben folyik az egy
kori utánpótló iskola továbbfejlesztése.
Az új feladatrendszernek megfelelően az oktatás már
2007. január 1-jén megkezdődött kísérleti tanmenettel, és a
felállítás befejezéséig, 2007. október 1-jéig tartott.

A

A Z ISKOLA ELHELYEZÉSE
A logisztikai
iskola
központi
elemei OsterholzScharmbeckben, részei Schwanewedében, külső kiképzési
helyei Plönben (élelemellátási képzés) és Fassbergben (tá
bori üzemeltetési képzés) találhatók. A különleges műszaki
képzés és a gyakorló központ Putlosban van.
A logisztikai iskola tanmenete az alábbi főbb oktatási in
tézményeket és képzési feladatrendszereket foglalja magá
ban:
- központi kiképző objektum - valamennyi szervezeti
körbe tartozó logisztikai vezető és végrehajtó állomány ki
képzésére, átképzésére és továbbképzésére;

- a Bundeswehr hivatalosan elfogadott központi kiképző
helye - a gépjárműszakértők és -vizsgáztatók képzésére,
gépjárművezetés oktatására, vizsgáztatásra, valamint ve
szélyes anyagok szállításának oktatására;
- logisztikai szakmai napok és információcserék végre
hajtására, valamint
- a Bundeswehr logisztikája továbbfejlesztését szolgáló
rendezvények megtartására kijelölt és biztosított hely.
A fő b b k é p z é s i, o k ta tá s i fe la d a to k v é g re h a jtá s á ra a z a lá b 
b ia k s z e rin t ta g o z ó d ik :
- iskolatörzs,
- oktatás és képzés területe,
- támogatás területe (az oktatás, képzés műszaki-techni
kai, anyagi szervezeti biztosítása),
- továbbképzés területe,
- logisztikai gyakorló központ.
Az iskolatörzs biztosítja az együttműködést az oktatás,
képzés, a továbbképzés, a támogatás, a logisztikai gya
korló központ, a különleges műszaki kiképző és gyakorló
központ, a külső csapatrészek és szolgálati helyek között
a kiképzés és továbbfejlesztési feladatok teljesítése érde
kében. Szervezi és vezeti a kiképzés javítására és a továb
bi fejlesztések érdekében megtartott szakmai napokat,
konzultációkat és rendezvényeket. Ezenkívül tervezi és
koordinálja az iskola együttműködését a mindenkori part
nerországok szolgálati helyeivel és objektumaival az öszszehangolt kétoldalú és multinacionális egyezmények
alapján.
Az oktatás és képzés területe felelős a Bundeswehr által
a logisztikai iskola számára előírt, a tisztek és tisztjelöltek,
őrmesterek és őrmesterjelöltek, altisztek és altisztjelöltek,
sorkatonák és polgári alkalmazottak számára meghatáro
zott általános és speciális tanfolyamok előkészítéséért,
végrehajtásáért, a vizsgáztatásért és értékelésért. Itt része
sülnek a szárazföldi haderő, a légierő és a haditengerészet
„eljövendő katonái” a jövő feladatainak megfelelő, közös lo
gisztikai képzésben és formálásban.
A támogatás területe az anyaggazdálkodáson, anyagbiztosításon és karbantartáson keresztül biztosítja a lo
gisztikai iskola működését, a tanfolyamok, az oktatás meg
tartását, saját személyzetének bevonásával (demonstrá
ció, fadugós beállítások, szemléltetés, anyagok előkészíté
se, bemutatása stb.) támogatja a tanárokat, a tanítást és a
fejlesztést.
A továbbfejlesztés területe az irányelveknek megfelelően
kidolgozza a Bundeswehr logisztikai rendszerének tovább
fejlesztését a katonai járművek, valamint a veszélyes anya
gok szállítása vonatkozásában, és közreműködik az erre a
területre vonatkozó hadianyagok fejlesztésében és alkal
mazásában. Ez magában foglalja többek közt a
Bundeswehr logisztikai iskolájának folyamatirányított to
vábbfejlesztéséhez való hozzájárulást az eljárás lefolyása,
az üzemszervezés és ellenőrzés vonatkozásában, és ez
funkcionálisan vonatkozik a logisztika teljes feladatrend
szerére bevetésben történő alkalmazáskor és alapüzem
ben is.
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Az iskola továbbfejlesztő csoportja a logisztikai kiképzés
továbbfejlesztésének keretében logisztikai alapelvek, el
gondolások, előírások, utasítások és parancsok formájá
ban segíti a csapatok, vezetők és tartalékosok kiképzését.
Kidolgozásokkal járulnak hozzá a tisztán logisztikai erők
vagy más fegyvernemi csapatok harcászati feladatain részt
vevő logisztikai erők gyakorlataihoz, valamint nemzeti és
többnemzetiségű gyakorlatok elgondolásainak kidolgozá
sához és azok ellenőrzéséhez.
A logisztikai gyakorló központ szimulációval támogatott
tervgyakorlatokat tervez és hajt végre a logisztikai erők ki
képzésének és továbbképzésének érdekében. A bevetési
kontingensek harcászati vezetése során logisztikai tarta
lommal tölti meg a különböző fegyvernemi gyakorlatokat,
felkészülésnél segíti a logisztikai vezető és végrehajtó állo
mányt.
A g y a k o rló k ö z p o n t:
- támogatja a gyakorlatok végrehajtását, előkészíti, ve
zeti, végrehajtja és értékeli a logisztikai erők logisztikai
gyakorlatait (beleértve a szimulációval végrehajtott felada
tokat is);
- megbeszéli és támogatja a nem logisztikai erők gyakor
latait, logisztikai tartalommal megtöltve előkészíti és végre
hajtja ezeket;
- támogatja a különböző fegyvernemek logisztikai csa
patrészeit, megbeszéli, előkészíti és végrehajtja a gyakor
lataik logisztikai vonatkozású részeit, és biztosítja az átjár
hatóságot a haderő „szárazföldi harcgyakorlat központjá
ba”;
- műhelymunkaként (workshops) vezeti a tanfolyamok
gyakorló csoportjait, a logisztikai vezető és végrehajtó állo
mányt,
- logisztikai vonatkozásban segíti a német kontingensek
harcászati vezetőit valamennyi működő, folyamatban lévő
hadműveletben, és a NATO Response Forces és az EU
Battle Group német erőit.
A logisztikai gyakorló központ új elem a logisztikai képzés
rendszerében. Jelentős mértékben hozzájárul a logisztikai
erők bevetési, alkalmazási képességének magas szintű
megteremtéséhez és megtartásához. Ezenkívül kiegészíti,
teljessé teszi a meglévő központi kiképzési berendezése

Balázs Sándor

ket és a csapatok teamkiképzését a szükséges szakmai, lo
gisztikai képzés biztosítása érdekében. Ezzel a logisztikai
erők szakértelme a multinacionális szinten történő alkalma
zás során és a fegyveres erők közös bázis- és bevetési lo
gisztikai feladatai során is tovább erősödik.
A Bundeswehr logisztikai iskoláján a logisztikai eljárá
sokkal kapcsolatban olyan ismereteket és készségeket
közvetítenek, amelyek valamennyi katonai szervezettel, il
letve tevékenységükkel összhangban vannak. Ez azt je
lenti, hogy a különböző logisztikai eljárásokat, módszere
ket valamennyi fegyvernemnél, szakcsapatnál egyformán
értelmezik, önálló és közös tevékenység során egysége
sen alkalmazhatóak, egymással szorosan összehangolha
tok. Ezzel az iskola a fegyveres erők új rendszerű alkalma
zásához bevetés során és alapüzemben, valamint multina
cionális vonatkozásban és a legkülönbözőbb alkalmazás
körülményei közt is korszerű, jövőorientált logisztikai isme
reteket közvetít.
Az iskola évenként kb. 780 tanfolyamot tart, a hallgatói
létszám naponta kb. 1700 fő (a logisztikai gyakorló köz
pontban képzetteken kívül). A tanfolyamskála a „harmoni
zált képzés” keretében tovább optimalizálódik, és elsősor
ban a bevetés, alkalmazás körülményeihez igazodik.
Az iskola szolgálati helyeinek betöltésénél valamennyi
fegyvernem képviselteti magát, és ez mindenekelőtt a taná
ri állománynál szembetűnő, amely jelzi a fegyveres erők
egységét, az egységes logisztikai felfogást. Mivel az intéz
ményben minden katonai szervezettől, a legalsótól a legfel
sőbb szintig vannak hallgatók, ez lehetővé teszi az egysé
ges logisztikai ismeretek, készségek, felfogások biztosítá
sát.
A Bundeswehr logisztikai iskolájának felállításával döntő
lépés történt a fegyveres erők egységes bevetésorien
táltságának elérése érdekében. A bázislogisztika oldaláról
nézve az intézmény mint a fegyveres erő közös iskolája
meghatározó részét jelenti a Bundeswehr teljes logisztikai
támogatási rendszerének.

Felhasznált

irodalom

Europäische Sicherheit, 2006/12.

Hannibál élete és kora

„De amivel a legjobban kitűnt, jobban, mint fegyvereivel és lovaival, jobban, mint
megnyerő külsejével és ragyogó sisakjával, az erkölcsi magatartása. E tekintetben
messze fölülmúlta minden vetélytársát. Magánélete tiszta volt, mintha nem is Afrikában
született volna - mondja róla egy történetíró, az afrikai népek túlzott érzékiségére
célozva.
Hannibál az a nagy hadvezér, akinek dicsősége, bár végeredményben nem ő volt a
győztes, ma is teljes fénnyel ragyog. Benne rendkívüli embert ismertünk meg, akiben
erkölcsi tisztaság, hazafias érzés hadvezért és államférfiúi tehetséggel egyesült. Méltán
sorolhatjuk őt az ókor legnagyobb alakjai közé.”
Olvasmányos (régebben más cím alatt már megjelent) áttekintés Hannibál
neveltetéséről és ifjúságáról, a rómaiak itáliai uralma elleni hadjáratáról, a megnyert és
elveszített csatákról, a Róma és Karthágó közötti viszályról, a tehetséges hadvezér
utolsó éveiről, haláláról.
Focus Kiadó, Budapest, 2004. Terjedelem: 154 oldal. Ár: 2500 Ft (ebben benne van az utánvétes postaköltség).
A már kifogyóban lévő, néhány példány erejéig rendelkezésre álló kötet a helyszínen nem kapható, csak postai
utánvétes formában rendelhető meg: Kékesi könyvesbolt, telefon: 460-3722, 06-30-575-0709. E-mail:
dornan@vipmail.hu
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Tóth Zoltán

Generációváltás
a haditechnikai biztosításban

III. rész

A KONTÉNER BELSŐ ELRENDEZÉSE, TECHNOLÓGIAI FELÉPÍTÉSE
A belső elrendezés ismertetéséhez használjuk fel a konté
ner röntgenrajzát, melyen jól megkülönböztethetők az egy
mástól elkülönülő belső terek és a bennük elhelyezett be
rendezések.
A munkaasztal a konténer szélességének és az oldal
ajtó pozíciójának figyelembe vételével kialakított beren
dezési tárgy. Felső munkalapja alkalmas a szerelési
munkák végzésére, míg fiókjai és tárolóterei jó helyki
használást nyújtanak. A munkalapon került rögzítésre
egy asztali fúrógép, egy kétkorongos asztali csiszológép
és egy 150 mm pofaszélességű satu. A munkaasztal fe
lett sűrűbben elhelyezett világítótesteknek köszönhetően
a munkalap megvilágítottsága 300 Lux, ami a szerelő
munka végzésére előírt fényteljesítmény. Az asztal
tárolórészeiben kéziszerszámok, illetve kofferekben el
helyezett szerszámkészletek, illetve gépek kerültek el
helyezésre.
A munkaasztal felett, a géptermet a műhelytértől elvá
lasztó válaszfalra került málházásra és rögzítésre a
szerelősátorba kitelepíthető két darab mobil munkapad
és a kábeldobos hosszabbítok. Ugyancsak a m unkaasz
tal felett, a mennyezeten található a beltéri klímaegy
ség, amely a levegőt a konténer belseje felé fújja, így a
munkapadnál dolgozó nem kerül közvetlenül a kifújt lég
áramba. Az elektromos kézi szerszámgépek csatlakoz
tatására a munkaasztal mindkét oldalán 2 - 2 darab,
négyfészkes, 230 V feszültségű csatlakozóaljzat talál
ható.
A sűrített levegővel működő berendezések számára az
elektromos mellett egy sűrített levegős csatlakozócsonk is
található, melyből a gépészeti térből változtatható nyomá
sú, olajozott levegő nyerhető. A mennyezethez közel talál
ható az asztali fúrógép 3/400 V-os csatlakozóaljzata, mely
nek elhelyezése megengedi a fúrógép pozíciójának változ14. ábra. Sátor felhúzása gépkocsival

15. ábra. A sátor felállítása

tatását. A gépészeti térben lévő kompresszor és az oszlo
pos fúrógép háromfázisú árammal működik, tehát ha a
konténer külső betáplálása egyfázisú elektromos árammal
történik, akkor ezek a berendezések nem működnek. Ilyen
esetben üzemeltetésükhöz be kell indítani a konténernek
autonóm üzemmódot biztosító, saját áramforrás aggre
gátort.
A munkapad mellett található a mosdókagyló a falon
elhelyezett 25 literes technikai víztároló kannával.
A kanna a falról leakasztható, majd feltöltés után viszszahelyezhető. A víz gravitációs úton folyik ki a kanna
csapján keresztül, a szennyezett víz a mosdókagyló
alatti vízgyűjtőben gyűlik össze. Ha a vízgyűjtő megte
lik, kivehető, üríthető és tisztítható. A mosdó mellett fo
lyékony szappantartó és törülközőtartó egészíti ki a hi
giénés feltételeket.
A kézmosó mögött elhelyezett ládapolc ládáiban került
elhelyezésre a légfékvizsgáló készlet, a tiszta és a
szennyezett perlit, rezsianyagok, hígító, festék, gép
rongy. Minden ládán fel van tüntetve az anyag azonosí
tója. A ládák szállítás során rögzítve vannak, a tárolóból
kihúzva nyithatók, helyükről kiemelve külső helyszínre
szállíthatók.
A bejárati ajtó mellett az oldalfalhoz rögzítve találhatók a
lánghegesztő berendezés palackjai, melyhez kihúzható,
20 m-es tömlődob csatlakoztatható. Hegesztéshez nem
kell a palackokat kivinni a konténerből, csak a megfelelő
hosszúságú tömlőt kell letekerni. A tömlődobok mellett má
sik két tömlődob található, amelyek a konténer légellátó
rendszerével vannak összeköttetésben. A dobokra feltekert
tömlő hossza 30 m, így a sátor bármely pontján biztosítha
tó a sűrített levegő ellátása.
A ládatároló, a palackok és a tömlődobok által határolt
hely egy tároló tér. Itt nyert elhelyezést a száraz-nedves
tisztításra egyaránt alkalmas ipari porszívó, az olajle
eresztő tálcakészlet, a vödörkészlet, a RAASM pneuma
tikus szivattyúval ellátott olajleeresztő, valamint az alkat
részmosó berendezés a mosótankkal együtt. A falra sze
relve található a fúvókavizsgáló és az ultrahangos mosó-
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készülék. Ez a berendezés ebben a pozíciójában üze
meltethető is, így használatához nem szükséges áthe
lyezni.
A hegesztő palackokkal szemközti sarokban található az
elektromos kapcsolószekrény. A karbantartás miatt nem ke
rülhetett mellé fix telepítésű berendezés, ezért közvetlenül
mellette a kitelepítésre kerülő nagynyomású mosókészülék
és a szerelők által használt szerszámos ládák kerültek rög
zítésre. A konténer telepítésekor ezeket a gépeket nem
szükséges automatikusan kirakni, a szállítási pozíciójukban
is marad elég hely a konténerben történő közlekedésre, il
letve munkára.
Az elektromos szekrénytől jobbra található az USAG
MATRIX tároló rendszer, melyen belül kétféle tárolóhely
került kialakításra. Az első típus normál fiókos tárolóhely,
melyben általános szerszámok (villáskulcs, csavarhúzó)
és speciális célszerszámok kerültek elhelyezésre. A na
gyobb méretű, külső helyszínen is használt kéziszerszám
ok, illetve szerszámgépek a kofferes-fiókos tárolóhelyen
találhatók. Ezek a kofferben tárolt szerszámok a fiókból ki
emelve szállíthatók a külső helyszínekre, de a koffer fede
lét felnyitva az adott szerszám a konténerben is kivehető
a helyéről.
A tároló rendszer felső részén nyert elhelyezést a hűtőszekrény, amely a szakállomány számára biztosít hűtési le
hetőséget (zacskós vagy flakonos víz, szendvics). A mű
ködtetése egyaránt lehetséges 230 V és 24 V feszültségű
hálózatról. Mellette található szállítási állapotában az AVL
Mobile Dix műszer, melyet rendeltetéséből fakadóan min
dig a konténeren kívül fognak használni.
Az USAG MATRIX fal végén a konténer oldalfalára sze
relt műanyag védőhüvelyben található négy darab pneuma
tikus működésű hordószivattyú. A védőhüvelyek arra szol
gálnak, hogy a szívószárakban visszamaradó kenőanyag
ne szennyezze be a konténert, illetve a konténerben tevé
16. ábra. A sátor csatlakoztatása a Konténerhez
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kenykedő személyek ruházatát. Mindegyik védőhüvelyen
fel van tüntetve, hogy az adott szivattyú milyen kenőanyag
szállítására használható (váltómű, motorolaj, hidraulika-,
fagyálló folyadék). Említésre érdemes az a körülmény,
hogy a konténer elrendezésének köszönhetően a munka
padnál tevékenykedő személyt nem zavarja a munkavég
zésben, ha valaki a konténerhez kapcsolt sátorból betérve
szerszámot vagy egyéb berendezést szeretne kivinni külső
munkavégzésre.
A konténer és berendezésinek használata alapvetően
stacioner, telepített körülmények közötti munkavégzéshez
került kialakításra, de felépítése, valamint a beépített esz
közök rögzítése, megközelíthetősége lehetővé teszi a
szállítójárművön lévő konténerben történő ideiglenes
munkavégzést is. Mozgásban lévő jármű konténerében a
szakállomány egyetlen tagja sem tartózkodhat, így a mun
kavégzés is tilos. A konténerben elhelyezett valamennyi
szerszám, technikai berendezés és azok tartozékai (sze
relvények, ládák, táskák) egyedi azonosítóval rendelkez
nek, mely alapján és a konténer készletéhez tartozó felszerelési jegyzék segítségével azok azonosítása és kon
téneren belüli behatárolása egyszerűen és gyorsan vég
rehajtható.

A

KONTÉNERBEN TALÁLHATÓ FŐBB TECHNIKAI BERENDEZÉSEK
FELSOROLÁSA A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

- AVL DIGAS 480 kipufogógáz emisszió elemző (benzin
és gázüzemű gépjárművekhez);
- AVL DISMOKE 480 kipufogógáz emisszió elemző (dízel
üzemű gépjárművekhez);
- DIESEL TECH CTU-1100e i dízelbefecskendező rend
szer tesztelő és ultrahangos tisztító berendezés
(CommonRail rendszerekhez);
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17. ábra. A fűtési rendszer szerelése

- FUEL ZAPP diagnosztikai műszer (hagyományos dízelés benzinüzemű gépjárművek üzemanyagrendszereinek
vizsgálatához);
- AVL DiScan 8000 hibakód-kiolvasó műszer (személy- és
tehergépjárművekhez);
- DELL ATG katonai kivitelű laptop;
- RAAMS pneumatikus szivattyúk;
- RAAMS tartályos alkatrészmosó;
- XLM-3 lassulásmérő készülék;
- USAG kézi és gépi szerszámok, garázsipari berendezé
sek;
- ABA-S légfékszerelvény-vizsgáló;
- DIATEC fékolaj-diagnosztikai műszer;
- SPIN-CBA akkumulátortöltő berendezés;
- ATRIX száraz-nedves ipari porszívó;
- láng- és ívhegesztő készülékek.

S zerelősátor

A sátor megfelelő alapterületű teret biztosít a kerekes harcjárművek és gépjárművek tábori fenntartási tevékenysége
inek elvégzéséhez. Használatának alapvető módja a szállí
tó járműről a talajra lehelyezett konténerrel együtt vagy at
tól külön telepített változatú alkalmazása. Amikor a konté
nerrel együtt kerül alkalmazásra, akkor a konténer a sátor
munkaterébe kerül becsatlakoztatásra. Egy konténerhez
2 db sátormodul került készletezésre. Több modul összetű
zésével szerelőfolyosó kialakítása lehetséges.
E g y s á to rm o d u l fő g e o m e tria i m é re te i:
szélessége:
hosszúsága:
magassága a kereszttartó közepén:
átjárható magasság 4 m széles sávban:

6000
6000
5200
4200

mm
mm
mm
mm

A sátor váza egyenes acélcsövekből hegesztett konstruk
ció. A különálló szerkezeti elemeket egymáshoz csapok
és csavarkötések rögzítik, összeszerelésükhöz speciális
szerszám igénybevétele nem szükséges. Telepítéskor a
teljes konstrukció a „talajszinten” kerül összeszerelésre.
Ebben a helyzetben kerülnek rögzítésre a sátor világító
szerelvényei és felhelyezésre a sátorponyva, amelynek
végleges rögzítésére a felállítás után kerül sor. Az össze
állított és felszerelt konstrukció felállítása egy segédkeret
alkalmazásával történik, mely a felállításhoz igénybe vett
gépjármű vonóerejét osztja meg egy emelő és egy húzó
irányú komponensre. A felállított sátor váza a forgáspon
ton átbillenve saját súlyánál fogva álló helyzetben stabili
zálódik.
A ponyva önkioltó anyagból készült. A sátor mindkét
végén közel teljes felületen szétnyitható ajtók, az oldal
falakon elsötétíthető ablakok találhatók. A sátrak fűtését
REMKO ATK 25 hőlégbefúvásos fűtőberendezések biz
tosítják, melyek a sátor légterén kívül üzemelnek. A sá
torban keletkező gázok (kipufogógáz stb.) elszívása
tömlőn keresztül ventilátorral történik. A konténer a hom
lokajtós részével a sátor bármelyik oldalához csatlakoz
tatható.

Emelődaru

A konténerre felszerelhető kézi működtetésű, csigake
rekes emelőszerkezet (flaschenzug) egyaránt alkalmaz
ható a sátor belső terében vagy a sátoron kívül. A be
rendezés megengedett maximális terhelése 1500 kg,
maximális emelési magassága 3,7 m, a forgásponttól
mért maximális gémkinyúlás 3 m. Ezen mutatói alapján
a daru alkalmas a csapatszintű javítás során kiszerelés
re kerülő fődarabok ki- és beemelésére. A szerkezet
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Fenntartási anyag konténert (FÁK), így ez utóbbi elvetése
csak meggyőző gyakorlati tapasztalatok alapján lesz egyér
telműen eldönthető.

S zállítás

A HKK-hoz tartozó mindkét konténer az MH-ban rendsze
resített konténerrakodó gépekkel mozgatható, és konténerszállító, illetve konténerrakodó-szállító járművekkel szállít
ható.

S zakállomány kiképzése, felkészültsége

18. ábra. A sátorfűtés megoldása

rögzítése bármelyik konténersarokhoz történhet, elvben
bármely 20 lábas konténerhez használható. A gém a
tartóoszlop körül elfordítható, forgási tartománya telepí
téskor - a hozzá csatlakozó sátornak megfelelően - le
korlátozható.
Az egyes elemek mérete, súlya úgy lett megválasztva,
hogy a darugém kivételével két személy mozgatni tudja.
A daruszerkezet felszerelése a készlethez tartozó se
géddaru segítségével lehetséges. A szerelősátor és az
emelődaru telepítési idejének és a szükséges létszám
nak a meghatározása a jelenleg is folyó csapatpróba ré
szét képezi.

MÁLHAKONTÉNER

A sátrak és az emelődaru legyártása után világossá vált,
hogy a felszerelés - méretei és tömege miatt - a konténer
belsejébe málházva nem rögzíthető biztonságosan. Első
változatban az emelőszerkezet elemei a konténer munka
terének padozatára kerültek rögzítésre, melyet telepítés
kor elsőre kellett a konténerből kimálházni. A megoldás
hátrányát képezte, hogy a daruelemek bemálházott állapo
tában számos fiók és tárolótér, pontosabban a bennük tá
rolt szerszámok hozzáférhetősége és a beépített munka
padhoz való hozzáállás nem volt biztosított. Ezen hiányos
ság megszüntetésére a sátor és felszerelési tárgyai külön
álló, csak több személy által mozgathatóan kerültek ládázásra. A ládákat magában foglaló egységkészlet mozgatá
sa, rakodása és szállítása gépi rakodóeszköz nélkül nem
volt lehetséges.
A fenti hiányosságra tekintettel a Magyar Honvédség
más szakterületein is alkalmazott hagyományos lemez
konténer került alkalmazásra. A konténer a benne cél
szerűen kialakított rögzítési és felfogatási pontok révén
alkalmassá vált a 2 db szerelősátor és az emelődaru
minden elemének és tartozékának biztonságos rögzíté
sére.
Az anyagok kimálházását követően felmerülhet a meg
üresedő málhakonténer raktárkonténerként történő alkal
mazása. Költségmegtakarító tényezőként megfontolás tár
gyát képezheti, azonban, mivel teljes értékűen nem képes
helyettesíteni és kiváltani az eredeti tervekben feltüntetett
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Mint minden új technikai eszköznél, így a konténereknél
is prognosztizálható a bevezetés, az elfogadás, majd a
típuscsalád kialakulásának időszaka. Erre az időszakra
jellemző, hogy az alkalmazás terén jelentkező nem
technikai jellegű hiányosságok technikai problémaként
kerülnek napvilágra, átmenetileg elterelve a figyelmet a
szakállomány kiképzetlenségének és felkészületlensé
gének fehér foltjairól. Egyáltalán nem alul értékelve a
mindenkori alkalmazók képességeit, eljutottunk a konté
nerek majdani alkalmazásának súlyponti kérdéséhez, a
szakállomány kiképzettségének kérdéséhez, ami apró
pénzre váltva anyagismeretet, eljárási rendet, kiképzett
séget, jogosítványokat és komoly anyagi felelősséget
takar.
A szakállománynak meg kell ismernie, hogy melyik
szerkezeti elem hol található - majd bontáskor hová málházandó - , milyen sorrendben célszerű és hogyan kitele
píteni, mi mire szolgál, milyen más elemekkel hogyan
kapcsolódik. Hogyan kell az elemekből a biztosítási ele
met szakszerűen és balesetmentesen telepíteni. Mennyi
a telepítés és bontás erő- és eszközszükséglete ahhoz,
hogy az erre irányuló élőmunka ráfordítás idő- és munka
takarékos tevékenységként legyen értékelhető. Mit és
hogyan kell munkahelyzetbe állítani ahhoz, hogy jelent
hető legyen: a konténer (a raj, szakasz) a munkakészsé
gét elérte.
A szakállomány részéről meghatározó lesz a konténer
ben található műszerek alkalmazási képessége: mit ho
gyan kell használni, a mért adatok értékelésének képes
sége és az abból felállítható diagnózisra adandó helyes
„technikai terápia” , melynek alapjául az alapos típusisme
ret szolgál. Mindezt meg kell előzze az érintett személyek
olyan tanfolyami felkészítése, mely sikeres teljesítése ré
vén a szakemberek nem csak képessé, de jogosulttá is
válnak az adott feladat végrehajtására. Utoljára az anya
gi felelősség kérdése, ami alatt a készletteljesség fenn
tartása, a nagy értékű berendezések megőrzése, műkö
dőképességük folyamatos biztosítása értendő. A konté
nerek viszonylatában tudomásul kell venni, hogy a haditechnikai konténerek állagmegőrzését biztosítani hivatott
bármely összetevő elhanyagolásának, vagy az Irakból
visszavont zászlóalj technikai biztosítási elemeinél meg
tapasztalt hiányosságoknak a jövőbeni ára inkább nyolc,
mint hét helyiértékű számjeggyel lesz leírható, ami nehe
zen lesz technikai problémává transzformálható. Ezért a
jövőben a szakállomány missziókra történő felkészítésé
nek programját ki kell egészíteni a HKK és a többi konté
ner telepítésének, üzemeltetésük és alkalmazásuk sza
bályai alkalmazásának és nem utolsó sorban bontásának
(áttelepítésének) szakszerű végrehajtására, illetve mind
ezt be kell vinni a szakági tiszt- és tiszthelyettesképzés
tananyagába.
■

Tóth Ferenc

Roncsok és események
a Margit híd környezetében
Vízbe kerültek kimentése

Békési József vezette búvárcsoport feladata volt a bombata
lálat
miatt
megrongálódott
Északi vasúti híd roncsainak kiemelé
se egészen november 4-ig, amikor a
felrobbantott Margit hídhoz vezényel
ték a búvárcsoportot. Tragikus vélet
len? Partizánok szabotázsakciója? El
hamarkodott német katonai akció? Va
jon az előzőek közül melyik lehetett az
igazi oka a Margit híd felrobbantásá
nak? Az tény, hogy 1944. november 4én, szombaton kora délután felrobbant
a híd pesti ága, amelyről lovas kocsi,
autók és gyalogosok kerültek a víz alá.
A kivezényelt folyamőr búvárok a víz
be csúszott járműveket a Földműve
lésügyi Minisztérium 35 t-s ÚJPEST
nevű gőzdarujának a segítségével
kezdték kiemelni. A hídrobbantás oká
nak kivizsgálásába a folyamőrség bú
vár parancsnokát, Ugray Károlyt és
búvárait is bevonták. A németek hídrobbantási tervének és a két, egymás
tól függetlenül merülő búvár (Türr Fe
renc és Potári István) felmérése alap
ján a robbanás oka az elektromos rob
bantókábel szabálytalan és szaksze
rűtlen telepítése, illetve a megenge
dettnél nagyobb áramerősséggel tör
ténő terhelése lehetett. (A robbantóve
zeték ellenőrző vizsgálatakor a német
katonák erősebb ellenállású műszert
használtak, ami beindította az elektro
mos gyutacsokat.) A vizsgálat megál
lapította: a nagy teherbírású hidat nem
a magyar partizánok robbantották fel,
hogy a német hadsereg tankjai ne tud
janak átkelni a Dunán. Még egy legen
dával kevesebb e korból (Mészáros
Gyula: Búvár infó).

A

15. ábra. A hajók az oroszok megérke
zése előtt elhagyják az ország területét

16. ábra. A főváros utolsó Duna-hídja is felrobbant

A roncsemelésekhez Nagy István
Géza főhadnagy kérte a búvársegít
séget, mivel azokat csak víz alatt át
kötött hevederekkel lehetett megolda
ni. A pillérekre támaszkodó meredek
lejtőről eközben elbontották az aszfal
tot, s azt a déli oldalra talicskázva a
Dunába szórták, a kátránnyal átitatott
tölgyfakockákat pedig kihordatták a
budai alsó rakpartra. Az 5-ös villamos
szerelvényét, amely szinte teljesen a
víz alá került, az ÚJPEST úszódaru
val lehetett csak kiemelni. Először a
motorkocsira sikerült a darukötelet a
búvároknak rákötni, majd jelezték,
hogy m egkezdődhet az emelés.
A RADVÁNY gőzössel együtt ott állt
az ÚJPEST a lassan emelkedő villa
mostól talán tíz méterre. Nagyon ne
héz és izgalmas pillanatok, sőt per
cek voltak, mert bármilyen lassan is
történt az emelés, mindig nagy zöre
jek, csikorgások hallatszottak. Egy jó
idő múlva a kocsitest szép lassan,
nagy fortyogva kezdett megjelenni.
Körülbelül a pesti oldal felüli harmad
nál fogta meg a kötél, így először az
eleje jelent meg, majd rézsútosan
maga a kocsitest.
Már teljesen kiemelkedett a vízből,
amikor szörnyülködve látták, hogy

azon a kötélen, amellyel a lírát
(áramszedő) szokták lehúzni, illetve
felengedni, kiemelkedik a vízből egy
könyökben meghajlított emberi kar a
kötéllel többszörösen áttekerve,
majd ahogy egyre jobban emelte a
daru, egy fekete ruhás idősebb,
őszülő nő teteme látszott. Mikor az
uszályra fordult a daru, az emberek
gyorsan levágták a kötélről a szeren
csétlen aszszonyt, és az uszály orrá
ba szállították. A szigeti pilléren kö
zépen is volt egy lejáró, de a hídnak
a két sziget felőli oldalán is volt kor
látokkal ellátott lépcsője. A pesti ol
dal felől ez a külső lejáró teljesen de
formálódva, visszagörbült korláttal mint egy zárt kosár - , a bontás kez
detekor még 11-14 különböző korú
és nemű emberi tetemet tartott. A ki
szabadított és összeszedett holttes
teket később a roncs pillér felé eső
rézsűjének felső részére fektették
sorba.
A RADVÁNY sötétedéskor kivitte az
uszályt a budai partra. Másnap a má
sodik uszályon a szigeti hídmezőről
két másik villamoskocsit és egy teher
gépkocsit szállítottak ki. Lassan halad
tak a munkával, ráadásul mindennap
délelőtt és délután orosz repülőgépek
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17. ábra. A cölöphíd feljárója

18. ábra. A szigeten keresztülvezetett
cölöpökre épített híd

géppuskázták őket. Sebesülések is
voltak: „az embereket először megpró
báltam gyorsan kiszállítani a budai ol
dalra, de még jobban veszélyben vol
tak a zsúfolt kis motoros hajón és a ro
hamcsónakon a nyílt vízen. Ezért az
tán másnap már a roncson maradtak,
és igyekeztek mozdulatlansággal vagy
a pillérfalhoz bújva észrevétlenek ma
radni.
A RADVÁNY, az ÚJPEST és a többi
mozgó vízi járműveink pedig a budai
hídmezők alá húzódva igyekeztek el
kerülni a veszélyt.”

A TŰRÖK KÖVET KEDVENC KISKOCSIJA

A munka harmadik napján jelentke
zett a hajóállomás irodájában Nagy
István Géza főhadnagynál a buda
pesti török követ megbízásából K. L ,
a követség tolmácsa. „Odahívott az
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ablakhoz, és onnan, az ablakból mu
tatta, hogy a szigettől számítva az el
ső roncson a Pest felőli pillér lejtőjén,
egy villanyoszlopon fennakadva áll
egy kis személyautó. Ez a kis sze
mélyautó a török követ úr legkedve
sebb kocsija, és nagyon kér általa en
gem mint a kiemelési munkát vezető
parancsnokot, hogy ezt a kedvenc
autóját soron kívül mentsem meg, és
hozzam ki a partra.” A parancsnok el
magyarázta, hogy a középső mező
miért élvez a parancs szerint feltétlen
elsőbbséget, s hogy a kiskocsi kiszál
lítását jó, ha a harmadik-negyedik na
pon sorra vehetik.
Kiderült, hogy a robbanás időpontjá
ban Pestről Budára tartottak. Elöl ült a
török gépkocsivezető és egy Buda
pesten tanuló török egyetemista fiú.
Hátul a kocsiban a követség főtaná
csosa (egy idősebb úr) és a tolmács.
Már a középső hídmezőn haladtak,
amikor Pest felől meghallották az első
nagy detonációt. A gépkocsivezető a
gázra taposott, át is jutottak a sziget
felőli első mezőre, amikor bekövetke
zett a sarkukban a második detonáció.
Az autót a sofőr hirtelen megállította,
és kiugráltak. Az egyetemista fiú a szi
geti pillér felé futott, többé nem látták.
A tolmács a gépkocsivezetővel a kor
láthoz szaladt, ha kell, inkább beleugranak a Dunába. A főtanácsos még a
kocsi közelében volt, amikor bekövet
kezett a harmadik robbanás. Ők a kor
látba kapaszkodva fenn maradtak a
berobbant hídon, mert az irtózatos
rázkódáson túl látták, hogy ha jól ka
paszkodnak, további baj nem érheti
őket. Az öreg főtanácsos még sérülten

feküdt az úttesten. A befékezett gép
kocsi pedig megindult a rézsűn, de
megakadt egy villanyoszlopban. Ami
kor megérkeztek a segítő osztagok,
mindenkit leparancsoltak a roncsokról,
mert a pillérfalaknál egy csúszás tör
tént, és nem akartak több áldozatot.
Azt követően nem engedtek senkit a
roncsokra.
Annyiban maradtak, hogy a tol
mács beszél a búvárral, a főtörzzsel
és két szakaszvezetővel, s a főhad
nagy hallgatólagos beleegyezésével
szigorúan a napi munkavégzés előtt
vagy után rögzíthetik a kocsit, hogy
az emelkedő víz azt ne sodorja el,
vagy pedig a tolmács kihozathatja
velük az ott rekedt holmit. A járműve
ket, köztük a kis kocsit azonban már
negyvennyolc óra múlva ellepte a
víz. Nagy István Géza négy évtized
múltán hallotta a roncseltávolítást tő
le átvevő Rékai Józseftől, hogy a víz
apadásával ez a kocsi újra előbuk
kant ott, a lámpaoszlopnál, de az ab
lakai be voltak törve, s amikor a bu
dai rakpartra kitették, a követségi so
főr méltatlankodott, hogy mielőtt át
vehette volna, egyetlen éjjel a négy
abroncsnak is nyoma veszett.
A felbontott úttestet burkoló fakocká
kat a budai rakpartra hordták, de nem
sokáig őrizték. Fagyoskodott a város:
elkelt tüzelőnek. (Bognár Antal Nagy
István Géza főhadnagy hagyatékából
írt visszaemlékezései. Magyar Nem
zet, 1996. június 6.)
A villamoskocsikat kitették a budai
partra, majd bevontatták a kocsiszín
be. A járművek kiszállítása után a ha
jók Pestről történő menekítésére került
sor. A RADVÁNY gőzös Acél László
kapitány vezetésével (vontatványába
véve az ÚJPEST úszódarut) az utolsó
előtti pillanatban kihajózott a szovjet
hadsereg bezáródó gyűrűjéből. De
cember elején már lehetetlenné vált a
19. ábra. A mívesen faragott híd és fel
járó gyenge alapokon állt
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20-21. ábra. Gázcsőátvezetés építése a hídpilléreken

hajózás. Az orosz hadsereg Vácnál el
érte a Dunát, és mindkét parton észak
felől közeledett a fővároshoz. Közben
a gyűrűbe szorult hajók már csak az
éjszakai sötétség leple alatt ingáztak a
két part között. A híd budai oldalán a
Margit körút 1. szám alatt levő légópince megtelt menekültekkel.
A pesti oldalon előnyomuló csapatok
január elején megpróbáltak a szigeten
partra szállni, de ekkor még sikerült a
védelmi állásokat megtartani. Két hét
múlva a befejezetlen Árpád híd beton
épületében megkapaszkodtak az oro
szok. A védekezők semmiképp nem
tudták elüldözni őket. Ekkor még fon
tosnak tartották a sziget védelmét,
mert az Országház és a Pállfy tér kö
zötti hajóutat csak a Margit híd meg
maradt budai részéről lehetett megvé
deni, és erre szükség lehetett, mert a

22. ábra. Az orosz flottilla áthajózása a
nyitott hídrészen

Lánchíd felrobbantása után még né
met csapatok védekeztek a Nyugati
pályaudvar és a Markó utca körze
tében.
A reménytelen helyzetben levő csa
patok kimentésének utolsó lehetősége
az Országháztól északra horgonyzó
23. ábra. Gázcső és közművek
átvezetésére szolgáló híd

hajók igénybevétele lehetett volna.
A Parlament épülete körül egyre he
vesebb harcok folytak. Sebesültek
százai feküdtek a környező házak és
a Parlament pincéjében várva, hogy a
hajók fedélzetére tegyék fel őket.
De hát ki mert volna ilyen irtózatos
fegyvertűzben nyílt vízre kihajózni?
A pusztítás elérte a hajókat is.
A Markó utcával egy vonalban és a
Parlament közötti részen elsüllyesz
tették a SZAMOS, a CSILLA és a
RÉKA hajót, az MFTR II., MFTR III.,
MFTR V., MFTR Vili. számú csavar
gőzösöket, továbbá a kikötői pontono
kat. Talán ugyanekkor került víz alá a
budai part mellett híd alatt horgonyzó
DGT 6525 és DGT6516(?) uszály is.
A hajók közül csak a Vili. számú hajó
elsüllyedéséről tudjuk, hogy lövéssel
süllyesztették el.
Január 21-re virradó éjjel a felrob
bantott híd maradványain a zajló jég
elakadt, a szigetcsúcsig torlódott és
összefagyott. A váratlanul keletkezett
jégbeállást a támadók azonnal kihasz
nálták, és azon keresztül partra száll
tak a szigeten. A sziget további védel
me értelmetlenné vált, 23-ára virradó
éjszaka a németek megkísérelték fel
robbantani a még épen maradt hídrészt. Műszaki okok miatt azonban a
robbantás nem sikerült, ezért egy had
nagy vezette hidászraj visszamászott
a hídra. Amikor az összekötő részhez
értek, a híd váratlanul felrobbant. A raj
ból csak egy ukrán önkéntes maradt
életben, aki visszaúszott a jeges Du
nán át a budai partra. A Pesten maradt
védekezők kimentése lehetetlenné
vált. Január 26-a körül a budai alsó
rakparton közeledő T-34-es harcko
csit a hídtól északra 150-200 méterre
kilőtték. A front ezen a részen a körút
vonalában a kitörés napjáig megmere
vedett.

H ÍD HELYETT CÖLÖP- ÉS PONTONHÍD ÉPÜLT

A harcok befejeztével Pest-Buda
összeköttetés nélkül maradt, de alig
telt el két hét, az Északi vasúti híd mel
letti pontonhídon az orosz hadsereg

—

engedélyével vagy felügyelete mellett
már a polgári lakosság is átjuthatott a
túlsó partra. A budapesti hidak meg
semmisítése az anyagi káron kívül tör
ténelmi, műszaki és nem utolsósorban
esztétikai értékű veszteség is volt.
A felbecsülhetetlen kulturális értéken
kívül a kárt 150 millió arany pengőre
becsülték. Pest-Buda azonban nem
maradt sokáig átkelőhely nélkül. Az
orosz hadsereg műszaki csapatai
megépítették a margitszigeti cölöphidat. Anyagát a környék romházainak
tetőszerkezetéből szedték össze. Az
építés időszakában egyre több polgári
személy „önkéntes segítségét vették
igénybe”. A pesti humor a hidat már az

24. ábra. Sorban állás a pesti rakparton

építése alatt Manóinak nevezte el.
Az orosz hadsereg a munkálatok utol
só heteiben már csak a szigeten levő
hídfőkben tartott fenn őrséget. Majd
beköszöntött a rég áhított pillanat.
„Játékosan forgatja a port a vidám
márciusi szél a Sziget utca tájékán,
csupa mosolygó embert látunk itt.
Örömünnep van ma Budapestnek. A
kijavított Ferenc József hidat és a
Sziget utcánál épült tahidat a város
parancsnokság átadta a polgári sze
mélyi forgalomnak. Ismét megindult
tehát a vérkeringés Pest és Buda
között.” (Népszava, A S zociálde
mokrata Párt központi lapja, 1945.
március 22.) Az orosz őrség felada
ta a hídon átkelő személyek igazol
tatására szorítkozott, de e feladat
kört is napokon belül átvette a ma
gyar rendőrség. A hídon reggel tíz
órától délután tizenhat óráig lehetett
közlekedni.
A lerombolt Margit híd nemcsak az
átkelésben okozott fennakadást. Az
óbudai gáztermelő telep március vé
gén már a Duna jobb partján levő te
rületeken biztosította a gázszolgálta
tást. De miként kapcsolódjon ez a
pesti hálózatra? „Itt nehezebb a hely
zet. Tudni kell, hogy a gázvezetékek
a hidakon vezettek keresztül. A hídja-
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27. ábra. Áruszállítás pontonokon

25. ábra. Ponton és evezős csónakok az Országház előtt

ink barbár felrobbantása miatt ezek
nek a vezetékeknek a helyreállítása
hosszabb időt vesz igénybe. De az
ideiglenesen fölépített hidakon is ke
resztül tudnánk vezetni a vezetéke
ket. Az erre vonatkozó tervek, sőt a
munkálatokhoz szükséges nyers
anyagok is készen állnak.” - nyilat
kozta Sóskúti Endre, a gázművek

26. ábra. Kereskedők várják az átkelőket

üzemi bizottságának titkára március
22-én a napi sajtónak.
A terv megvalósult. A Margit híd épen
maradt pilléreire faállványzatot ácsol
tak, és erre az óbudai gázgyárból érke
ző gáz átvezető csövét és más közmű
veket függesztettek fel. A közműhidat
Palotás László tervezte, és a további
akban kivitelezést is ő felügyelte.

Az április közepén átadott cölöphidat az orosz hadsereg csak igen rövid
időre kívánta igénybe venni. A cölöpök
alig voltak leverve, jelentős részük
csak a mederfenékre támaszkodott.
Ezért az áthidalásokat az ide irányított
lakosság már hiába készítette szak
szerűen, a hídpillérek hiányossága
nem tette lehetővé, hogy a híd az elkö
vetkező téli időszak viszontagságai
nak ellenálljon. A SZEB engedélyével
május 16-án 396 magyar hadifogoly
átengedésével Budapesten Pelsőczi
Villibárd százados parancsnoksága
alatt megalakult a 2. vasút- és hídépí
tő hadosztály. Az újraszervezett ma
gyar műszaki hadosztály a Manci hí
don - amíg azon a forgalom lehetsé
ges volt (más adatok szerint csak júni
us 18-ig) - kezelte, javította az át
ereszt. A jégzajlás beálltakor viszont
már rohamtempóban bontották a hi
dat, nehogy annak részei az alatta le
vő és épülő hidakat magukkal rántsák
(Tildy Zoltán: Újjáépítő magyarok.
1947).
Január elejére már csak a parti feljá
rók maradtak meg. Az elbontott híd át
eresztőképessége rendkívül függött a
vízállásától. Ezért amint az első vízi
járművek úszóképessé váltak, komp
járat indult a két part (a Parlament és
Pállfy tér északi oldala) között. Először
csak evezős csónakokkal, majd szük
ségmegoldásként kompra szerelt csó
nakmotorokkal.
Novembertől már a vízből kiemelt
V. és Vili. számú gőzhajó is segítette a
partváltást. Az 1945-ben felszínre
hozott II. számú hajó felújítása csak
1946-ban fejeződött be. A III. számú
hajót a következő évben, 1946-ban si
került kiemelni.
1946.
május 12-ére a cölöphíd he
lyén pontonhíd épült fel. A négy méter
széles híd tervezője Fazekas György,
kivitelezője Nagy István és Malomsoky
József vállalkozó volt. Ez a következő
telet átvészelve már a Margit híd át
adásáig, 1947 decemberéig haszná
latban volt.
(Folytatjuk)
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Hadfi Örs Tamás

Hidroplánok,
gyémántok, kenguruk
A második világháború „legdrágább” gápvesztesége

le
gyen az akár harci gép, akár polIgári légi jármű, mindig az ember
élet a legfontosabb szempont, az
anyagi kár számbavétele csak ezt kö
vetheti. A megállapítás háborús körül
mények közepette éppúgy érvényes,
mint békeidőben. Ez az írás miközben
tiszteleg az áldozatok emléke előtt,
egy olyan háborús esetet idéz fel,
amely mégis a veszendőbe ment je
lentős értékről híresült el.
Í gy repülő g ép elvesztéseko r,

TÁMADÁS ALATT AZ ÖTÖDIK FÖLDRÉSZ
Az ausztrál kontinens elhelyezkedése
folytán sokáig távol esett a csataterek
től, így területét a második világégésig
megkímélték a közvetlen harci esemé
nyek. A távolság adta csalóka bizton
ságérzet azonban egy csapásra tova
tűnt a csendes-óceáni háború 1941.
decemberi kitörésével. A japánok szé
dületes gyorsaságú, minden hatalmat
ámulatba ejtő és demoralizáló térnye
rése a Pacifikumban egyre közelebb
vitte a fegyverek zaját az ötödik konti

nenshez is. A japán fenyegetés külö
nösen azt követően vált veszélyessé
az egykori brit koronagyarmat számá
ra, hogy 1942. február 15-én a „Kelet
Gibraltárja”, Szingapúr büszke erődje
megadta magát. Ezzel Délkelet-Ázsia
fő védelmi vonala semmivé vált, s úgy
tűnt,
a
japánok
terjeszkedése
megállíthatatlan .1
Az ausztrál miniszterelnök már más
nap kijelentette, Szingapúr eleste
megnyitja az ausztráliai csatát.2 Sza
vai napokon belül valósággá váltak:
1942. február 19-én története során
először érte idegen hatalom támadása
az ország kontinentális területeit. Az
Ausztrália északi részén, a Timor-tenger partján elhelyezkedő fontos kikötő,
Port Darwin ellen közel 260 japán re
pülőpép hajtott végre pusztító légitá
madást, ami legkevesebb 243 ember
halálát, számos hajó elsüllyedését,
több napig tartó káoszt és jelentős ká
rokat okozott.3
A bombázás célja nem egy invázió
előkészítése volt, hanem a térségben
gyülekező szövetséges erők támadó
erejének megsemmisítése, illetve le

1. ábra. Holland Dornier Do 24-es a Broome előtti hidroplánkikötőben, 1941-ben.
A típus szállításra specializált változata 40 ember befogadására volt alkalmas

г. ábra. Az MLD Do 24-es géppárja
felszáll a Roebuck-öböl vizéről

kötése, hogy Holland Kelet-lndia el
foglalását ne akadályozhassák meg.
A japán stratégák is jól tudták ugyanis,
hogy Szingapúr elfoglalásával Délkelet-Azsia irányába nyomuló csapataik
kal szemben Ausztrália északi sávja
vált a szövetségesek új védelmi vona
lává. Az övezetben pedig egyre több
ausztrál és amerikai katona gyüleke
zett, méghozzá a híres Douglas
MacArthur tábornok parancsnoksága
alatt.
Ausztrália főterülete ellen mind a
mai napig a február 19-ei rajtaütés
számít a legsúlyosabb katonai akció
nak, de korántsem ez volt az egyetlen.
A szárazföld, a hazai légtér, a part
menti szigetek és a felségvizeken ha
józok ellen legalább még száz rajta
ütést hajtottak végre a Japán Császár
ság haditengerészeti egységei, illetve
repülőgépei. Mi több, a fenyegetés
meglehetősen hosszú ideig fennállt,
hiszen a legutolsó bombázásra 1943
novemberében került sor, sőt felderítő
repülés még a következő év nyarán is
előfordult.4 E harci cselekmények ere
je ugyan meg sem közelítette az első
támadás nagyságát, de több is jelen
tős veszteségeket okozott.

L é g ih íd A u s zt r á l iá b a
Meglehetősen súlyos légitámadást élt
át 1942. március 3-án a Nyugat-Ausztrália északnyugati részén fekvő ten
gerparti település, Broome is. Az
1883-ban gyöngyhalásztelepnek ala-
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pított kis városkának nem volt sem je
lentős tengeri kikötője, sem más fon
tos katonai létesítménye, csapatok is
alig állomásoztak itt, s a néhány tucat
házból álló helység ma is csak amo
lyan westemfilmekből ismert poros kis
város lenne, ha csodás tengerpartját
időközben fel nem fedezik maguknak
a turisták.5
Földrajzi fekvése azonban a gyéren
lakott, városokkal ritkán megszakított
végtelen ausztrál partvidéken igen ha
mar stratégiai jelentőséget adott
Broome-nak, amit jól mutat, hogy ide
futott be Szingapúr felől Ausztráliát a
világgal összekötő tenger alatti távíró
kábel is. A kisváros lényegében össze
kötő kapcsot jelentett Holland Kelet-lndia és az ausztrál kontinens belső vá
rosai között. Ezt a távolságot az 1940es évek elején már rendszeres
légiforgalom kötötte össze, Broome
reptere és a városka előtti csendes
Roebuck-öbölben kialakított hidroplánkikötő e vonalon volt fontos pihenő és
üzemanyag-feltöltő hely.
Az útvonal jelentősége 1942 elején
hirtelen megnőtt, mikor Délkelet-Ázsia
japán inváziója miatt fontos menekülé
si iránnyá vált mind a katonák, mind a
civilek számára. Az alig pár száz fő ál
tal lakott kis települést többnyire hol
land és a legkülönbözőbb nemzetisé
gű menekültek tömegei árasztották el,
ezért az hamarosan a sokszorosára
duzzadt. A városka tulajdonképpen
egy improvizált légihíd végállomásává
vált, a főleg Jáva szigetéről felszálló
repülőgépeken folyamatosan menekí
tették az embereket ide, ahol más jár
művekre szállva folytathatták útjukat
az ausztrál nagyvárosok felé.

4. ábra. „Japán messze látó szeme.” A négymotoros Kawanishi H6K4 „Mavis” kódnevű
hidroplánnak közel 5000 km-es hatótávolsága volt. A típusból 180 darabot gyártottak

A légihíd szállításaiban hidroplánok
végezték a munka dandárját, melyek
közül sok korábban a polgári
légiforgalomban szolgált, hiszen a vi
lágnak e repterekkel szegényesen el
látott részén ezek voltak a legmegfele
lőbb légi járművek. Miután az evakuál
tak kiszálltak a biztonságosnak hitt
Broome-ban, a gépek már fordultak is
vissza újabb menekültekért, de mint
hogy nem volt elegendő jármű ennyi
ember elszállításához, a továbbindulásra várók száma március elején már
a 8000 főt is elérte.

B roome

megtámadása

A hirtelen forgalmassá lett hely ter
mészetesen nem kerülte el a japá
nok figyelmét sem, s miután a mai
Indonézia déli részét is elfoglalták,
az
itteni
szigetekről,
Jáváról,
Celebesről, Ambonról, Guadalcanalról és különösen Timorról immár ké
pesek voltak a legtöbb első vonalbe

3. ábra. PBY-5 Catalina leszállás előtt. A Consolidated csónaktörzsű típusból
több ezer készült, s a szövetségesek széles körben használt, leghíresebb ilyen
kategóriájú gépe volt
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5. ábra. A QUANTAS légitársaság egyik
Short Empire amfíbiája. A kétszintes
fedélzetű típusból fejlesztették ki a
Sunderland elnevezésű katonai változatot

li gépükkel elérni Ausztrália északi
területeit. Darwin ellen részben még
repülőgép-hordozókról indultak be
vetésre, ezt követően már e helyek
ről zaklatták a kontinensnyi sziget
északi településeit.
1942. március 3-án a kora reggeli
órákban 9 szürke festésű japán A6M
Zero vadászgép szállt fel a térség
legfontosabb japán repteréről, a
Tim or-sziget déli végén található
kupangi bázisról, mely köteléket
Broome felé egy Mitsubishi C5M2
merev futós távolfelderítő navigálta.
Két és fél órás útjuk végén még csak
céljuk felé közeledtek, máris végez
tek az amerikai légierő (USAAF)
egyik sebesülteket szállító B -2 4 esével. A 16 km-rel a várostól tenger
be csapódott négymotoroson leg
alább harmincán vesztették életüket.
Egyesek szerint a személyzet egyik,
mások szerint több tagja szerencsé
sen túlélte a katasztrófát, és másfél
napi úszás után a csodával határos
módon partot értek.
A Zérók közel 1000 kilométeres
utat követően 9.20-kor értek az
ausztrál város fölé, melyet sem va
dászgépek, sem légvédelem nem ol
talm azott. A canberrai kormány
ugyan egy sor intézkedést tett
Észak-Ausztrália védelmében, főleg
Darwin bombázását követően, hi
szen a fájdalmas tragédiából sokat
tanultak, azonban az olyan kis he
lyekre, mint Broome, továbbra sem

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t^

6. ábra. A holland légierő Lockheed Lodestar gépe. Egy ilyen repülőgép pilótája
lőtte le a Broome-ot támadó egyik Zérót

jutott légelhárítás, így az lényegében
védtelenül nézett a szörnyű nap elé.6
Bár voltak figyelmeztető jelek, hiszen
a rajtaütést megelőző napon egy
Kawanishi H6K4 felderítő hidroplán
nagy magasságban elrepült a város
fölött, ám ezen a reggelen a zsúfolt
Broome-ban még senki sem sejtette,
hogy percek választják el a kataszt
rófától. A város nyugodt volt, az éj
szakai szünet után már javában ér
keztek és indultak a légihíd gépei,
sok repülőcsónak horgonyláncon
vesztegelt, az Ausztrál Királyi Légi
erő
(RAAF)
repterén
(Broome
Airfield) pedig egymás mellett sora
kozott az ott lévő néhány gépmadár.7

P usztító

alacsonytámadás

Az egy óráig tartó támadás annak
ellenére okozott súlyos károkat,
hogy a kilenc japán repülőgépen
bomba nem volt, csak fedélzeti fegy
vereiket használták, ráadásul a rá
csapásokban ténylegesen csak hat
Zero vett részt, mert a három másik
nagyobb magasságban az akciót
biztosította. így is legalább 22 szö
vetséges gépet intéztek el, mindet a
földön. A legfájóbb veszteséget a ki
kötő vizén szétlőtt 15 hidroplán je 
lentette, melyek pusztulásának he
lyét rövidesen vészjósló fekete füst
oszlopot eregető égő roncsok és
üzem anyagfoltok jelezték. Veszte
séglistára került nyolc PBY Catalina,
melyek három haderő, a Holland Ki
rályi
H aditengerészeti
Légierő
(MLD), az amerikai flotta és a brit
RAF kötelékébe tartoztak. Megsem
m isült a RAAF és az ausztrál
QANTAS légitársaság által használt
egy-egy Short Empire négymotoros
amfíbia, a nagy távolságú szállítá
sok igáslova, ez a típus Ausztrália
légi köldökzsinórját jelentette a kül
világgal az 1930-as és 1940-es
években. Ronccsá vált továbbá az
MLD 5 Dornier Do 24-es repülőcsó

nakja is. A hárommotoros, 18 t-s
felszállótömegű holland hidroplánok
akár 40 főt is képesek voltak szállí
tani, így elvesztésük a légihíd kapa
citására súlyos csapást jelentett.
Az igazi tragédia abból következett,
hogy a Dornierek közül több csak nem
régen szállt le rengeteg menekülttel
fedélzetén, akik még a kihajózásra
várva a célba vett hidroplánokon tar
tózkodtak. A legtöbb áldozat közülük
került ki. Sajnos pontos számuk kide
ríthetetlen, így ma sem lehet tudni, há
nyán haltak meg összesen, a becslé
sek szerint legkevesebben 88 élet ve
szett oda.8
Broome Airfielden két amerikai
B-17-es és egy B-24-es, két ausztrál
Lockheed Hudson bombázó és egy
holland Lockheed Lodestar semmisült
meg. Elégett egy csak nemrég landolt
civil DC-3-as is, fedélzetén a menekü
lő holland kelet-indiai adminisztráció
fontos rakományával. Számos jármű is
a lángok martalékává vált, s a reptér
maga is súlyos károkat szenvedett.

Minthogy a várost kiépített légvéde
lem nem oltalmazta, az alacsonytáma
dást végrehajtó japánokat nem sok
minden fenyegette, csak könnyű kézi
fegyverekből tüzeltek rájuk. Ehhez ké
pest egy gépüket mégis sikerült lelőni.
A Királyi Holland Kelet-indiai Légierő
(ML-KNIL) egyik pilótája sietve kisze
relte Lodestar gépéből a védőfegyver
zet egyik 7,9 mm-es géppuskáját,
amellyel egy kivágott fa fedezékéből
csípőből tüzelt, s csodák csodájára, a
fegyver szokatlan kezelése miatt szer
zett kisebb égési sérülések árán, sike
rült az egyik japánt a támadás vége fe
lé lelőnie. Előnyére volt, hogy a Zérók
alacsonyan repültek, és a légvédelem
hiányában talán túl magabiztosak is
voltak. A sikeres lelövés egyben jól
mutatja a japán típus könnyű szerke
zetéből, páncélozatlanságából, vala
mint az öntömítő üzemanyagtartályok
hiányából adódó sérülékenységét.
A gép pilótája meghalt. Egy másik
Zero pedig hazafelé kifogyott az
üzemanyagból, s kényszerleszállt, de
pilótája némi tengeri fürdővel megúsz
ta - ennyi volt a japánok aznapi vesz-

в. ábra. A Broome Airfielden elégett
amerikai B-17-es nehézbombázó
maradványai

7. ábra. Broome repterén égő amerikai B-24-es nem sokkal a japán Zérók ala
csonytámadása után
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9. ábra. A „gyémántgép” kapitánya,
Ivan Smirnoff a KLM egyenruhájában

tesége. A szövetségeseké azonban
még gyarapodott, méghozzá egy nem
is akármilyen gép elvesztésével.9
Ugyanis mikor a támadók már a ha
zafelé vezető kurzuson voltak - ha
sonlóan az érkezésükkor történtekhez
- , belefutottak a légihíd egy újabb tag
jába, a holland KNILM légitársaság
Douglas DC-3-asába, amely annak a
Dakotának volt a testvérgépe, mely
fontos szállítmányával együtt fekete
füsttel égett Broome Airfielden. Ez a
repülő hamarosan nem hétköznapi
események főszereplője lett.

„G yémántjárat” A usztráliába
A szóban forgó DC-3-as (a C -47
Skytrain polgári változata) eredetileg
PH-ALP lajstromjellel repült 1937-től a
holland KLM légitársaság flottájában.
Hollandia 1940-es vereségekor éppen
egy távol-keleti úton volt, ahonnan

11. ábra. A vizsgálóbizottság tagjai a
kényszerleszállt DC-3-as előtt. A fehér
trikóban Jack Palmer látható

12. ábra. A vizsgálóbizottság tagjai egy
másik szemszögből fotózva. A kép bal
szélén Palmer áll

nem tért haza, hanem átkerült a KLM
ázsiai leányvállalatához, a Királyi Hol
land Indiai Légitársasághoz (KNILM).
Itt a Dakotát PK-AFV jellel újralajstro
mozták. A Pelikánnak becézett gép
1942 elején részt vett Jáva evakuálá
sában.
A légihíd 1942. április 3-ai járatát
egy Ivan Smirnoff nevű orosz szárma
zású pilóta vezette. A kapitány nem
akárki volt, az első világháború ne
gyedik legsikeresebb orosz ásza, en
nek megfelelő kitűnő repülőtu
dással.10 Ejfél után egy órával, miköz
ben a bandungi Andir reptéren a gép
motorjait melegítették, a pilóta egy
különleges szállítmányt kapott. A nem
túl nagyméretű, de biztonsági csoma
golással ellátott dobozt a reptér egyik
illetékese és egy ismeretlen öltönyös
ember adta Smirnoff kezébe azzal az
utasítással, hogy értékes tartalmára
feltétlenül vigyázzon, s amint megér
keznek Ausztráliába, a szövetségi
bank képviselőinek kell átadnia, akik
már várni fogják. A későbbi vizsgálat
szerint a pilótának nem mondták
meg, hogy a csomag nagyjából 300
ezer font értékű gyémántot tartalmaz,
ami akkor csillagászati összegnek
számított.
A Pelikán helyi idő szerint hajnali
1.15-kor szállt fel a rejtélyes csomag
gal, háromfős személyzettel, kilenc

utassal és a többi rakománnyal. Ese
ménytelen repülést követően érték el
az ausztrál partokat, majd azzal pár
huzamosan haladtak tovább Broome
felé. Kisvártatva azonban egy elmo
sódott rövid üzenetet fogtak a város
ból, amely valamilyen támadásról be
szélt. Röviddel ezt követően hatal
mas fekete füstoszlopokat pillantot
tak meg a horizonton. Ekkor már
csak 80 km-re jártak céljuktól, mely
nek iránya egybeesett a füstfelhők
forrásával.
Idejük nem maradt a látvány okán
töprengeni, mert a partvonal mentén
három japán Zero vadászgép köze
ledett feléjük, melyek szinte azonnal
a fegyvertelen utasszállítóra vetették
magukat. Minthogy a holland Peli
kánt azok a vadászok tám adták
meg, melyek a broome-i támadás fe
dezetét adták, ezek lőszerkészlete
még szinte teljes volt, így a lomha
Dakotának nem sok esélye lehetett.
A gépet már az első sorozatok meg
rongálták, bal oldali hajtóműve ki
gyulladt, és sok ember megsebesült,
maga a pilóta is. Smirnoff, hogy a
még rosszabbat elkerülje, spirálozva
intenzív süllyedésbe kezdett, majd a
homokos parton a sekély vízben

10. ábra. A kényszerleszállt Peli
kán oldalról.,A kissé elmosódott
fotón is jól látszik a PK-AFV
lajstromszám
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13. ábra. A Pelikán pár hónappal az
események után kissé megdőlve. Jobb
szárnya már belesüppedt a puha parti
homokba

14. ábra. A gyémántokat tartalmazó lepe
csételt doboz néhány megtalált darabja

szállást hajtott végre.11 Az egyik utas
a pilóta teljesítményét később egy
amerikai
újságban
bravúrosnak
nevezte.12

K rimibe

illő történet

A gép és az utasok kálváriája ezzel
még nem ért véget, mert a Zérókat
nem sikerült lerázni, s azok tovább lőt
ték a mozdulatlan DC-3-ast. Szeren
csére néhány rácsapást követően a
támadók továbbálltak, számos sebe
sültet hagyva hátra, akik közül sajnos
négyen később meghaltak, köztük egy
anyuka és a gyermeke.
A rádió épségben maradt ugyan,
amellyel képesek voltak vészjeleket
adni, de Broome nem tudott segíteni.
A túlélők a part homokdűnéi között
menedékhelyet alakítottak ki, s várni
kezdték a m entőegységeket. Ám
hogy nyugalmuk ne legyen tartós,
még a lezuhanás napján egy négy
motoros Kawanishi H6K Mavis hidroplán, mely feltehetőleg a broome-i tá
madás eredményeit kívánta felmérni,
ráakadt a Pelikánra, s két darab, majd
visszafelé újabb két darab 60 kg-os
bombát dobott a túlélőkre. Szeren
csére ezek messze csapódtak be,
kárt nem okoztak.
Az események legérdekesebb ré
sze azonban az, hogy a vagyonokkal
felérő gyémántok valahogy eltűntek.
Pontosan mind a mai napig nem le

het tudni, mi történt. Smirnoff később
azt állította, hogy amikor az indulás
nál megkapta a titokzatos csomagot,
azt a gép elsősegélydobozába tette,
ebből pedig a kényszerleszállás után
- miközben a sok sebesült miatt ezt
kinyitották - kivették a lepecsételt
csomagot, amit a hullámok elsodor
tak, s minthogy nem volt tisztában
valós tartalmával, elvesztése miatt
nem törte magát, az értékes szállít
mányról pedig más elvileg nem tu
dott.
A kimerült, sokáig stresszes álla
potú, élelem és ivóvíz nélkül várako
zó túlélőket néhány nap elteltével
megtalálta a felkutatásukra szerve
zett mentőcsapat, így végül szeren
csésen megmenekültek, s egy héttel
a lezuhanás után már Broome-ban
voltak.
A történetnek ezzel azonban még
mindig nincs vége. A homokpadon
fekvő Pelikánt ugyanis nem sokkal
később egy ismert roncsfosztogató,
bizonyos Jack Palmer is megtalálta,
aki kis vitorlásával járta a partvidé
ket. A „hivatásos” fosztogató persze
minden mozdíthatót kiszerelt a gép
ből. Erről a fejleményről ma talán
nem is tudnánk, ha rövidesen nem
állít be a hadsereg parancsnokságá
ra Broome-ban, hogy katonának áll
jon. Miközben egy őrnaggyal beszél
getett, a tiszt nem kis megrökönyö
dését kiváltva váratlanul egy kisebb
tégelynyi gyémántot öntött az asztal

ra. Palmert őrizet alá helyezték, s a
már folyó vizsgálat ezzel új lendüle
tet kapott.
Egy bizottság Palmerrel együtt pár
nap múlva visszatért a roncsokhoz,
ahol az apálykor szárazon lévő gép
mellett találtak ugyan néhány darabot
a gyémántokat tartalmazó doboz ma
radványaiból, de a homályos történet
összességében nem vált világosabbá.
Ehhez hasonlóan az 1943 májusában
kezdődött bírósági tárgyalás sem tu
dott megnyugtató választ adni a kér
désekre. Annyi történt mindössze,
hogy az ügyben minden érintettet, így
Smirnoffot is kihallgatták, a fő kérdés
re azonban senki sem tudott (akart) ér
demi választ adni. A perben csak
Palmer és egyik társa ült a vádlottak
padján, de pár nappal később a perthi bíróság őket is felmentette.13
A második világháború ausztráliai
hadszínterének minden bizonnyal légérdekesebb fejezete a mai napig meg
oldatlan. A hatóságok az idők folya
mán összesen húszezer font értékben
találtak gyémántokat a legkülönbö
zőbb helyeken, például bennszülöttek
nél, egy kínai kereskedőnél vagy ma
gánházaknál Broome-ban, azonban
legalább 250 ezer fontnyi drágakő sor
sát ma is homály fedi. Néhány táma
dás később is érte Broome-ot, de a
„gyémántgép”, a háború feltételezhe
tően „legdrágább” repülőjének lelövése miatt ez a rajtaütés vált a leghíre
sebbé.
■
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Hatala András

Üreges töltetek

I. rész

Misnay József tevékenysége
Az 1940-es évek első felében felfedezett lövedéket
kilövő üreges töltet a világ robbantástechnikai
történetében kiemelkedő jelentőségű.
Magyarországon Misnay József hmtk. őrnagy
szolgálati helyén, a Haditechnikai Intézetben fedezte
fel a lövedéket kilövő üreges töltetet, és ennek az ad
különleges jelentőséget, hogy a Magyar Királyi
Honvédség - mintegy harminc évvel megelőzve más
országok hadseregét - 1943-ban már rendszeresített
ilyenfajta robbanó hadianyagot.

r [mm]

A nyagsugarat lövő üreges töltetek

Üreges töltet alatt olyan robbanótöltetet értünk, amely a cél
tárgy felé üreget mutat. Az üreges kiképzés, amely gyakor
latilag bármilyen szimmetrikus alakot felvehet, a töltet vé
gén átellenesen iniciált robbanóanyag robbanási gázait ké
pes fókuszálni, koncentrálni. Ez az energiasűrítés nagyon
intenzív pontszerű erőhatást eredményez. Ha ezt a kon
centrált erőt egy fémlap ellenében használják, akkor sokkal
mélyebb üreg képződik, mintha üreg nélküli hengeres töltet
robbant volna, még abban az esetben is, ha az nagyobb
60 80 100 120 140 160 180 200 240 260 280 300 320 X tm m l
robbanótöltetű. Ezt a jelenséget magyarul kumulatív hatás
nak nevezik, az USA-ban és Nagy-Britanniában Monroe-,
míg Európában von Foerster- vagy Neumann-hatásként is 2. ábra. A béléskúp anyagából kialakuló sugár szerkezete
mert.
Még nagyobb hatás keletkezik, ha a töltetet nem közvet- I Ezt eltartási távolságnak nevezik, és minden töltethez tarto
lenül a fémlapra helyezik, hanem attól bizonyos távolságra. zik egy optimális pont, ahol az a legnagyobb átütést képes
létrehozni. Ettől a távolságtól bármerre eltérve a hatás
gyengül.
1. ábra. Kumulatív hatás
Ha az üreget valamilyen fémmel, üveggel stb. bélelik, ak
kor a robbanáskor anyagsugár (angolul „jet”, a továbbiak
ban „sugár”) képződik. A robbanóanyagban gyújtás után
gömbi hullám alakjában terjed a robbanás. Ez a nagy nyo
mású front magas, általában 8 km/s sebességgel terjed.
Amikor a hullám eléri a bélést, annak anyaga az óriási nyo
más alatt gyorsul, összerogy.
A folyamat során a bélés anyaga nagyon erőszakos tor
zulást szenved el igen rövid idő alatt. A sugár megnyúlása
tízszeres vagy még nagyobb. A sugár kialakulásakor na
gyon magas hidrodinamikus nyomások jellemzők (20 GPa
átlag mellett 200 GPa-os csúcsnyomás is lehet). A bélés
kúp összerogyása után a kilövellő sugár hegye 10 km/s se
bességgel mozog.
Amikor ez az óriási energiájú sugár a fémlemezbe
csapódik, sokkal mélyebb üreget képez, mint a bélés
nélküli töltet esetében. A céltárgyban 100-200 GPa csú
csok mellett 10-20 GPa nyomással hat. Ennek során a
hőmérséklet az olvadáspont 20-50% -a. A sugár közelé
ben helyenként ennél nagyobb értékek is adódhatnak.
A sugár és a céltárgy kölcsönhatásakor keletkező üreg
az óriási nyomás miatt az oldalirányú kiszorítás követ
kezménye, és nem a hő hatásáé. Mivel a cél anyagát a
sugár oldalirányban széttolja, ezért annak tömege nem
változik, nincs a becsapódás után kiütött „dugó” . A túlol
dalon leszakadó részek sem olyan jelentősek, mint a
hagyományos (kinetikus) lövedéknél.
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5. ábra. Lövedékcsapdákból kinyert acél EFP-bélések nézeti és
metszeti képei közvetlenül a kilövés utáni alakjukban elfogva

A sugár hátsó része csak 1 km/s sebességgel halad, és
egy nagy hengeres tömbben marad (a bélésanyag
80-85%-a), amit magyarul leginkább „magnak” nevezhe
tünk (angolul „slug”). A különböző sebességekből adódóan
a sugár a magról leszakad. Ez fontos pillanat, mivel a sugár
a további nyúláshoz már nem kap (anyag)utánpótlást. Eb
ben a pillanatban a hossz/átmérő aránya, keresztmetszeti
terhelése (tömeg/keresztmetszet) és sebessége is óriási.
Gyakorlatilag egy olyan kinetikai páncéltörő lövedéknek te
kinthető, amely 1-2 mm2 keresztmetszetű, kb. 1 m hosszú,
és 8-9 km/s sebességgel halad.
A nyúlás miatt kialakuló különböző belső sebességektől a
sugár egyszer csak kisebb darabok sorozatára szakad.
A keletkező darabok már nem stabilak, általában az üreg
falába csapódnak, és az üreg további mélyítésében már
4. ábra. Forgó sugármagrészről leszakadó lövedékrész.
A vége kihegyesedik

nem vesznek részt. Ezért a lövedék teljes hossza szinte
csak egy elvi, ideális pillanatig érvényesül az átütés során.
A hátsó részek sosem érik el a kráter alját. A folyamat so
rán az anyag folyadékként viselkedik annak ellenére, hogy
szilárd, mivel a sugár kb. 300-500°C-os.
A leszakadt mag gyakran a keletkezett kráterbe csapó
dik, és eltörni azt. Ezért ilyen típusú töltet pl. az olajkutak
perforálásánál nem használható, mert ott szabad furat
szükséges. A félgömb alakú bélelt üreges töltetek bár las
sabb sugársebességet adnak, de nem alakul ki magrész.
Ha az üreges töltet nagy szögsebességgel forog (pl.
ágyúból kilőtt kumulatív páncéltörő gránátok esetében), ak
kor kisebb kráter képződik. Ennek oka abban keresendő,
hogy a sugár kialakulása során a centrifugális erő hatására
a hegyén tovább vékonyodik, míg a magnál lévő vége meg
vastagszik, és ezzel összefüggésben a hossza jelentősen
rövidül. Ez alatt persze nyúlik, ezért a fentiek csak egy
ugyanilyen, de álló sugárral összehasonlítva értelmezhe
tők. A rövidebb sugár a már említett fizikai paraméterek
gyengülése következtében kisebb átütőerővel rendelkezik.
Amikor a sugár a hátsó magról leszakad, a vége kihegyesedik. A forgó sugarak szélesebb üregeket képeznek a cél
ban az állókhoz képest.

Fémlövedéket kilövő üreges töltetek

Az üreges töltetek másik nagy csoportját azok alkotják,
amelyeknél a bélésanyag lövedék lesz, és nagy sebesség
gel csapódik a célba. Ezeket robbanóanyaggal gyorsított
lövedékeknek nevezzük. Angol elnevezések: SFF - Self
Forged Fragment; plate charge; P-charge projectile;
Misnay-Schradin devices. Ma általánosan az EFP Explosively Formed Penetrator kifejezést
használják. A továbbiakban ebben a tanul
mányban is ezt a jelölést alkalmazom. Né
metül létezik a Sprengstoffkanone kifejezés,
de ez nem elterjedt.
Ezeknek a tölteteknek a bélése mindig
valamilyen fém, és lényegesen vastagabb,
mint az anyagsugarat kilökő tölteteké. To
vábbi sajátosságuk a tompaszögű kúpos
vagy tányér alakú üreg. A robbanás gömb
hullámok formájában terjedő frontja a lapos
bélést csak a tengelyében érinti szemből, a
tengelytől oldalirányban viszont ferdén. Az
üreg formáját, valamint a bélés és a robba
nóanyag-réteg vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a betét elemei a külső zónák-
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Lapos vagy korong

Lapos vagy korong,
gázpárnával

Kúpos, tompaszögű,
összepréselt lövedékes

о cD

«I D
*«<*D

Kúpos, tompaszögű, előrefelé
hajtogatott, terelőlencsés

I

Kúpos, tompaszögű,
hátrafelé hajtogatott lövedékes

Kúpos tompaszögű, hátrafelé
hajtogatott többrétegű

Kúpos, tómpaszögú,hátrafelé
hajtogatott lövedékes, alakos

■a
-a

4 -9

■a
4

Kúpos, tompaszögű, hátrafelé
hajtogatott lövedékes, egy fő- és több
melléklövedékes
-a

6. ábra. Fémsugarat kivető üreges töltetek fajtái
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7. ábra. Nagy sebességű lövedéket formáló robbanótöltetek fajtái
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Sorszám
Megnevezés
T e n g e ly s z im m e trik u s ü re g e s tö lte te k
Piramis vagy gúla
1.
2.
Félgömb

3.

Harang

4.

Trombita

5.

Tulipán

6.
7.
8.
9.

W metszetű
M metszetű
Kúpos, hegyesszögű
Kúpos, hegyesszögű, terelőlencsével

10.
11.

Kúpos, kettős kúpszöggel
Kúpos, kettős kúpszöggel, terelőlencsével

Csak kísérleteknél használták.
Csak fémsugár keletkezik, magrész nem. Nagyobb, de nem
mélyebb lyukat üt, mint a hasonló kúpos töltetek. Olajipari perforátorokban, második világháborús katonai eszközökben stb.
Olajipari perforátorokban, második világháborús harceszkö
zökben stb.
Olajipari perforátorokban. Hatása a kúpos és a félgömb tölte
tek között van.
Pl. második világháborús német „Panzerschreck” rakéta harci
részében. Ma már nem használatos széleskörűen.
Csak kísérleteknél. Gyűrű alakú fémsugár.
Csak kísérleteknél. Gyakorlatilag egy kúpos töltet.
Alapvető bélelt töltet. Általánosan használt.
Az 1970-es évektől kezdve katonai töltetekben, majd polgári
felhasználása is elterjedt.
1970-től lőszerekben.
Ma általánosan használt a páncéltörő és egyéb rakéták harci
részeiben.
Katonai és polgári alkalmazásokban.
Meteoritbecsapódások szimulálásához.
1990-től kezdődően egyre szélesebb körben
mindenféle katonai töltetben.
A ma fejlesztett katonai töltetek szerkezete.

О

о
■
О
сп

Kúpos*, tompaszögű, összepréselt
lövedékes
13.
Kúpos*, tompaszögű, hátrafelé
hajtogatott lövedékes
14.
Kúpos*, tompaszögű, hátrafelé hajtogatott
lövedékes, többrétegű
15.
Kúpos*, tompaszögű, hátrafelé hajtogatott A ma fejlesztett katonai töltetek szerkezete.
lövedékes, egy fő- és több melléklövedékes
Kúpos*, tompaszögű, előrefelé hajtogatott Eddig csak kísérleteknél használták. Gyakorlati
16.
alkalmazása nem ismert.
lövedékes (terelőlencsés)
17.
Hengeres**
Csak kísérleteknél. Nem stabil a sugár.
Hengeres**, terelőlencsével
Csak kísérleteknél. Nem stabil a sugár.
18.
Pl. második világháborús magyar 43M LÖTAK akna.
19.
Lapos vagy korong***
Lapos vagy korong***, gázpárnával
Csak kísérleteknél.
20.
N e m te n g e ly s z im m e trik u s ü re g e s tö lte te k
21.
Katonai és polgári vágótöltetként. Szalag alakú sugár.
Lineáris
Kúpos*, tompaszögű, hátrafelé hajtogatott Speciális katonai harci részekben. Napjainkban elterjedőben.
22.
lövedékes, alakos
*
- EFP-töltetek
**
kúpszögű üreges töltetként értelmezhetők
* * *
- 180°- os kúpszögű „üreges töltetként” értelmezhetők. Természetesen nincs tényleges üregük. EFP-k
I

12.

Megjegyzés

1. táblázat. Üreges töltetek a bélés alakja és a töltet szerkezete szerint

ban még befelé is gyorsuljanak. Az egész betétkúp ezzel
kisebb átmérőjűvé válik, de tömörnek kell maradnia, mert
csak így képződhet a tányérból lövedék.
Ennek a hatásnak a sajátossága az, hogy - eltérően a
hegyesszögű üreges töltetektől - nagyobb távolságról is el
lehet érni átütő hatást, mert a betétkúp egész tömege egy
ben marad, jóllehet a sebesség a légellenállás miatt a tá
volsággal arányosan csökken. E lövedék alakja ugyan nem
a legelőnyösebb, mégis nagy sebessége folytán jelentős a
páncélátütő képessége.
A kialakult lövedék aerodinamikailag stabil, és 1° pontos
sággal irányozható. A kilőtt lövedékek jellemzően 1,5-2,5
km/s sebességgel indulnak, és ma már 100 m-es távolsá
gon is komoly átütőerővel rendelkeznek.
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Ezek a töltetek nem szilárd célokon való áthatolásra készül
tek, hanem irányított repeszhatásuk miatt élőerő ellen alkal
mazzák katonai robbanótestekben. Lényegét tekintve tom
paszögű kúpos töltet, amely nem fémbélést kap, hanem va
lamilyen kötőanyaggal - pl. műgyanta - összefogott vagy
alakos dobozban tárolt srapneltöltetet. A robbanás hatása
ugyanaz, mint a robbanóanyaggal gyorsított lövedéké, csak
itt a lövedék helyett egy fókuszált „sörétraj” repül ki irányí
tottan. A hatóelemek lőtávolsággal arányosan terülnek
szét, és vesztik el hatásosságukat.
(Folytatjuk)

Pályázati felhívás
Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági
oktatásért és kutatásért (a továbbiakban: Somos
Alapítvány) nevű közhasznú szervezet, a ZMNE
BJKMK Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézet és a
Magyar Honvéd Vegyivédelmi Tudományos és Szociális
Alapítvány nevű közhasznú szervezet közös közérdekű
kötelezettségvállalása alapján tudományos konferenciát
szervez és pályázatot hirdet

A

Vegyivédelmi Szolgálat
létrehozásának 60 . évfordulója
elnevezéssel.

A konferencia időpontja: 2010. m ájus 3. 8 óra
Helye: Zrínyi M iklós N em zetvédelm i Egyetem
Lejtős 2. terem
Pályázni maximum 6-20 oldal terjedelmű cikkel lehet,
amelynek PowerPoint-os változatát a szerző a konferenci
án 15 perc terjedelemben adja elő. A közlemény feleljen
meg a tudományos közleményekkel szemben támasztott,
a
felhívással
együtt
közzétett
kritériumoknak
(http://sugarvedelem.hu/krtk.pdf). A szerzőknek előzete
sen hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a cikk megjelenjen a
Hadmérnök online vagy a Sugárvédelem online folyóira
tokban (a cikk tematikájának megfelelően), ezért figyelem
be kell venniük az ott meghatározott formai követelménye
ket (http://www.hadmernok.hu/authorsguide.php vagy
http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/authorsguide.php).

Té m a k ö r ö k
о A Vegyivédelemi Szolgálat története,
о A vegyivédelmi technikai eszközök
fejlődésének története,
о A vegyivédelemi oktatás, kiképzés,
о Az ABV (CBRN) védelem lehetséges válaszai
korunk kihívásaira.
о ABV védelmi módszerek, doktrínák,
о ABV védelmi technikai eszközök, K+F.

Vegyivédelmi Tudományos és Szociális Alapítvány
képviselője ír alá.
Megjegyzés: A különdíj-felajánlásokról szóló értesítésnek
2010. április 16-ig kell beérkeznie az istvan.pinter@somos.hu
címre a zsűri titkárához.

A DÍJAK ODAÍTÉLÉSE
Az ösztöndíj odaítéléséről a Somos Alapítvány által
felkért zsűri dönt.
A z s ű ri e ln ö k e : dr. Solymosi József nyugállományú
mérnök ezredes, egyetemi tanár, a Somos Alapítvány
alapítója.
A z s ű ri tá rs e ln ö k e i: dr. Földi László mérnök alezredes,
egyetemi docens, a ZMNE BJKMK Vegyiés Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója;
Zelenák János mérnök ezredes, a Magyar Honvéd
Vegyivédelmi Tudományos és Szociális Alapítvány
elnöke
T agok: Sztanó Géza nyugállományú vezérőrnagy;
Erdős József nyugállományú mérnök ezredes;
Szombati Zoltán mérnök ezredes, valamint
dr. Halász László nyugállományú mérnök ezredes,
egyetemi tanár; dr. Pintér István nyugállományú mérnök
alezredes, a zsűri titkára, akik egyben
a cikkek opponensei

A Z ELBÍRÁLÁS MÓDJA
A pályaműveket két független opponens értékeli és pontoz
za, melynek alapján kialakul két helyezési sorrend. A hely
színi előadás alapján a szakmai zsűri is helyezési sorrendet
állít fel. Az első díjat az nyeri, aki a három helyezési sorrend
számot összeadva a legkisebb összpontszámot éri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2010. május 4-én a
Vegyivédelmi Szolgálat fennállásának 60. évfordulójára szer
vezett ünnepi állománygyűlésen kerül sor. A díjakat a zsűri el
nöke és társelnökei, valamint a különdíj felajánlója adja át.
A pályaműveket dr. Pintér István nyugállományú mér
nök alezredesnek, a zsűri titkárának kell beküldeni az
istvan.pinter@somos.hu címre.
Beküldési határidő: 2010. április 20.

D íja z á s
о Fődíj 250 000 Ft (bruttó) a Somos Alapítvány
felajánlásában.
о Különdíjak, amennyiben érkezik külső felajánlás.
о A díjazottaknak oklevél és bronzplakett is jár.
A plaketteket a Magyar Honvéd Vegyivédelmi
Tudományos és Szociális Alapítvány mint felajánló
szervezet készítteti el a saját költségére.
Valamennyi pályázó oklevélben részesül, melyet
a Somos Alapítvány, a ZMNE BJKMK Vegyiés Katasztrófavédelmi Intézet és a Magyar Honvéd

Budapest, 2010. január 11.

Somos Alapítvány
ZMNE BJKMK Vegyiés Katasztrófavédelmi Intézet
Magyar Honvéd Vegyivédelmi Tudományos
és Szociális Alapítvány

* A pályaművek tartalma:
Cikk, a formai követelményeknek megfelelően
Pályázati adatlap (http://www.sugarvedelem.hu/adatlapvv.doc.)
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YAVUZ - az utolsó
csatacirkáló története
émetország, hogy nagyhatalmi
státusának kellő nyomatékot
adjon, 1897-től rohamos flotta
fejlesztésbe kezdett. Egy számottevő
hadiflotta presztízst adott az illető ál
lam számára, ezenfelül lehetőséget
nyújtott arra is, hogy határaitól messze
is képviseltesse magát.
A XX. század első évtizedében állo
másozott német hajó a Távol-Keleten,
Afrikában, Amerika partjainál, a
Mediterraneumban azonban nem. A
földközi-tengeri képviseletre 1912-ben
hozták létre a Mittelmeerdivisiont, az
az a Földközi-tengeri Hajórajt. Ennek
a köteléknek két feladata volt. Egy
részt a német jelenlétet kellett de
monstrálnia, másrészt pedig háború

N

esetén akadályoznia kellett az Euró
pába irányuló csapatszállításokat. A
divízióba két vadonatúj hajót osztottak
be. A zászlóshajó a GOEBEN csata
cirkáló volt, Németország első csatacirkáló-osztályának egyik egysége.
Másik a BRESLAU kiscirkáló volt mint
kísérőhajó.
Németországot leszámítva csak a
Brit Birodalom és Japán rendelkezett
csatacirkálókkal. A németek hajói
azonban jelentősen eltértek a kategó
ria alapjait lerakó angolokéitól. Míg az
angol csatacirkálóknál a sebesség és
a tűzerő dominált a védettség rovásá
ra, addig a császári hajóknál a rivális
britekkel szembeni számbeli hátrány
ellensúlyozására a túlélőképességre

1. táblázat. A GOEBEN1főbb jellemzői2

Gerincfektetés
Vízrebocsátás
Befejezés
Szolgálatba állítás
Tervezett vízkiszorítása
Maximális vízkiszorítása
Teljes hossza
Szélessége (csomó)
Merülése
Hajtóműve

Hajtóanyaga
Hatótávolsága
Sebessége
Személyzete
Páncélzata
övvért
páncélfedélzet
torpedók elleni válaszfal
barbetta
lövegtér
kazamata
vezérlőtorony
Fegyverzete
Építési költsége
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1909. augusztus 12.
1911. március 28.
1912. július 2.
1912. augusztus 28.
22 616 tons (22 979 metrikus t)
24 999 tons (25 400 metrikus t)
186,5 m
29,5 m
9,2 m
24 db széntüzelésű kazán
2 db Parsons gőzturbina 52 000 LE
(85 661 LE a próbáin)
4 db hajócsavar 2 db tandem
elrendezésű kormánylapát
Szén, 984 t (2952 t max.)
4120 tmf 14 cs sebesség mellett
25,5 cs (28 cs a próbáin)
1053 fő (ebből 43 tiszt)
(páncélzat össztömege: 7600 t)
max. 270 mm
30 mm, a lefelé hajló szélein 50 mm
30 mm, a barbettáknál 50 mm
250 mm
230 mm elöl, 180 mm oldalt, 90 mm tető
150 mm
350 mm elülső, 200 mm hátsó
10 db 28,3 cm ágyú, 12 db 15 cm ágyú,
12 db 8,8 cm ágyú
41,5 millió aranymárka

I. rész

fektették a hangsúlyt. II. Vilmos csá
szár már a páncélos cirkálók esetében
is kikötötte, hogy azoknak szükség
szerint a csatasorban is meg kell állni
uk a helyüket, és ezen elvéből a csa
tacirkálók esetében sem engedett. Ezt
pedig csak erős védelemmel lehetett
megvalósítani, ami a fegyverzet ará
nyának csökkenését vonta maga után.
Egyes vélekedések szerint a néme
tek nem csatacirkálókat, hanem gyors
csatahajókat építettek. A GOEBEN-en
is megfigyelhető ez: a hajó dreadnoughtokhoz mért páncélzattal rendel
kezett, miközben megtartotta a csata
cirkálóktól elvárható nagy sebességet.
Tüzérsége a német viszonylatban el
fogadottnak számító 28,3 cm-es
ágyúkból állt, mely veszélyes lehetett
a nehéz hajókra is. A németek a

1914-ben

28,3 cm-es ágyút a lőtávolságát leszá
mítva jobbnak tartották a brit 30,5-esnél, és úgy vélték, a relatíve kicsi és
gyakran rossz időjárási körülményeket
adó Északi-tenger viszonyaihoz ele
gendő ekkora űrméret is.
A GOEBEN a Mediterraneum leg
gyorsabb hajója hírében állt.
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Hajó neve (szolgálatba állítás ideje)
GOEBEN (1912)
LION (1913)
KONGO (1913)

Hossz
(m)
186,5
213,4
214,6

Vízkiszorítás
(normál, t)
22616
26270
26320

Sebesség
(cs)
25,5
27
27,5

Fegyverzet
(db*űrm.)
10x28,3 12x15
8x34,3 16x10,2
8x35,6 16x15,2

Max. páncélzat
(mm)
270/50
229/64
203/51

Fegyverzet
(dbxűrm.)
8x30,5 16x10,2
8x30,5 16x10,2
8x30,5 16x10,2

Max. páncélzat
(mm)
152/64
152/64
152/51

2. táblázat. A GOEBEN és a kortárs angol, illetve japán csatacirkálók főbb jellemzői3

Hajó neve (szolgálatba állítás ideje)
INFLEXIBLE (1908)
INDOMITABLE (1908)
INDEFATIGABLE (1911)

Hossz
(m)
172,8
172,8
179,8

Vízkiszorítás
(normál, t)
17290
17410
18500

Sebesség
(cs)
25
25
25

3. táblázat. A brit Mediterrán Flotta csatacirkálói7

A kötelékhez tartozott még a
BRESLAU kiscirkáló. A hajó már nem
a hagyományos háromkéményes,
döfőorros típusokhoz tartozott, hanem
az újabb, nagyobb, négykéményes vo
nalat képviselte. Tüzérsége még min
dig a németeknél megszokott 10 ern
es ágyúkból állt.4
A
Mittelmeerdivisiont
Wilhelm
Souchon (1864-1946) ellentenger
nagy irányította. Ő úgy vélte, előbbutóbb háborúba keverednek valame
lyik nagyhatalommal, így lehetőleg mi
nél több kikötőt igyekezett megismer
ni. A kötelék szinte folyamatosan moz
gott, és tette a tisztelgő látogatásokat
a Földközi-tenger országainak kikötői
ben.
A rivális Brit Birodalom a Földközi
tengeren a 27 egységből álló Mediter
rán Flottával képviseltette magát. A
hajóraj parancsnoka Sir Archibald
Berkeley Milne (1855-1938) altengernagy volt. A flottánál Arky-Barky bece
névvel illetett Milne kiváló kapcsolato
kat ápolt a királyi családdal, előmene
telét is ennek köszönhette. Képessé
geit és hozzáállását jól mutatja egy hí
res mondása: „Engem azért fizetnek,
hogy legyek admirális. Azért nem fizet

nek, hogy gondolkodjak”.5 Milne flottá
jának erejét három csatacirkáló adta.
Az INFLEXIBLE és az INDOMITABLE
a világ legelső csatacirkálójának, az
INVINCIBLE-nek a testvérhajója volt,
az INDEFATIGABLE pedig a követke
ző osztály névadója. A korra jellemző
gyors tengerészeti fejlődés következ
tében ezek a hajók már nem számítot
tak kategóriájuk legjobbjainak, bár kö
zülük a legöregebb sem volt több hat
évesnél. A flottához még négy páncé
los cirkáló, négy kiscirkáló és tizenhat
romboló tartozott.6
Németország a Földközi-tengeren
nem rendelkezett bázissal. A Mittelmeerdivision szinte állandóan úton
volt, alig volt kikötő, ahol a háború előtt
ne járt volna. Az állandó mozgás miatt
a hajók felújításra szorultak; 1914. ok
tóberben a tervek szerint a GOEBEN-t
testvérhajójának, a MOLTKE-nak kel
lett felváltania a kötelékben. Ferenc
Ferdinánd meggyilkolását követően
azonban sejthető volt egy konfliktus ki
alakulása. Souchon a legrosszabbra
felkészülve Berlinből szakembereket
és alkatrészeket kéretett a Monarchia
pólai hadikikötőjébe, hogy a csatacir
káló elhasználódott kazánjait felújít

2. ábra. Az SMS GOEBEN csatacirkáló elkészülte után 1913-ban

sák. 1914. július 28-án, a hadüzenet
váltások kezdetekor a GOEBEN
Pólában
tartózkodott,
javításon.
Souchon másnap, július 29-én, még a
javítások befejezése előtt kifutott.
Július 30-án Milne üzenetet kapott
az admiralitástól. E szerint fő feladata
a francia csapatszállítások fedezése
és az ezeket támadó német hajókkal
való összecsapás. Figyelmeztették,
hogy francia segítség nélkül ne csap
jon össze túlerejű ellenséggel.
Souchon augusztus 1-jén megérke
zett Brindisibe, ahol csatlakozott hoz
zá a BRESLAU. Még aznap üzenetet
kapott Berlinből, melyben tudatták ve
le a németek és az oroszok közötti ha
diállapot beálltát. Arról is értesítették,
hogy várható a hadiállapot a franciák
kal is. Az olaszok Brindisiben az időjá
rási viszonyokra való hivatkozással
megtagadták a németektől a szenelést, amiből Souchon számára világos
sá vált, hogy mire számíthat a
továbiakban.
Mivel nem akartak bennragadni az
Adrián,
Brindisiből
a
németek
Messinába hajóztak, ahol szintén nem
kaptak szenet. Souchon ekkor már tu
dott arról, hogy Németország és Fran
ciaország hadiállapotban van egymás
sal, ezért kifutott, hogy algériai kikötő
ket bombázzon. Útban kapta meg Ber
lin újabb üzenetét, amelyben azt aján
lották neki, hogy hajózzon Törökor
szágba. Ez megfelelt Souchonnak is,
mivel nem hitte, hogy defektes kazá
nokkal ki tud jutni az Atlanti-óceánra.
Az algériai kikötők támadásáról azért
nem tett le. Augusztus 4-én a
GOEBEN Philippeville-t, a BRESLAU
pedig Bona-t lőtte, komoly eredmény
nélkül. Arról eltérnek a vélemények,
hogy Souchon milyen lobogó alatt tá
madott; az biztos, hogy orosz zászló
alatt közelítette meg a kikötőket.
A nemzetközi tengeri hadijog szerint
engedélyezett más állam zászlaja alatt
hajózni, de a harc kezdete előtt a saját

2 0 1 0 /2

HADITECHNIKA f 79

3. ábra. A GOEBEN útja 1914. július 29. és augusztus 10. között

nemzet lobogóját kell felhúzni. Van
nak, akik szerint Souchon orosz zász
ló alatt nyitott tüzet, mások szerint a
bombázás előtt kicserélte a lobogót.
Utóbbi a valószínűbb, Souchon táma
dási utasításában szerepel a tüzelés
előtti lobogócsere.
Mind az admiralitás, mind Milne úgy
vélte, hogy a németek megpróbálják
átverekedni magukat a Gibraltári-szoroson, és az Atlanti-óceánra kijutva tá
madni fogják a kereskedelmet, vagy
hazatérnek Németországba. Augusz
tus 3-án Churchill tengerészeti minisz
ter utasította Milne-t, hogy csatacirká
lókkal hajtsa fel és kövesse a
GOEBEN-t, hogy összecsaphasson
vele, amint a hadiállapot Németor
szággal beáll. Ezen felül az Adria kijá
ratát is figyelni kellett. Milne két csata
cirkálót nyugat felé küldött, hogy lezár

ja a Gibraltári-szorost, Sir Ernest
Troubridge ellentengernagy négy pán
célos cirkálója pedig a görög partoknál
járőrözött.
Mindkét fél meglepetésére az algéri
ai
bombázásból
keletnek
tartó
Souchon összetalálkozott a nyugatnak
tartó két brit csatacirkálóval. Bár a két
fél még nem állt hadban egymással, a
feszültség érezhető volt. A hajók a
szokástól eltérően nem üdvözölték
egymást. A brit kötelék parancsnoka
azért nem adott le díszlövést, mert
nem látta a GOEBEN-en az ellentengernagyi lobogót. Amilyen feszült volt
a helyzet, könnyen lehet, hogy a né
metek félreértették volna a díszsortüzet, és a felek egymás lövetésébe
kezdtek volna. A két brit hajó megfor
dult, és elkezdte követni a németeket,
akik gyorsítottak és visszatértek

J egyzetek
1A páncélost August Kari von Goeben (1816-1886) porosz tábornokról nevezték el.
•Breyer: Battleships and Battle Cruisers 1905-1970, Staff: German Battlecruisers 1914-18 és
Greger: Battleships of the World adatai alapján.
•Breyer: Battleships and Battle Cruisers 1905-1970 adatai alapján. A páncélzat celláiban az első
érték az övpáncél legnagyobb vastagságát jelöli, a perjel utáni érték pedig a páncélozott fedélzet
vagy fedélzetek összesített vastagságát.
4A BRESLAU (szolgálatba állítva: 1912) főbb jellemzői: 4550 t vízkiszorítás, 138,7 m hossz,
27,5 csomó sebesség, 6 cm övpáncél, 4 cm fedélzeti páncél, 12 db 10,5 cm-es ágyú.
5Massie: Castles of Steel, 54. oldal.
“ Hough: The Great War at Sea, 69. oldal.
'Breyer, i. m. adatai alapján.
•Bennett: Naval Battles of The First World War, 22. oldal.
SA RESHADIJE dreadnought ERIN, a SULTAN OSMAN I pedig AGINCOURT néven elkészülte
után a brit flotta állományába került.
A páncélosok török nevének jelentése: YAVUZ SULTAN SELIM: I. „Kegyetlen” Szelim, 1512
és 1520 között uralkodó szultán. MIDILLI: Mütiléné, egy égei-tengeri sziget török neve. A szigetet
a törökök a balkáni háborúk során elvesztették.
" Morgenthau: Ambassador Morgenthau's Story, 5. fejezet.
12Mind Mílne-t, mind Troubridge-et, mind az ő zászlóshajójának kapitányát, Fawcet Wrayt kiközö
sítette az angol tengerésztársadalom. Közülük egyedül Wray tudta visszaszerezni később
a becsületét, a Gallipoli-hadművelet során mutatott teljesítményével.
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Messinába. A briteknek utasításuk
szerint tiszteletben kellett tartaniuk az
olasz semlegességet, ezért a csatacir
kálók nemzetközi vizeken maradtak,
Szicíliától nyugatra, továbbra is arra
számítva, hogy Souchon nyugat felé
akar kitörni. A kelet felé tartó útvonalat
egyetlen kiscirkáló tartotta szemmel.
Augusztus 5-én Milne újabb üzenete
ket kapott, melynek értelmében figyel
nie kellett az Adria kijáratát, hogy a né
metek nehogy behajózzanak, vagy az
osztrák-magyar erők ki ne jöjjenek on
nan. A feladatot Milne Troubridge-ra
bízta, azzal a kitétellel, hogy kerülje a
túlerővel való harcot. Mivel nem von
ták vissza a francia csapatszállítások
fedezésére szolgáló utasítást, bár azt
a francia flotta már önerőből megoldot
ta, Milne legfőbb feladatának a Szicília
és Tunézia közötti tengerrész elzárá
sát tartotta. Itt fel tudta tartóztatni a
nyugatnak tartó németeket is.
Messinában az olaszok továbbra is
akadályozták a szenelést, és figyel
meztették Souchont, hogy semleges
kikötőben maximum 24 órát tartózkod
hat. Souchonnak sikerült tovább nyúj
tania ezt az időt úgy, hogy kijelentette,
hogy a hivatalos írásbeli tájékoztatás
kézhezvételétől számítja a 24 órát.
A kikötőben eltöltött időt az ellenten
gernagy arra használta fel, hogy maga
köré gyűjtse az ott horgonyzó német
kereskedelmi hajókat, amelyekről kézi
erővel szenet rakodtak át a hadihajók
ra. A gőzösökről és a kikötőből sikerült
több száz embert toborozni a páncélo
sokra.
Augusztus 6-án Berlin azt üzente,
hogy a törökök még nem döntötték el,
hogy beengedik-e a német hajókat, és
a Monarchia sem ad támogatást, mivel
nem áll még hadban sem a franciák
kal, sem az angolokkal. A német pa
rancsnokság a távoli vizeken tartózko
dó hajók parancsnokainak meglehető
sen nagy szabadságot adott, tekintve,
hogy Berlinből jóval nehezebb felmérni
a helyzeteket, amelyekkel a több ezer
mérföldre hajózó páncélosok parancs
nokai szembesülhettek. Souchon vé
gül úgy döntött, hogy elhajózik a Dar
danellákhoz. Mivel Messinában a ke
reskedelmi gőzösöktől kevés és rossz
minőségű szenet tudott szerezni, ezért
az Égei-tengeren egy eldugott sziget
nél találkozót beszélt meg egy szén
szállítóval.
Mikor elhagyta Messinát, Souchon
biztos volt benne, hogy az angolok a
tenger fenekére küldik. Meglepetésé
re déli irányban hajózva nyugodtan
kijutott a Messinai-szorosból, és a bri
tek megtévesztésére északkelet felé
haladt egy ideig, azt a benyomást
keltve, mintha az Adriára akarna be
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jutni. Később keleti irányt vett fel, és a
GOEBEN-t meghajtva a szenelési
pont felé haladt. Egy legenda szerint,
hogy megtévesszék az angolokat, a
csatacirkáló zenekarát beültették egy
bárkába, majd a Messinai-szoros
északi végébe küldték, ahol ők teljes
hangerővel német indulókat játszot
tak, azt a benyomást keltve, hogy a
németek arra vannak. A történetnek,
bár szellemes, nincs valóságalapja;
ez a hajózenekar vezetőjének háború
utáni kitüntetése apropóján születhe
tett.
A Messinai-szoros déli kijáratát fi
gyelő GLOUCHESTER kiscirkáló ész
lelte a németek távoztát, és őket kö
vetve folyamatosan jelentette Milnenak a Mittelmeerdivision irányát, se
bességét, helyzetét. A nyugatra járőrö
ző két csatacirkáló visszatért Máltára,
ahol Milne még mindig abban a
hiszemben volt, hogy a németek
előbb-utóbb megfordulnak, és meg
próbálnak kijutni az Atlanti-óceánra.
Troubridge, miután értesült arról,
hogy a németek felé közelednek, ko
moly dilemmába esett. Négy páncélos
cirkálója nem volt a GOEBEN-nek ellen
fél fényes nappal. Úgy gondolta, csak
akkor van esélye a németekkel szem
ben, ha a hajnali vagy az esti szürkület
ben elég közel tud kerülni a csatacirká
lóhoz, hogy kisebb űrméretű és lőtávolságú ágyúival hatásosan tudja támadni.
Délnek indult, hogy elvágja Souchon út
ját, ám zászlóshajója kapitánya kétsé
geket ébresztett benne az akció sikerét
illetően. Troubridge kikérte navigációs
tisztje véleményét is, aki közölte vele,
hogy nincs rá esély, hogy szürkületben
találkozzon össze a németekkel. Mivel
Milne-tól utasítása volt arra vonatkozó
an, hogy ne ütközzön meg túlerejű el
lenséggel, augusztus 7-én végül úgy
döntött, hogy lefújja az akciót. Tettéről
értesítette Milne-t is, aki kényelmes tem
póban augusztus 8-án hajózott ki Máltá
ról kelet felé mindhárom csatacirkálójá
val, hogy a szerinte előbb-utóbb vissza
forduló németeket csatára kényszerítse.
Ezen a napon Souchon lehorgony
zóit a lakatlan és elhagyatott Denusa

szigeténél, és megkezdte a szenelést.
Tulajdonképpen zavartalanul jutott el
idáig, bár az őket árnyékként követő
GLOUCHESTER egy ízben tüzet nyi
tott a BRESLAU-ra, arra számítva,
hogy a németek irányt változtatnak,
hogy elűzzék, és ezzel időt veszíte
nek. A két kiscirkáló néhány lövést vál
tott, de más nem történt.
Mivel még mindig nem volt biztos,
hogy a törökök beengedik, a szenelés befejeztét követően a Dardanel
lák felé induló Souchon üzenetet kül
dött Isztambulba a német követség
re, melyben kérte, hogy a diplomaták
tegyenek meg mindent, hogy áten
gedjék hajóraját a Dardanellákon.
Hamarosan megérkezett a német vá
lasz: „Hajózzon be, követelje az erő
dök megadását, és kérjen az aknazá
ron átvezető révkalauzt!”8. Souchon
augusztus 10-én érkezett meg a szo
ros kijáratához. Ágyúit a külső erő
dökre szegezte, majd jelzett, hogy
révkalauzt kér. Az erődök is becéloz
ták a német hajókat. Hamarosan egy
torpedónaszád jelent meg a szoros
kijáratánál, amelyet Souchon célba is
vett. Közelebb érve a naszád jelezte,
hogy kövessék. Ezzel egy időben az
erődök parancsnoka üzenetet kapott
Enver pasa hadügyminisztertől, aki
engedélyezte a német hajók áthala
dását a Dardanellákon. Áz erődpa
rancsnok kérdésére a pasa azt üzen
te, hogy más hadihajók nem juthat
nak be, és egy esetleges behatolási
kísérlet esetére tűzparancsot is
adott.
A britek jókora lemaradással jutot
tak el a Dardanellákhoz, és nem
kaptak engedélyt a behajózásra.
Souchon néhány nap pihenőt köve
tően megindult a török főváros felé,
ahová augusztus 13-án meg is érke
zett. A háttérben közben komoly tár
gyalások folytak a törökökkel. A né
metek emlékeztették a törököket ar
ra, hogy Nagy-Britannia szándéko
san visszatartja két török csatahajó
átadását. De szerződés rögzítette,
hogy háború esetén Nagy-Britannia
lefoglalhatja a nála épülő hajókat.

Az admiralitás le is foglalta a két
hajót,9 és felajánlotta, hogy 1000 an
gol fontot fizet a törököknek minden
egyes napért, am elyet a két
dreadnought a britek szolgálatában
tölt. Ezt a törökök nem fogadták el,
viszont állítólag már megígérték a
németeknek, hogy elkészülte után a
két csatahajó német kikötőbe hajó
zik, és a Nyílttengeri Flottával fog
együttműködni.
Aztán Hans Freiherr von Wangen
heim isztambuli német követnek eszé
be jutott, hogy eladhatnák a törökök
nek a Mittelmeerdivision egységeit,
ezáltal a törökök modern hajók birto
kába jutnak, és lekötelezettjei lesznek
a németeknek. A két hajót úgysem
tudták volna kihozni a Földközi-tenger
ről, és a semleges Törökországban
lefegyverzés és internálás várt volna
rájuk.
A törökök belementek az üzletbe,
így augusztus 16-án a hajókon le
eresztették a német hadilobogót és
felhúzták a törököt. A GOEBEN csata
cirkáló YAVUZ SULTAN SELIM, a
BRESLAU pedig MIDILLI néven a tö
rök hadiflotta állományába került.10
A német-török viszonyt jól jellemzi
egy történet. Augusztus végén zajlott
le egy beszélgetés az angolbarát
Dzsavid bej pénzügyminiszter és egy
Isztambulban tartózkodó belga jogász
között. „Szörnyű hírem van az Ön szá
mára: a németek elfoglalták Brüsszelt”
- közölte a miniszter. A belga kimuta
tott a kikötőben horgonyzó két német
hajóra, majd azt mondta: „Nekem egy
sokkal szörnyűbb hírem van az On
számára, miniszter úr: a németek Tö
rökországot is elfoglalták”."
Bár az admiralitás vezetése tudta,
hogy a németek elszalasztásában ré
sze volt a hiányos tájékoztatás és a
gyakran ellentmondásos üzenetek ré
vén, Milne-t felmentették és visszaren
delték Angliába. A háborút beosztás
nélkül, gyakorlatilag nyugállományban
szolgálta végig. Jacky Fisher, a koráb
bi első tengeri lord különösen haragu
dott Milne-ra, és amikor szóba került, ő
csak Sir Berkeley Goeben néven illet
te. Troubridge, a páncélos cirkálók pa
rancsnoka hadbíróság elé került gyá
vaság vádjával. Miután felettesétől
utasítása volt arra nézve, hogy kerülje
a túlerővel szembeni harcot - bár
Milne váltig állította, hogy a túlerejű el
lenfél kifejezést ő az osztrák-magyar
flottára értette - , sikerrel megvédte
magát. Végül nem született ellene el
marasztaló ítélet, de rangjánál alacso
nyabb beosztásban földi szolgálatra
rendelték.12
(Folytatjuk)
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A magyar figyelő- és jelentőszolgálat
szervezetei, felszerelése és feladatai
1934-1935-ben

Drrк°гф zoian

h a r m i n c a s é v e k b e n a földről ható légvédelem meg
A vezérkar 1934 novemberében nagyon pozitívan érté
szervezése egyre inkább előtérbe került minden or kelte az OLP addigi tevékenységét. Igaz, azt is kiemelték,
szágban. A csapatok, a lakosság és a hátország vé hogy munkájuknak egyelőre csak elméleti jelentősége van,
delme - az aktív fegyvernemek szervezetei által - megkö
hiszen a gyakorlati eredményekhez szükségesek lennének
vetelte az időbeni tájékoztatást, riasztást. Ezt a vezérkar anyagi források is, a költségvetésbe pedig még nem kerül
1934-ben így fogalmazta meg: „Honi légvédelmünket sür tek be az OLP igényei.5 Az 1934-es tervek alapján az „Or
gősen a kor színvonalára kell emelni”.1 A légvédelem ré szágos légvédelmi figyelő és riasztó szervezet” alárendelt
sze, nélkülözhetetlen eleme volt a figyelő- és jelentőszol ségébe a következőket tervezték:6
gálat.
- OLP Központ;
1932-ben a Honvédelmi Minisztérium módosította a
- 8 Légvédelmi Kerületi Központ (a továbbiakban
vegyesdandárok területeit, és ezzel ekkor még szinkronban LÉKERKÖZ).7 (Ekkor viszont még csak 7 Országos Légvé
a légvédelmi körzethatárokat is, ez utóbbiak 1938-ig válto delmi Kerületi Parancsnokság volt: I. Budapest, II. Székeszatlanok maradtak.2
fehérvár, III. Szombathely, IV. Pécs, V. Szeged, VI. Debre
1933 novemberében megalakították az Országos Lég cen, VII. Miskolc.);
védelmi Parancsnokságot (OLP), melynek feladata a ve
- 60 Országos Légvédelmi Szárnyközpont;
zetési és fejlesztési kérdések megoldása, valamint a honi
- 250 Országos Légvédelmi Figyelő és Riasztó őrs
légvédelem megszervezése és kiépítése volt. így ettől (ezekből 117 határ menti őrs).
kezdve az OLP felelőssége volt egy, az egész országra ki
Ezeken felül voltak a fegyvernemek ideiglenes vagy ál
terjedő felderítő-, jelentőrendszer működtetése. Ehhez fel landó figyelő és jelentő szervezetei, valamint a helyi figyelő
kellett használniuk a légvédelmi tüzérosztályok szervezet és jelentő szervezetek. Szintenként a következő felszere
szerű alegységei által megszerzett adatokat is.3 Később lést és állományt tervezték:8
jelentősen bővült azok köre, akikkel a rendszer együttmű
O rs z á g o s L é g v é d e lm i F ig y e lő é s R ia s z tó ő rs (8 fő ): 4 da
ködött.
rab 1:75 000 térkép; 1 darab fém vagy celluloid iránymuta
Az OLP szűk törzse nagyon hamar kidolgozta javasla tó; 1 darab tájoló; 2 darab 6*30 távcső; 1 darab hallótölcsér
tait és terveit a „katonai légvédelmi parancsnokságok” ebonitból; 2 darab napszemüveg; 6 darab légvédelmi jelen
felállítására, az „Országos légvédelmi figyelő és figyel tő tömb; 1 darab repülőgéptípus-tábla. Híradó-felszerelés:
meztető szolgálat” megszervezésére, valamint elkezdte
1 darab tüzér gyalog tács9 felszerelés (induktorral).
a „Honi légvédelmi figyelő és figyelmeztető szolgálat”
Egy Országos Légvédelmi Figyelő és Riasztó őrs felsze
című utasítás kidolgozását. Elkészítették „A polgári lég relésére 1125,40 pengőt irányoztak elő.
védelmi törvénytervezet”-et, a polgári légvédelem kiépí
O rs z á g o s L é g v é d e lm i S z á rn y k ö z p o n t (2 8 fő ): 8 darab
tését szabályzó HM-rendelet tervezetét, és egy elő 1:75 000 térkép; 4 darab 1:200 000 térkép; 2 darab cellulo
adás-sorozatot tartottak, melynek tárgya a légvédelem
id iránymutató; 2 darab területmeghatározó készlet; 24 da
volt.4
rab légvédelmi jelentő tömb; 1 darab repülőgéptípus-táblá
zat; zseb- és függőlámpa, óra; Írón. Híradó-fel
szerelés: 4 darab távbeszélő készülék; 4 dob
1. ábra. Magyarország légvédelmi kerületeinek térképe
kábel; 2 darab rákapcsoló berendezés; 2 da
rab gombolyító berendezés.
Egy Országos Légvédelmi Szárnyközpont
(T O R N A r J SárosDárakp^i v y
felszerelésére 2755,80 pengőt irányoztak elő.
'“ oózd
MÍgtolc- ' 'i S
L é g v é d e lm i K e rü le ti K ö z p o n t (5 6 fő ): 12 da
Г ч JOiösgvóru ч
mihá,V
rab 1:75 000 térkép (szervezetberajzolásra);
23 darab 1:200 000 térkép (szervezetberajzo
lásra); 23 darab 1:200 000 térkép (az 1. számú
«4» "
«Vf T Ä f e
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dezés; 15 darab távbeszélő készülék; 10 dob
kábel, 2 darab gombolyító berendezés.
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Egy Légvédelmi Kerületi Központ felszerelésére 7091,80
pengőt irányoztak elő.
O rs z á g o s L é g v é d e lm i P a ra n c s n o k s á g K ö z p o n t (7 0 fő ):
122 darab 1:75 000 térkép (légvédelmi szervezet berajzo
lására); 23 darab 1:200 000 térkép (légvédelmi szervezet
berajzolására);
5
darab
celluloid
iránymutató,
irodafelszerelés.
Híradó-felszerelés: ugyanaz, mint egy Légvédelmi Kerü
leti Központé + 2 darab kis rádiókészülék.
Az Országos Légvédelmi Parancsnokság Központ fel
szerelésére 40 571 pengőt irányoztak elő.
Összességében tehát az „Országos légvédelmi figyelő
és riasztó szervezet" létrehozására 3698 főt és 544 003,40
pengőt terveztek.'0 A szakfelszerelés alapját optikai eszkö
zök és a felderített adatok rögzítésére szolgáló okmányok
képezték, a híradó-felszerelést pedig a vezetékes tábori
távbeszélő készülékek. így az igényelt összeg és a szüksé
ges személyi állomány nem is tűnik soknak, főleg a pénz
ügyi részét tekintve (bár sem az állások kiépítésére, sem a
fenntartásra, sem a személyi állomány ellátására szolgáló
összegek nincsenek beleszámolva). Különösen nem a re
pülőgépekhez képest, hiszen például egy darab He 111-es
800 ezer pengőbe, egy darab Me 109-es 400 ezer pengő
be, egy darab Ar-96/B 175 263 pengőbe került." Egy lég
védelmi ágyús üteg (29M típus) felállítási költsége is jóval
nagyobb tételt jelentett a maga 1,2 millió pengős
költségével.'2 A felszerelés jól tükrözi a honvédség anyagi
lehetőségeit, illetve annak hiányát.
A honi feladatokat ellátó légvédelmi figyelő- és jelentő
szolgálat két fő részből állt. A katonai szervezetű országos
légvédelmi figyelőszervezetből és az ezt kiegészítő helyi,
polgári és katonai légvédelmi figyelőszervezetből.’3
Meghatározták a különböző szinteken végrehajtandó fel
adatokat is. Ezek a következők voltak:'4
O rs z á g o s L é g v é d e lm i F ig y e lő é s R ia s z tó ő rs:
Állapítsa meg az észlelt légi járműről, hogy hazai vagy
külföldi; polgári vagy katonai; határozza meg repülési irá
nyát, magasságát, tevékenységét, alakját, valamint hogy
hol és mikor észlelték. Ezeket jelentse az Országos Légvé
delmi Szárnyközpontnak. Feladatai közé tartozik a saját re
pülőgépek észlelése és tevékenységük jelentése is.
O rs z á g o s L é g v é d e lm i S z á rn y k ö z p o n t:
Vegye az alárendelt figyelőőrsök és a hozzáutalt körzet
helyi légvédelmi központjainak jelentéseit. Ezeket értékelje,
összegezze és jelentse a Légvédelmi Kerületi Központnak.
L é g v é d e lm i K e rü le ti K ö z p o n t:
Vegye a szárnyközpontok és a kerületi légvédelmi körzet
polgári légvédelmi központjaitól a jelentéseket, értékelje
azokat, és jelentse az adatokat az Országos Légvédelmi
Parancsnokság Központnak. Riassza a polgári légvédelmi
szervezeteket, valamint a körzetébe tartozó vadászrepülő
ket és a légvédelmi tüzérséget. A szomszéd kerületi köz
pontoktól kaphat, illetve a számukra adhat információt.
Szükség esetén jelezze a kerületéhez tartozó érdekeltek
nek a „Légiveszélyt”.
O rs z á g o s L é g v é d e lm i P a ra n c s n o k s á g K ö z p o n t:
Vegye és értékelje az alárendeltek jelentéseit, irányítsa
őket. (Egyelőre a légvédelmi tűzeszközök és a honi légvé1. táblázat15

Szükséglet
Új anyagszükséglet
Tárolás, karbantartás
Kiképzés, fenntartás
Összesen

Összeg
625 986,10 pengő
6540 pengő
553 250 pengő
1 185 776,10 pengő

J egyzetek
'Hadtörténeti Levéltár (HL), VKF 1. o. 9010/Hr. 1935.
2HL, VKF 3. 0 . 33 369/Eln. 1932.
3HL, VKF 1 . 0 . 105 433/Eln. 1933. és HL, VKF 1. o. 105 401/Eln. 1933.
4HL, VKF 1. o. 105 495/Eln. 1934.
sUo.
6HL, VKF 1. o. 105 684/Eln. 1934.
7Az eddigi légvédelmi körzet fogalom helyett ettől kezdve a légvédelmi
kerületet alkalmazták, illetve a központok megjelölésére ideiglenesen
a Légvédelmi Kerületi Központ elnevezést használták. Ez utóbbi
legközelebb csak 1941-ben került ismét használatba, addig a Kerületi
Légvédelmi Központ a hivatalos megnevezés.
*HL, VKF 1. o. 105 684/Eln. 1934.
“ Induktoros, vezetékes tábori távbeszélő készülék.
'“ HL, VKF 1. o. 105 684/Eln. 1934. (Aforrásanyagban a megjelölt
létszám és összeg szerepel, azonban ha összeadjuk az igényelt
pénzt és állományszükségletet, akkor 4198 fő és 543 001,10 pengő
jön ki.)
" Dr. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Légierő technikai és szervezeti
fejlődése (1938-1944) ZMKA, Disszertáció, 1981, 148. oldal
(1941-es adat).
’“ László Frigyes százados: Gondolatok a légvédelem köréből.
Magyar Katonai Szemle (MKSZ) 1941/9., 762. oldal.
'“ HL, VKF 1. o. 105 108/Eln. 1935.
14HL, VKF 1. o. 105 108/Eln. 1935., HL, VKF 1. o. 1031/Eln. 1935.
és Honi Légvédelmi Jelzőutasítás Budapest, a M. Kir. 1. Honv. VDD
Pság. Házinyomdája, 1936.
,5HL, VKF 1 . 0 . 105 684/Eln 1934.
"Uo.
17Honvédségi Közlöny 1935/26, 178-180. oldal
'•HL, VKF 1. o. 1713/Eln. 1936.
18Uo.

delemhez tervezett vadászerők riasztását a Légvédelmi
Kerületi Központoknak kellett végrehajtania. A polgári szer
vek riasztása egyaránt feladata volt az OLP Központnak és
a Légvédelmi Kerületi Központnak.)
A tervezett teljes rendszer és összeköttetései elég bo
nyolultak voltak. A kritikus pontot a légvédelmi kerületi köz
pontok jelentették. Hozzájuk kilencféle különböző szerve
zettől (Országos Légvédelmi Központ - a továbbiakban
ORLÉKÖZ - , szomszédos LÉKERKÖZ-ök, szárnyközpon
tok, figyelő és riasztó őrsök, helyi légvédelmi központok, ki
emelt fontosságú objektumok figyelő- és jelentőszolgálata,
a honi légvédelmi tüzérség figyelőszakaszai, a légierő és a
csapatok ideiglenes légvédelmi figyelő rendszere) futhatott
be információ, míg nekik szükség esetén akár ugyanennyi
típusú rendszer részére kellett adatokat biztosítani. Nem
véletlen tehát, hogy automatizálásukat és rádióeszközökkel
való felszerelésüket nagyon hamar elkezdték. Ehhez a
szisztémához kapcsolódtak 1942-től a mozgó légvédelmi fi
gyelő- és jelentőszázadok is. Az ő információik vétele és
feldolgozása azonban szerencsére nem az amúgy is túlter
helt légvédelmi központoknak, hanem az ORLEKÖZ-nek
volt a feladata.
A vezérkar a civil szféra légvédelemmel kapcsolatos fel
adatait is meghatározta. Létre kellett hozni a helyi figyelő
pontokat, melyek a helyi Légvédelmi Központnak jelentet
ték észleléseiket. Ez utóbbiak pedig a légvédelmi kerületi
központokat tájékoztatták, illetve a már fent leírt módon
kapcsolódtak a különböző katonai szintekhez. A polgári fi
gyelő-, jelentőszervezetek teljesen, a hadsereg hasonló
alakulatai nagy részben támaszkodtak a postai vonalakra.
Ez meglehetősen sebezhetővé, illetve relatíve lassabbá tet
te a működést. Az OLP 1934-ben 400 ezer pengőt igényelt
a működéséhez, majd az 1935/36-os költségvetési évre kö
zel 1,2 millió pengőt.
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Igényét többek között a következőkkel indokolta: „egy
állam, amely légvédelmét még békeidőben gondosan elő
készítette, sikerre való kilátással lesz képes folytatni küz
delmét akkor is, ha légiereje gyenge, vagy ha az megsem
misült. A honi légvédelem hiánya viszont egyértelmű a
fegyveres honvédelemről való lemondással.”16 Ebben tö
kéletesen igazuk volt, ezzel a vezérkar is egyetértett, de
pénzt nem kaptak. Sem a normál, sem a pótköltségvetés
terhére.
1935-ben megszületett a légvédelemről szóló XII. tör
vénycikk, majd ezt kihirdették az 509 907/ Orsz. Lgv.-1935.
számú körrendeletben.17 Ebben véglegesen rögzítették az
állampolgárok és a közületek kötelességeit, feladatait, azok
jogi szabályozását. A katonai vonatkozású rendszabályokat
a Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar dolgozta ki. En
nek egyik legfontosabb része az a meghatározás volt, hogy
„a légvédelem irányítása és legfőbb vezetése a M. Kir. HMet illeti meg, akinek e vonatkozásban megbízott szerve a M.
Kir. Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) Budapest
I. kér. Palota út 4. sz.”18 A vezérkar főnöke ezen törvény
szellemében utasította a polgári légoltalmi feladatokra köte
lezetteket, azok vezetőit, hogy készítsenek tervet, kezdjék
meg a kiképzést, az anyag- és eszközszükséglet
beszerzését.19
Megalakították az 1. vegyesdandár légvédelmi parancs
nokságát is, az eddigi egy fő légvédelmi parancsnok törzse
ként, és ugyanezt tervezték a többi légvédelmi kerületben
is. Modernizálták - egyelőre csak papíron - a légvédelmi

tüzérséghez tartozó figyelőszakaszok híradó- és gépjármű
technikáját.
1935-re végre olyan helyzetbe került a Magyar Honvéd
ség, hogy a belátható időn belül rendelkezésre álló anyagi
források birtokában lehetősége nyílt egy működőképes jel
ző és riasztó szervezet megteremtésére. Mint az évtized
végére és a negyvenes évek elejére kiderült, ezzel képesek
voltak élni.
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Dr. Végh Ferenc

Barát vagy ellenség?
Német és szovjet katonai tervek 1941 nyarán

I gaza van- e V iktor S zuvorovnak?

II. rész

kább a támadásban bízott. Abban, hogy saját csapataik fel
vonulásával megelőzhetik a németeket, és hadászati véde
lem helyett hadászati támadásba mehetnek át.
Egyre több olyan munka jelenik meg, melynek szerzői a
német támadás szükségességének igazolására töreksze
nek, kijelentve, hogy ha Németország nem támadja meg a
Szovjetuniót, akkor a Vörös Hadsereg támadott volna Né
metország és szövetségesei ellen. Az igaz, hogy a német
támadás megindulásakor a szovjetnémet határ közelében
jelentős szovjet erők összpontosultak - jelenti ki egyik ta
nulmányában a magyar hadtörténész dr. Borús József - , de
ebből nem következik szükségszerűen, hogy ezek az erők
támadási céllal rendelkeztek volna. Nem tekinthető a törté
nelmi tények tárgyilagos kezelésének az az eljárás, amikor
valamilyen állítást hozzákeresett adatokkal próbálnak iga
zolni. A szovjet Vörös Hadsereg tevékenységének vizsgá
latakor kiderül, hogy 1941 eleje előtt nem történt hadászati
méretű felvonulás a Szovjetunió nyugati területein.
Ha Sztálin készült is a németek támadására, sokkal in
kább ő akart támadni. Viktor Szuvorov „Jégtörő” című köny
vében tételesen bizonyítja, hogy Sztálin július elejére ter
vezte a támadást, azonban két hetet késett. Miközben csa
patai felzárkóztak a német határhoz, hogy elindítsák a ter
vezett hadműveletet, ők maguk váltak egy váratlan táma
dás áldozatává.
S. P. Ivanov tábornok, a vezérkari akadémia egykori pa
rancsnoka szerint „a fasiszta német parancsnokságnak si
került két héttel megelőzni csapatainkat” - írta a Nacsalnij
Period Vojni című folyóirat. Más források szerint Sztálin valójában 1942-ben akarta megtámadni Hitlert, és ezért igyekezett időt nyerni, késleltetni, félretolni, későbbre halasztani az ellenségeskedést. Ilyen terv valóban létezett, de előrehozták végrehajtásának időpontját. Ez az állítás is kétséges lehet. Heydrich és Kaltenbrunner valamikor
1940 őszén, telén szerzett adatokat a Szovjetunió 1942
őszére tervezett megindulásáról, és hozzájutottak a hadi-

Valószínű, hogy Szuvorov tézisei heves vitákat váltanak ki,
hiszen a gondolatmenet több pontján - a források elzártsá
ga miatt - csak közvetett bizonyítékokat tud elmélete alátá
masztására felhasználni. Ugyanakkor tény, hogy hipotézi
se, koncepciója több, eddig ésszerűtlennek tűnő lépést he
lyez más, immár logikus megvilágításba. Nagyon egyszerű
en magyaráz rendkívül bonyolult politikai és katonai törté
néseket, eseményeket, de ami a legfontosabb - kifinomul
tan irányítja az olvasót, gyakran nem mondva ki a szüksé
ges következtetéseket, csak utal azokra, gyakran sokat sejtetően homályosan fogalmaz, mintha még bizalmas infor
mációk birtokában lenne.
A második világháborúval kapcsolatos évfordulók, az
egyre szélesebb nyilvánosság, a napvilágra kerülő új doku
mentumok mindig új tényeket, esetenként indulatokat vet
nek fel az említett háborús évekkel kapcsolatban. Tovább
már aligha tartható a „váratlan, hitszegő német támadás”
legendája. A témával foglalkozó ember nehezen hiszi el,
hogy a szovjet diplomácia, a hírszerzés és a vezérkar meg
lepetésként élte meg a német támadást. Mind a mai napig
ugyanis széles körben tartotta magát az a nézet, hogy a
Keleten is támadásba lendülő Harmadik Birodalom
1941. június 22-én egy katonailag felkészületlen Szovjet
uniót lepett meg, amelynek Németországgal szemben sem
miféle agresszív szándéka nem volt. Ez a tétel a korszerű,
elfogulatlanságra törekvő hadtörténeti kutatás számára az
elmúlt két évtized kutatási eredményeinek tükrében már
nem elfogadható.
A második világháború hadtörténetével kapcsolatban je
lenleg is dúl egy - sokszor a legkevésbé sem szakmai jel
legű - vita az úgynevezett „preventív háború” problémájá
ról. Ennek lényege, hogy ha Németország és szövetsége
sei nem támadják meg a Szovjetuniót 1941 júniusában, ak
kor néhány héttel később a Vörös Hadsereg lendült volna
támadásba, vagyis a németek meg
előzték a szovjet agressziót. A fő prob
léma ezzel csak az, hogy Hitler és Né
5. ábra. Az II—2 csatarepülőgép 1941-es változata
metország katonai tervezői - részben
geostratégiai kényszerítő körülmények
hatására, részben a nemzeti szocialis
ta ideológia alapvető célkitűzéseit kö
vetve - anélkül láttak hozzá a Szovjet
unió elleni hadjárat kidolgozásához és
végrehajtásához, hogy a szovjet táma
dó előkészületek méreteiről, üteméről
és céljairól pontosabb információk áll
tak volna rendelkezésükre, vagy eze
ket a hadjárat előkészítésekor erőtel
jesebben hangsúlyozták volna. A
szovjetek ezzel szemben meglehető
sen pontos információkkal rendelkez
tek a német szándékokról és a
Wehrmacht felvonulásáról. Ám Sztálin
és a Vörös Hadsereg vezetése is in
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ipar bizonyos adataihoz is, amelyben minden határidő 1942
volt. Ezt az információt Hitler és pár beavatott személy ko
molyan vette.
Ha a felek kitűzött hadászati céljait vizsgáljuk, úgy tűnik,
hogy a megelőző jelleget inkább a szovjet terv viseli ma
gán. Kétségkívül megállapítható, hogy mindkét fél - külön
böző időpontban megindított - támadásra készült. így a té
nyeknek jobban megfelel, ha 1941 júniusával kapcsolatban
a megelőző csapás helyett inkább eltérő ütemű, párhuza
mosan folytatott támadó hadjáratra való felkészülésről be
szélünk.
Az 1940. december 23. és 30. között a Szovjetunióban
megtartott magas szintű katonai összejöveteleken a mo
dern támadó hadműveletek feltételeit, tartalmát és az
1939-40-es nyugat-európai háborúk tapasztalatait elemez
ték. A védelem kérdése nagyon ritkán került szóba, amenynyiben mégis, miként például Tyimosenko záró referátumá
ban, kizárólag abban a megközelítésben, miszerint felada
ta a támadásra való felkészülésben keresendő. A konferen
cián részt vevő szovjet tábornokok nem tudtak véglegesen
állást foglalni, hogy a Vörös Hadsereg számára a Németor
szág elleni immár elkerülhetetlennek tartott összecsapás
ban a meglepetésszerű első csapás a megfelelőbb-e annak
minden előnyével, mint például a támadás váratlanságá
nak, időpontjának, fő csapásirányának meghatározásával.
Többekben e variáns alkalmazhatóságát illetően komoly
kételyek merültek fel. Kétséges volt ugyanis, hogy kivitelez
hető-e ez a módszer a széles arcvonal, a nagy mélység, a
hosszú felvonulási utak és a viszonylag gyenge áteresztőképességű szovjet út- és vasútvonal-hálózat ismeretében.
Másik lehetőségként az ellencsapás alkalmazása merült
fel, azaz a rövid határbiztosítást és védelmi időszakot köve
tően lendüljenek támadásba a fő erők. Ez utóbbi megoldás
nak elsődlegesen a békepropaganda szempontjából lett
volna jelentősége, agresszornak, hit- és békeszegőnek bé
lyegezve a támadót. Bár a végleges döntés elmaradt, az
nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet tábornoki kar meghatáro
zó része - és ami ennél is fontosabb volt, maga Sztálin is az első csapás tézisét részesítette előnyben.
Szuvorovszerint a „Jégtörő” fedőnevet Sztálin Hitlerre al
kalmazta. Úgy vélte, elkerülhetetlen a Németország és a
nyugat-európai országok közötti háború, amelyben mindkét
fél meggyengül, „kivérzik”, és akkor a Vörös Hadsereg
könnyen betöltheti „felszabadító” szerepét. Ennek érdeké
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ben segítette Hitler hatalomra jutását, majd előnyös keres
kedelmi és gazdasági szerződésekkel támogatta őt.
Más, a témához értő szakemberek szerint a német-szov
jet viszony korai szakasza nem írható le egyszerűen úgy,
hogy Sztálin támogatta Hitler hatalomra jutását. A kétolda
lú kapcsolatok 1922 után indultak, a rapallói egyezmény
után, a weimari rendszer keretében. Az NSDAP ekkor még
alig létezett. A Szovjetunió területén német tiszteket és
szakembereket képeztek ki, közöttük a „páncélosok atyja
ként” emlegetett Guderiánt is. A szovjetek a német repülő
gépeket ekkor vették át, honosították. Lipeckben repülőis
kola alakult. Itt gyakoroltak a német pilóták, de itt képezték
ki a szovjet repülőkádereket is. Ebből honosították a szov
jet repülőkiképzési rendszert, amely teljesen német erede
tű volt. Német tisztek oktattak civilben a katonai akadémiá
kon, a vezérkari akadémián is. Itt végzett Tuhacsevszkij,
Jakir, Uborevics, Blücher, Snejdeman stb. Ki is végezték
mindegyiküket 1938-39-ben.
A két ország között intenzív hadiipari együttműködés volt.
Többek között Németországban bontották le az összes ki
selejtezett cári hadihajót, mert Sztálinnak szüksége volt a
valutára. Pontosan Hitler volt az, aki 1933-tól felszámolta
ezeket az intézményeket. Nem engedélyezte a külföldi te
vékenység folytatását.
Sztálin nem utasította ésszerű magatartásra a Német
Kommunista Pártot, szét is verték. Valójában az 1930-as
évektől már nem tudta a német belpolitikát befolyásolni,
csak kémeket és árulókat épített be. Sem a szociáldemok
rata párttal, sem a kommunista párttal való kapcsolata nem
játszott szerepet. Thälmann irreális működése után egy
ideig Dimitrov játszotta a pártvezér szerepét. Mindkettőt be
börtönözték, majd Dimitrovot kicserélték. Thälmannt 1944ben kivégezték, mert nem tudták kicserélni senkire. Dimit
rovot 1949. július 2-án sztálini gyógykezelés címén Moszk
vában likvidálták.
Ezt a „felszabadító” politikát tükrözte a Vörös Hadsereg
hadászata is. A haditevékenységek fő módjának a táma
dást tartották, olyannyira, hogy a hadászati védelem fogal
mát még meg sem határozták. A hadsereg szervezete is
ennek az alapkoncepciónak felelt meg. A parancsnokokat
és csapatokat is kizárólag a támadásra képezték ki.
A fegyverzet és a felszerelés a támadó feladatra készült,
mégpedig nem az orosz földön, hanem az európai viszo
nyok között folyó támadásra. Szuvorov példának hozza fel
a „BT” jelzésű harckocsikat, amelyeket szerinte csak a fej
lett úthálózattal rendelkező idegen területeken lehetett al
kalmazni, az orosz úttalan utakon nem. Ez a harckocsi tá
madó jellegű hadműveletekben, nagy mélységben, lánctal
pon és keréken egyaránt tudott haladni. A gyorsasághoz jó
utakra volt szükség, ami nem volt mindenhol. A BT
harckocsicsalád (1; 2; 3; 5; 7) az amerikai Christie típus licenc megvásárlása volt 1931-32-ből. Ez tudott lánctalp nél
kül is 8 db gumizott görgőn futni, de ehhez beton- vagy asz
faltozott út kellett. A lánctalpán közlekedett a szovjet tere
pen, de ez koptatta a gumit. Nem jutott el annyira nyugatra,
hogy lánctalpait ledobják. Viszont a T -26 harckocsi tornyát
kapta fegyverzettel együtt, amely 45 mm-es páncéltörő löveg és 7, 62 mm-es géppuska volt. (A harckocsikat valójá
ban nem szokás támadó és védő kategóriákba sorolni. Szuvorov véleménye nem tekinthető szakszerűnek a harc
kocsik alkalmazásának módszerét illetően.)
A Vörös Hadsereg 1932-1940 között a háromtengelyes
6><4-es meghajtású páncélautók sorát építtette. A BA-3,
BA-6, BA-6M, BA-5 hasonlóak voltak, csak az alváz került ki
több üzemből. A PB-4 úszó kivitelű volt. Egyformán a T-26
könnyű harckocsi (Vickers E másolata licencben) tornyával
voltak szerelve 45 mm-es páncéltörő ágyúval és egy 7,62
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mm-es géppuskával. Ezekből összesen
9200 db-ot gyártottak le, 1941 végére
hírmondó is alig volt belőlük. A nehéz
teherautó-alváz 6><4-es kivitelben nem
volt igazi terepjáró, csak úton volt jó.
Sárban már beragadt, mezőre rá sem
ment. Viszont fegyverzete közepes
harckocsi ellen is hatékony volt, és elér
te az 50-60 km/h sebességet.
Kevéssé ismert hadiipari tény, hogy
1936-ban(!) a Tupoljev vezette köz
ponti tervezőiroda parancsot kapott
egy kétüléses, egymotoros csatarepü
lőgép sürgős elkészítésére. Ez Ivanov
fedőnévvel épült, később kapott
ANT-51 jelzést. Az államvezetés tud
ta, hogy ez Sztálin fedőneve a távira
tokon, tehát az ő személyes döntése
volt. Nyeman, Polikarpov és Szuhoj
(abban az időben Tupoljev beosztott
jaként dolgoztak) tervezte, R -5 és
R -Z változatokkal, 820 LE-s M62 csil
lagmotorral (mert nem állt rendelke
zésre más), 900 kg bombát és hat géppuskát szállított. Két
példányban épült, de a fémteste bonyolult technológiát igé
nyelt. Az ipar nem volt képes ezt megoldani, így teljesítmé
nye nem volt elegendő. Az R-10 változat 1939-ben M27A
950 LE-s motort kapott, ezzel sem lett jobb.
Sztálin erre a gépre építette a front légierőt, amelyet tö
meges bevetésre szánt a csapatok előtt veszteségre való
tekintet nélkül. Ehhez 1939-ben 11 új repülőgépgyár építé
sét kezdték meg az Ural-vidéken és Szibériában. Pilótáit az
OSZOVIAHIM szervezet alig 20 éves újoncai adták volna,
17 ezret képeztek ki belőlük alapfokon három év alatt. Sztá
lin haragja lesújtott az eredménytelenség miatt: Tupoljev,
Mjasziscsev és Nyeman 1939-1942 között börtönbe került.
Polikarpovot felmentették, és haláláig házi őrizetben volt.
Neki az 1-180 vadászgép (Szuper 1-16) teljes csődjéért és
Cskalov haláláért kellett bűnhődnie. Szuhoj parancsot ka
pott a befejezésre, a BB-1 változatot Szu-2 néven három
üzemben gyártották. Ez M88-as 1100 LE-s motorral 600 kg
bombát szállított. Két év alatt 500 db épült belőle, de 1940ben leállították a gyártását. A rendelés 8000 db-ra szólt. Az
időközben kidolgozott II-2 gép jobb és sokkal védettebb
volt, de technikailag egyszerűbb. Ennek a tömeggyártását
rendelték el, 1944-ig 36 163 db épült meg. Ez volt a szov
jet légierő alapvető támadó repülőgépe, az II—2 testesítette
meg a szovjet repülőgép-technika legnagyobb vívmányát a
háború alatt. Földi célpontok ellen hatásosan alkalmazták.
A légierő arra készült, hogy az ellenség repülőgépeit a re
pülőtereken semmisíti meg, a vadászrepülők nem gyako
rolták a légi harctevékenységet. Ezek a tények azt mutat
ják, hogy 1936-ban(!) már volt sztálini terv az 1940 utáni lé
gierő feladatára és arra, hogy az I 180/182 vadászra és a
Szu-2-re alapozza a működését. Hol volt ekkor még a má
sodik világháború? A 11 gyár félig kész volt 1941-ben, a ha
diipar kitelepített üzemeit költöztették oda, így haszno
sultak.
A Jégtörő szerzőjének tételét alátámasztani látszik a
Molotov-Ribbentrop-paktum is, amellyel - szerinte - Né
metország már akkor elvesztette a háborút, amikor még el
sem kezdte. A szovjet támadó szándékot bizonyítja az is,
hogy Lengyelország felosztásával, a balti országok „önkén
tes csatlakozásával” és megszállásával, Besszarábia elfog
lalásával közös határt hozott létre Németországgal és Ro
mániával ahelyett, hogy védelem esetén a semleges orszá
gok korridorjával fedezte volna magát. Felszámolta a régi

határok védelmi létesítményeit, újakat csak hevenyészve
hozott létre, miközben a csapatokat az új határokon táma
dó csoportosításban kezdte szétbontakoztatni. A hadszín
tér előkészítésének munkálatai is kifejezetten a támadást
szolgálták.
Minden könyvben leírták, hogy a történelem kevés időt
biztosított a Szovjetunió számára a háborúra való felkészü
lésre. A Vörös Hadsereg legkorábban 1942-re állhatott vol
na teljesen készen a háború megvívására. Mit jelent a tel
jes készenlét a háborúra? - kérdezi Szolonyin. Hány év kell
egy ilyen kérdéses állapot elérésére? Teljesen más dolog a
mozgósítás, mely konkrét rendszabályokból áll. Vannak fel
adatok, felelősök, határidők. Sokszor bizonygatták, hogy a
Vörös Hadsereg hadosztályai június 22-én békeállapotra
voltak feltöltve, és kétszer kevesebben voltak, mint a néme
tek. Valójában a rejtett mozgósítás erre az időre befejező
dött, a Vörös Hadsereg a háború kezdete előtt az ellenség
nél jelentősen nagyobb mennyiségű embert, fegyvert, harc
kocsit, traktort és egyéb anyagot kapott. Szolonyin elfelejti
- szándékosan - , hogy a hadiipari terv 1942 őszére írta elő
a felszerelés legyártását, ez 150 hadosztály teljes anyaga
volt. Ezt tekintették a készenlét elérésének.
A történelem nem kevés, hanem túl sok időt adott a sztá
lini vezetésnek ahhoz, hogy a háborút megelőző tisztogatá
sok során megöljék a tehetséges katonai vezetőket, szak
embereket. A frontok parancsnokságaiba pedig olyanokat
neveztek ki, akik a határtól száz kilométernyi távolságra te
vékenykedtek, és például a harckocsizóknak még páncél
gránátot sem biztosítottak. Emberek milliói pusztultak el és
szenvedtek az éhínségtől.
A felsorolt tények igazolni látszanak Szuvorov elméletét,
de nézzük a másik oldal véleményét. Hol vannak a levéltá
ri adatok, bizonyítékok, kérdezik a történészek és a szak
emberek. Szuvorov téziseinek bizonyítására nyilvános vitá
ra invitálta ellenfeleit, de erre senki nem vállalkozott. He
lyette sokan legyintenek, árulónak titulálják, a könyveiben
leírtakat kétes alternatív elméletnek nevezik. Kritikusai
megkérdezik, vajon az olvasók közül ki fog leülni egy asz
talhoz, hogy ceruzával a kezében elkezdje átböngészni a
szakirodalmat? Azok, akik így tesznek, már rég nem nyitják
ki Viktor Szuvorov könyveit. A forrásokat, amelyekre néha
hivatkozik, kegyetlenül kiforgatja, részeket szakít ki a szö
vegkörnyezetből, ezért azok pont az ellenkezőjéről szólnak,
mint az eredeti szövegben - vélekednek sokan. Többek
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szerint egyáltalán nem mérvadó forrás, ugyanis „csúsztat” ,
kitalál, bár az egykori szovjet katonai hírszerző tehetséges
író.
А V. Szuvorov munkáiban szereplő összehasonlítás - a
23 ezer szovjet harckocsiról a 3350 némettel szemben semmifajta kritikát sem áll ki. Ezeket az adatokat a tények
nyilvánvaló meghamisításával kapta, az egyik félnél a had
seregben található járművek teljes számát veszi alapul, a
másiknál csak az első lépcsőben alkalmazott harckocsikat
- írja Liddel Hart brit stratéga. De ő is „csúsztat”. A 23 ezer
harckocsi az első, második lépcső, a tartalék és az öt nagy
katonai körzet anyaga. Ezenkívül csak a Távol-Keleten volt
körülbelül ezer darab és a kiképző iskolákban pár száz, de
az utóbbiak alkalmatlanok voltak a frontszolgálatra.
A Wehrmacht 3350 harckocsija a 136 hadosztály anyaga.
A Wehrmacht állománya 1941. június 1-jén 5639 darab volt
összesen, a műszaki járművekkel együtt az összes fronton.
„Valóban, nagyon sokáig egyetlenegy Rezun-könyv sem
volt a kezemben - mondja egy harckocsiszakértő kritikusa
de az érthetetlen módon felmerülő kérdések miatt kény
telen voltam megvenni a Jégtörőt, és felütni a harckocsikról
szóló fejezetet. Ami a BT harckocsikat illeti, minek kellett le
dobni a lánctalpakat? Minek kellett nekünk olyan tank,
amely nem felelt meg a mi területünknek? (A BT harcko
csikról gyakorlatokon levették a láncot, de ilyen képek köz
lése szigorúan tilos volt. Nem volt megoldva a lánctalpak
utánszállítása, erre nem volt jármű és szerelő sem. Ha egy
szer levették a lánctalpakat, nem tudták többé visszatenni.)
Minek kellett teljesítménykorlátozó berendezés? (A telje
sítménykorlátozó berendezés azért kellett, mert a BT-ben
repülőgépmotor volt, ennek teljesítményét korlátozni kellett,
mert a jármű szétesett volna.) Ott van például az
»autósztrádás« harckocsi esete. Minek kellett a szovjetek
nek az A-20 autósztrádás harckocsi?” (Az A-20 jelölés a
T-34-es előtípusára vonatkozik, ennek az autósztrádához
sok köze nincs.)
Rögtön jön egy másik kérdés: miért semmisítették meg a
Sztálin-vonalat? Nem hiszem, hogy valóban megsemmisí
tették ezt a vonalat. Mint ahogyan abban is kételkedem,
hogy a háború első napjától kezdve 23 ezer szovjet harcko
csi állt szemben a németekkel. Az olvasóban fel sem merül
a kételkedés. Miért? Úgy látszik azért, mert Rezun olyan ar
cátlanul és tehetségesen bizonygat, hogy az olvasók több
sége nem érzi a késztetést, hogy ellenőrizze a leírtakat.
Más vélemény szerint Sztálin a németeket egy megnemtá
madási szerződés ígéretével áltatta, miközben nyugati
szomszédaiknak ajánlatot tett Németország közös megtá
madására. Közben egyedül Sztálinnak több, nem is rossz
harckocsija volt, mint az összes többi félnek együttvéve. Te
hát ki nem volt felkészülve a háborúra?
Igen, Szuvorov, Hruscsov és Sztálin verziói egységesek
abban - állapítja meg Mark Szolonyin - , hogy a katonai ka
tasztrófa okait a harckocsik és repülőgépek között keresik,
eközben megkerülik azt, a harckocsizókat, tüzéreket, piló
tákat, géppuskásokat és parancsnokaikat, azaz a háború
résztvevőit. Az elmúlt pár évben sok Szuvorovéhoz hason
ló legenda látott napvilágot arról, hogy a Vörös Hadsereget
támadó tevékenységre készítették és fegyverezték fel.
1941. június 22-én a német támadás miatt kényszerültek a
védelembe való átmenetre. A„szuvorovisták” elméletet épí
tettek ki arra, hogy egy támadásra felkészített és egy véde
kezni képes hadsereg két különböző hadsereg, és vannak
külön támadó harckocsik és repülőgépek. A Vörös Hadse
reg csapatai a tervek és a fegyverzet támadó jellege miatt
váltak képtelenné a hadászati védelemre. Abszurdak ezek
az állítások. Nyilvánvaló, hogy a támadás sokkal bonyolul
tabb harctevékenységi fajta, mint a védelem, mert többek
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között magasabb követelményt támaszt a vezetéssel és
híradással szemben. A támadók rugalmasak, sablonmente
sek, gyorsan reagálnak a dinamikusan változó helyzetekre.
Nehezen képzelhető el, hogy egy támadó harcot vezetni
képes parancsnokság nem képes védelmi harctevékeny
ség vezetésére. Végül egy „támadó hadsereg” „támadó
harckocsikkal” mindig képes a védelemre és az ellentáma
dásba való átmenetre. Maga Szuvorov mondja: „A Vörös
Hadsereg reakciója a német betörésre nem a sündisznó re
akciója, hanem egy hatalmas krokodilé, amely igyekszik tá
madni.”
Ahogy a Vörös Hadsereg képtelen volt a támadásra,
ugyanúgy képtelen volt hatékony, ellenálló védelmet lét
rehozni a meghatározott terepszakaszokon - állítja
Szolonyin. Az utóbbi években megjelenő úgynevezett
szenzációs dokumentumok, a bulvársajtó értesülései és a
régi sztálini elméletek sem adnak számunkra egyértelmű
magyarázatot, útbaigazítást a nagyon bonyolult tények
megértéséhez. A háború kezdetének a története, mint min
den, manipulálható. Ami biztos, az a bizonytalanság.
A megelőző támadás elmélete is téves. Sztálin 1942-ben
akart csak támadni. Arra gondolt, hogy addig Európában el
véreznek a hadban álló felek, és ő frissen elfoglal mindent.
A németek a háború kezdetén százezres-milliós nagyságrendű bekerítéseket hajtottak végre, nagyjából ilyen nagy
ságrendű hadifoglyot ejtve. A szovjetek a területvesztést
nem tudták kivédeni, és az emberi veszteségek mellett ha
talmas hadiipari potenciált vesztettek el hat hónap alatt.
Ezek után igaza van-e V. Szuvorovnak? Az indulatok
nem csillapodnak. A döntést az olvasóra, a még feltáratlan
levéltári anyagokra és a további vitákra bízom. Szuvorov
munkásságának azonban nagy értéke, hogy ráirányította a
nagyközönség és a történészek figyelmét erre a kérdésre,
és azóta is világszerte vitatják, hogy igaza van-e a szerző
nek vagy nincs.

K oncepciók,

elgondolások, tervek

A német haditervek, amelyek lényegében az 1940. decem
ber 18-án aláírt vezéri utasításon alapultak, jóval előbb vál
tak ismertté, mint a szovjet elképzelések. Az utóbbiak csak
a hetvenes évek végétől megjelenő emlékiratok és tanul
mányok, de legfőképpen a rendszerváltozás után
publikusak.
Ismeretes, hogy Adolf Hitler már az első ízben 1925-ben
megjelent „Mein Kampf” című művében meghirdette a kelet
felé irányuló német terjeszkedésnek a programját. Ennek a
célkitűzésnek a gyakorlati megvalósítása során az 1939.
szeptember 1-jei Lengyelország elleni támadás jelentette
az első lépést.
Hitler megtámadta Lengyelországot, majd Franciaor
szágot. Sztálin megkapta azt a háborút, amit akart. Erre
a helyzetre számított. Sztálin kijelentette, hogy csapatai
még nincsenek felkészülve. Semleges, azaz „nem hadvi
selő fél” maradt, és a kedvező pillanatra várt. (Finnor
szággal hadban állt, majd lerohanta a három balti álla
mot és Besszarábiát). Rászedte Hitlert. Miben remény
kedett stratégiai szempontból 1940-ben Churchill? Felte
hetően abban, hogy a háború Németország számára
egyfrontosból kétfrontos lesz. A német stratégia fő fel
adata ekkor a kétfrontos harc elkerülésében állt. Egy
kétfrontos háború a katasztrófával lenne egyenlő, gon
dolták a német stratégák. Németország 1941 nyaráig
gyakorlatilag csak egy fronton harcolt. Hitler az óriási né
met katonai potenciált először az egyik, utána pedig a
másik ellenség ellen vetette be. Hitler arról beszélt, hogy
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csak akkor lehet elindítani a háborút
a Szovjetunió ellen, ha az nyugaton
már befejeződik. 1940. június 21-én
Franciaország aláírta a fegyverszü
netet, és kilépett a háborúból.
1940
júniusban és júliusban Hitler
még azt hitte, hogy a Szovjetunió meg
támadása előtt sikerül majd Nagy-Britanniát térdre kényszeríteni. Ezért adta
ki 1940. június 16-án a 16. számú uta
sítását az angliai partraszállás előké
szítésére. Voltaképpen nem lelkese
dett Nagy-Britannia közvetlen megtá
madásáért, ekkor már más terv foglal
koztatta. A német hadigépezet intenzív
előkészületeket tett a brit partraszál
lásra. Ebben a helyzetben írt Churchill
június 25-én Sztálinnak egy levelet.
Ekkor még a Barbarossa-hadművelet
terve nem létezett. Churchill meghívta
Sztálint egy Hitler elleni szövetségbe,
azaz felszólította a Szovjetuniót, hogy
lépjen be a háborúba Nagy-Britannia és a leigázott Európa
oldalán. Sztálin értette, hogy Nagy-Britannia eleste után
szembekerül Németországgal, de ez legkorábban 1941ben következhetett be.
1940. július 29-én Jodl tábornok a legszigorúbb titoktar
tás mellett közölte négy vezérkari tiszt munkatársával,
hogy „Hitler elhatározta, a lehető legkorábban, azaz 1941
májusában a Szovjetunió elleni meglepő támadással a
bolsevizmus veszélyét egyszer s mindenkorra ki kell iktat
ni a világból.” Ezzel a támadással éppen az eddig elkerült
kétfrontos háború következik be. Ezt a hadjáratot jobb
most, a saját katonai erő tetőpontján vezetni. Az igaz,
hogy Hitler 1941 előtt figyelmeztetően óvott a Szovjetunió
katonai erejétől, de dr. Borús szerint a Barbarossahadművelet megindítását közvetlenül megelőző időszak
ban egyszer sem beszélt erről, és írásbeli utasításaiban
sincs nyoma annak, hogy konkrét szovjet támadás veszé
lyétől tartott volna.
Az 1940 novemberi ném et-szovjet viszonyról és a né
met keleti politikáról való kép teljessé tételéhez alapvető
fontosságú Hitler 18. számú utasítása. Ezt 1940. novem
ber 12-én, néhány órával azelőtt írta alá, mielőtt fogadta
volna Molotovot első megbeszélésükre. A második világ
háborúban győztes államok történészei Németország
Szovjetunió elleni „hitszegő” támadásának érveléseinél
alapvető fontosságúnak tartják, hogy Hitler még a né
m et-orosz szövetség érvénye alatt, Molotov berlini láto
gatása idején adta ki a 18. sz. hadműveleti utasítást,
amelyben elrendeli egy esetleges Szovjetunió ellen indí
tandó háború előzetes munkálatait. Ma már pontosan is
merjük ennek előzményeit. Hitler álláspontjának megvál
toztatását nyomatékos ok motiválta. Nem véletlen, hogy
erre akkor adott utasítást, amikor személyesen győződött
meg, hogy Molotov a Szovjetunió képviseletében nem a
szövetségi kapcsolat erősítésén, hanem éppen ellenke
zőleg, annak leépítésén fáradozik. Ekkor már részletesen
kiértékelték M olotovnak Schulenburg (Németország
moszkvai nagykövete) útján eljuttatott háromhatalmi
egyezményhez való csatlakozásának feltételeit. Ezzel
igazolva látta saját és egyes tanácsadói aggályait a
Szovjetunió Németországgal szembeni magatartását ille
tően. Ezt belátva, Hitler elrendelte a megelőző ellencsa
pás előkészítését, mert tudta és látta, ha a Szovjet Vörös
Hadsereg megmozdul, meg sem áll az Atlanti-óceán part
jáig. Ennek ellenére mindvégig hangoztatta, amennyiben

a Szovjetunió megváltoztatja Németországgal szembeni
negatív politikáját, akkor minden egyéb kérdés csak en
nek függvényében bírálható el.
A 18. számú hadműveleti utasítás felsorolja a hadszínte
reket. Az 5. pontban szerepel Oroszország: „Politikai tár
gyalások indulnak azzal a céllal, hogy kiderítsük Oroszor
szág magatartását a legközelebbi időre. Tekintet nélkül ar
ra, mi lesz ezeknek a megbeszéléseknek az eredménye,
folytatni kell minden, a Keletre vonatkozó, szóban már
megparancsolt előkészületet.” Hitler célja ettől az időtől a
Szovjetunió szétzúzása lett, ezt tekintette a háború mene
tében bekövetkezendő döntő változás alapfeltételének.
A Barbarossa-terv részletes kidolgozására csak 1940.
december 18-án kelt, hírhedtté vált 21. számú hadműveleti
utasításában intézkedik. Ennek bevezető mondata: „A Né
met Véderőnek elő kell készülnie arra, hogy még az Anglia
elleni háború befejezése előtt Szovjet-Oroszországot egy
gyors hadjáratban legyőzze.” Utasítása szerint az előké
születeket azonnal meg kell kezdeni, s 1941. május 15-ig
befejezni. A hadműveletek végső célja az ázsiai Oroszor
szág elreteszelése a Voiga-Arhangelszk-vonalon. (Meg
jegyzés: a németek a Barbarossa-terv helyett a
Barbarossa-eset kifejezést használták. Az egész egy utasí
tás, nem pedig hadműveleti terv volt.)
Amikor Hitler a 18. számú hadműveleti utasításában ki
adta a parancsot a Barbarossa-hadművelet terveinek kidol
gozására, arra készült, hogy döntést hozzon egy kétfrontos
háborúról. Ez a döntés a kétfrontos háború korábbi tagadá
sa folytán érthetetlen. Hitlernek azonban már nem volt más
választása. Helyrehozhatatlan hibát követett el, azonban
nem 1940-ben, hanem 1939. augusztus 19-én, amikor be
leegyezett a Molotov-Ribbentrop-paktum aláírásába. Hitler
a nyugat-európai hadszíntéren elért sikerek után továbbra
is bízott a villámháborúk sikerességében. Kezdetben a
szovjet tervezőknek volt előnye, de a németek megelőzték
őket. A Führer a feltételezések szerint csak két héttel előz
te meg Sztálin támadását. 1941. április 30-án Hitler június
22-ét jelölte meg a Szovjetunió elleni támadás legkésőbbi
időpontjául. Amikor a Barbarossa-utasítás végrehajtására
került sor, a német hírszerzés már tisztában volt a szovjet
felvonulás méretével, s ehhez igazították a német felvonu
lási terveket.
1941. június 22-én Hitler meghiúsította a szovjet hábo
rús tervet, mivel a saját háborúját szovjet területre tette
át. Improvizálásra kényszerítette a szovjet vezetést. Arra,
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hogy támadás helyett saját területüket védjék meg. Kez
detben a Barbarossa-hadművelet tervének végrehajtását
(amely először május 1-jére volt időzítve) a kedvezőtlen
időjárás, az esőzések és az árvizek miatt elhalasztották.
Ha ismét elhalasztották volna, akár egy hónappal is, Hit
lerhez már nem lett volna kegyes a szerencse. A két had
művelet tervezett megindítása között tehát két hét volt a
különbség. Hitler 1941. április végén határozta el végleg,
hogy elrendeli a Barbarossa-terv végrehajtását, miután a
Szovjetunió a balkáni krízis idején nyíltan ellenséges ma
gatartást tanúsított Németországgal szemben. Bizonyíték
nincs rá, csak logikai következtetés alapján állapítható
meg, hogy valószínűleg Molotov berlini látogatása és a
balkáni hadjárat közötti időszakban érlelődött meg benne
az elhatározás: fegyveresen fogja megoldani az orosz
kérdést. A német felvonulás lehető leghamarabbi befeje
zését június 20-ig tervezték, ekkor még hat hadosztály
úton volt.
A német katonai vezetők túlnyomó többsége alábe
csülte a Vörös Hadsereget, egyesek azonban ellenezték
a támadást. Közéjük tartozott Rundstedt tábornagy, aki a
háborúban különböző hadseregcsoportok élén állt. Véle
ménye szerint: „Hitler ragaszkodott hozzá, hogy mi tá 
madjunk, mielőtt Oroszország túlságosan erős lesz, mert
sokkal közelebb áll ahhoz, hogy ő támadjon, mint mi azt
elképzeltük. Ellátott bennünket értesülésekkel, hogy

Oroszország azon a nyáron, 1941 júliusában támadás
megindítását tervezi. Nekem jelentős kétségeim voltak,
és alig találtam bizonyosságot, amikor átléptük a határt.
Sokan közülünk, akik féltek egy orosz akciótól, megnyu
godtak, amikor az oroszok a mi nyugati harcaink idején,
1940-ben, amikor teljesen el voltunk foglalva, nyugton
maradtak. Érzésem szerint a legjobb módja biztosítani
magunkat a veszély ellen abban állt, hogy megerősítjük
határvédelmünket, és átengedjük az oroszoknak a táma
dásba való átmeneteit, ha erre elhatározzák magukat.
Ez volt szándékaik legjobb próbaköve és csekélyebb
kockázat, minthogy mi vessük rá magunkat Oroszor
szágra.”
A Barbarossa-terv a Nyugat-Oroszországban lévő orosz
szárazföldi erők bátor hadműveletekben, a harckocsik nagy
mélységű, gyors előretörésével történő megsemmisítését
állította a Wehrmacht elé. Ez a feladat 1941. július közepé
re teljesült. Több mint hetven szovjet hadosztály, valójában
az első hadászati lépcső semmisült meg. Nagy részük fog
ságba esett. A veszteség 11 700 harckocsi, 4000 repülő
gép, 19 000 löveg volt. 1941 végéig 6 290 000 lövészfegy
ver veszett el. Lehetett volna néhány hét alatt ekkora vesz
teséget szenvedő hadsereggel megelőző csapást mérni?
Be tudott volna törni ez a hadsereg Európába?
(Folytatjuk)
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Babusa Mihály

A Me 109 és a Spitfire repülési
teljesítményeinek összehasonlítása

brit szakemberek már igen korán kihasználták a
Spitfire képességeit, és már 1939 októberében
megjelent Aachen felett a legelső fotófelderítő
(Photo Reconnaissance) Spitfire, a PR Mk. I.A. Ez még
nem volt kiegészítő tüzelőanyag-tartállyal felszerelve,
csupán fegyvereit szerelték le, így korlátozott hatótávol
sága miatt francia területről vetették be, és csupán két
példányban épült meg. Még ez év végén kifejlesztették a
PR Mk. I.B változatot, amely a pilóta mögött kiegészítő
benzintartályt kapott, így közepes hatótávolsága (Middle
Long Range) miatt már 1940 februárjától az északi-ten

A

geri német tengeralattjáró-bázisokat fényképezhette.
Csaknem ezzel egy időben már az Mk. I.C (Super Long
Range) nagy hatótávolságú változat is megjelent, amely
szárnya alá nem ledobható dudorszerű áramvonalas tar
tályokat kapott, ezt a „blister tank” elnevezéssel ruházták
fel. Később ledobható szárny alatti póttartályokat is alkal
maztak. Egyes változatoknál a szárny és a törzs alatt
ugyancsak ebben helyezték el a kamerát is, vagy pedig a
hátsó, pilóta mögötti póttartály mögé, figyelembe véve az
adott kamera tömegét az egész repülőgép tömegközép
pontjához képest.

27. ábra. Me 109 G szárny alatti póttartályokkal
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28. ábra. A Spitfire keskeny nyomtávja
Már 1940 végén felszállt a PR Mk. I.D prototípusa,
amelyben elsőként alkalmaztak a főtartó előtti belépőéiig
terjedő szárnyrészben benzintartályokat. Itt mutatkozott
meg a Spitfire szárnyszerkezeti konstrukciójának előnye,
hogy a főtartó előtti rész a fegyverzet eltávolítása után tel
jesen rendelkezésre állt, mert a futókerék helyét a főtartó
mögött alakították ki. A Messerschmittnél ellenkezőleg: a
futókerék elhelyezése a főtartó előtt volt. Ezek a Super
Long Range fotófelderítő Spitfire gépek a brit támaszpont
tól egészen Berlinig és vissza is képesek voltak elrepülni.
A későbbi felderítő változatokon a törzs alatt még áramvo
nalazott „slipper” póttartályokat is elhelyeztek. Ezek a gé
pek értékes szolgálatot tettek a nagy hatósugarú, speciáli
san erre a célra kialakított De Havilland Mosquito megjele
néséig, és azzal együtt a háború végéig alkalmazták őket.
A fegyvertelen felderítő Spitfire változatokon túl még alkal
maztak felfegyverzett, az Mk. Il-ből kialakított Mk. II.LR.
hosszú távú kísérővadászt (Long Range Escort Fighter)
29. ábra. Az Mk. I. futószárának elhelyezkedése
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30. ábra. Az Mk. I. futóműbekötése
bombázók védelmezésére, amely a szárnyak alatt két 136
vagy 182 literes „blister” póttartállyal rendelkezett, és se
bessége azok miatt kb. 40 km/h-val csökkent. Az angliai lé
gi csata alatt a védővadász szerepet betöltő Spitfire-ek ha
zájuk, vagy legfeljebb a csatorna felett harcoltak a betola
kodókkal szemben, és ebben a szerepkörükben a rendel
kezésre álló feltölthető hajtóanyag-mennyiség, valamint ha
tósugaruk elegendő volt.
A Messerschmitt kiegészítő tüzelőanyaggal való felszere
lésének lehetőségei jóval korlátozottabbak voltak, pedig
már a csata elején bebizonyosodott, hogy nem elegendő a
kitűzött támadó feladatok és még kevésbé bombázók kísé
résére a rendelkezésre álló benzinmennyiség. Jóllehet a
vadászok a ledobható póttartályokat már a spanyolországi
harcokban használták a régi kétfedelű Heinkel He 52 В gé
peken, és a kétmotoros Me 110 is repült már ezzel az ang
liai csata alatt, az Me 109-esen érthetetlen okból eredendő
en nem rendszeresítették. Emiatt a bevetett gépek igen kis

Tanulm ányok

31. ábra. Kilebegtetést végző Mk. II.

behatolási mélységgel rendelkeztek Nagy-Britannia fölött,
amely behatárolta alkalmazhatóságukat, és nagy hánya
duknak kellett tüzelőanyag-hiány miatt kényszerleszállást
végrehajtani már a francia partok előtt, visszatérőben ang
liai bevetésükről.
A Spitfire viszonylag nagy szárnyához és szerkezeti fel
építéséhez mérten az Me 109 szárnyában egész egyszerű
en nem volt rendelkezésre álló hely kiegészítő benzintartály
elhelyezésére. A szárnyba helyezett gépágyú miatt az
orrsegédszárnyat a korábbi változatokhoz képest amúgy is
50 cm-rel meg kellett rövidíteni, de ez aerodinamikai hatá
sán nem sokat változtatott. A futókerék helye, a hűtőberen
dezés és a mozgatórudazatok, a himbák, a lőszeradagoló
továbbító görgős mechanizmus és a szárny egyéb segéd32. ábra. A Messerschmitt keskeny nyomtávja

34. ábra. A Messerschmitt futóműbekötése

berendezései csaknem teljesen, egészen a szárny végéig
elfoglalták a rendelkezésre álló térfogatot. Ahogy a Spitfire
esetében a főtartó előtti rész a belépőéiig teljesen kihasz
nálható volt tüzelőanyag tárolására, még akkor is ha két
géppuskát hagytak a szárnyban, úgy ez a rész a német gép
esetében nem volt alkalmas erre a célra. A törzsben szin
tén alig volt szabad hely, ezt elfoglalta a rádióberendezés,
35. ábra. Me 109 E-4B törzs alatti bombával

33. ábra. Me 109 E-7 póttartállyal
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36.

ábra.

Kamera beszerelése egy PR-fotófelderítőbe

az oxigéntartályok stb. Csak a tömegközépponttól túlságo
san hátrafelé lehetett volna póttartályt beépíteni, de ez sta
bilitási bonyodalmakkal járt volna.
Az Me 109 fő tüzelőanyag-tartálya egy L alakú öntömítő tar
tály volt, amelyen a pilóta ült, és a repülőgép tömegközéppont
jában helyezték el. Ez volt az egyetlen lehetséges formája és

37. ábra. Blisterek a PR. Mk. I. C szárnyai alatt

elrendezési helye a hajtóanyagtartálynak, amelyet a gép szer
kezete és geometriája lehetővé tett. A többlet-tüzelőanyag hordozási lehetőségére az Me 109-es törzse alatt volt lehetőség,
ahol már korábban bombafüggesztmény elhehezését alakítot
ták ki (E-1/B és E-4/B), és ide 300 literes ledobható póttartályt
helyeztek. Természetesen a bombaelhelyezés lehetősége au
tomatikusan nem jelentette póttartály elhelye
zési lehetőségét, mert előbb a felmerült mű
szaki problémákat kellett megoldani (póttar
tályszivattyú, nyomás alá helyezés, integrálás
a fő rendszerbe, fogyasztásisorrend-vezérlés,
szelepek stb.). A póttartályok anyaga kezdet
ben rétegelt lemez volt, de hamar lecserélték
vékony falú alumíníumtartályokra (durál),
amelyeknek tömege mindössze 6,9 kg volt. A
későbbiekben a G modifikációhoz tartozó
egyes változatokat felszerelték a két félszárny
alatt hordozható, egy-egy 300 literes ledob
ható póttartállyal is. Ezáltal a hatótávolság je
lentősen növekedett, de a repülési tulajdon
ságok
drasztikus
romlása
árán.
A
Messerschmitt szárnyának tüzelőanyag-elhe
lyezés szempontjából felmerült problematiká
ját sohasem sikerült megoldani. A hűtők
szárny alatti elhelyezése elfoglalta a szárny
tőben rendelkezésre álló térfogatot a benzin
hordozás elől. Más hasonló szárnyformával
rendelkező kortárs vadászgép esetében
(amerikai P-51 „Mustang”) egy aerodinami-

38. ábra. Blisterek a Spitfire Mk. II. LR. szárnyai alatt (archív)

kailag tökéletesített és hosszú kísérletsorozattal kifejlesztett, a
törzs alján, valamint a törzsben elhelyezett hűtőradiátorokkal
oldották meg a szárny tehermentesítését azok hordozásától.
Az angliai légi csata kimenetelébe a póttartályos és erősebb
DB-601 N motorral megjelenő Me 109 E-7/N változat érdem
ben már nem szólhatott bele.

vező szakemberek megfontolásai alapján határozták meg
az adott gép repülési teljesítményét és repülési tulajdonsá
gait. Ezek a tervezői megfontolások aztán alapvetően de
terminálták a repülőgépben lévő lehetőségeket. Természe
tesen igen kiegyenlített volt a két gép küzdelme, már csak
az itt fel nem sorolt egyéb, a hadrafoghatóságot befolyáso
ló tényezők, pl. a fegyverzet tekintetében is.

Összefoglalás
Felhasznált
Néhány olyan sarokpontot vizsgáltunk a két gép repülési
teljesítményének összehasonlításával, amelyek szorosan
összefüggnek egymással, és általában valamilyen kompro
misszumos megoldást eredményeztek, mert egyik tulajdon
ság javítása sem mehetett a másik károsítása nélkül. A ter

irodalom

RAF-archívum; Spitfire Manual; Luftwaffe-archívum;
Messerschmitt A.G. Meßprotokoll; Me 109 E FlugzeugHandbuch; Daimler-Benz DB-601 Flugmotor-Handbuch;
DB Motoren Datenblätter.

Szerkesztette: Fehér István és Deme Sándor

Sugárvédelem
A könyv szerzői kiváló sugárvédelmi szakemberek. Az első fejezetet Fehér István
írta a sugárvédelem nemzetközi és hazai történetéről. Kiemeli a röntgensugárzás
és a radioaktivitás felfedezését, majd kifejti a sugárvédelem dozimetriai alapjait.
Részletesen ismerteti, hogy az ICRP 60-hoz képest az ICRP 103 publikáció miben
különbözik. Köteles György professzor (aki éveken át az ICRP tagja volt) témája az
ionizáló sugárzás hatása az emberi szervezetre; egyebek között a non-targeted
hatásokról és a kis dózis dilemmáról is olvashatunk.
A sugárvédelm i szabályozás szerzője Koblinger László, ír a nem zetközi
szervezetekről (pl. az UNSCEAR-ről, az lAEA-ról) és az európai unióbeli és a hazai
szabályozásról. Az ötödik fejezetet, Védekezés a külső sugárterhelés ellen Ballay
László és Deme Sándor írták. A belső sugárterhelést Andrási Andor, a védekezést
nyitott radioaktív készítmények felhasználásánál Ballay László, a nukleáris és más radioaktív anyagok
felügyeletét és védettségi kérdéseit Horváth Kristóf tárgyalja. Nádasi Iván kedvenc témájáról, a radioaktív
anyagok biztonságos szállításáról írt fejezetet. Ormai Péter a radioaktív hulladékok kapcsán közli, hogy évente a
világon 400 m illió tonna veszélyes hulladék keletkezik, ebből 25 m illió m3/év radioaktív hulladék.
A sugárveszélyes munkahelyek ellenőrzési módszerei című fejezet Deme Sándor és Zagyvái Péter munkája.
A személyi dozimetriai fejezetet Andrási Andor, Deme Sándor és Zagyvái Péter alkották, Csete István a
sugárvédelmi műszerek metrológiai követelményeiről írt. Téma még a lakosság sugárterhelése, az orvosi
sugárterhelés, a nukleárisbaleset-elhárítás és a sugárvédelem a paksi atomerőműben.
A könyv minden sugárvédelemmel foglalkozó szakember polcára ajánlható.
Az ELTE Eötvös Kiadó és a Somos Környezetvédelmi Kft. közös kiadása, Budapest, 2010., 573 oldal. A
könyv ára a kiadóban 3840 Ft
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Lövés és találat

III. rész

A Dumaresq, a távolságkövető óra, a Dreyer-asztal
és a magasba helyezett megfigyelőállás
megoldásá
val, úgy tűnik, elhárult minden
akadály a modern tüzérség hasz
nálata elől a haditengerészetben. Vagy
mégsem?! Sajnos (?) még mindig
nem, mert mindaz, amit eddig leírtunk
a megadandó paraméterekről és a
megoldásra váró (és meg is oldott) mé
rési feladatokról, csak abban az eset
ben lehet eredményes, ha célpontunk
hozzánk képest áll.35 Márpedig nem
igen várhatjuk el egy ellenséges hadi
hajótól, hogy állva várja lövedékzápo
runkat, mint ahogy mi sem tesszük
meg azt a szívességet az ellenségnek,
hogy egy helyben maradunk! Mit jelent
ez? Azt, hogy ha képesek is vagyunk
meghatározni az ellenség pillanatnyi
oldalszög- és távolságkoordinátáit, és
ezekkel az adatokkal meghatározzuk a
különböző, a lövegen beállítandó kor
rekciókat (tehát minden egyebet, szél
mozgást, driftet stb. figyelembe is ve
szünk), mire a lövedék eléri a kijelölt
koordinátákat - és ehhez nyilván időre
van szükség, méghozzá minél távo
labbra lövünk, annál több időre - , ad
digra a kölcsönös mozgás következté
ben az ellenség már nincs ott!
Ahhoz, hogy mozgó hajónkról elta
láljuk a szintén mozgó ellenséges ha
dihajót, további „bemenő adatokat”
kell meghatároznunk, és olyan készü
lékeket kifejleszteni, amelyek a feladat
megoldásához szükséges további „ki
menő” adatokat szolgáltatják, hogy
azokat be tudjuk építeni tűzvezető
rendszerünkbe. A kérdést a 25. ábra
szemlélteti.
távm érés gyakorlati

A D umaresq
A távolság és az oldalszög időbeli vál
tozásának meghatározásához az ed
digiekben felsorolt kiinduló adatokon
túl a következő adatokat kell még
meghatározni:
1. Az ellenséges hajó oldaliránya
(azimutszög).
2. Saját hajónk sebessége.
3. Saját hajónk haladási iránya
(az északi irányhoz képest).
4. Az ellenséges hajó sebessége.
5. Az ellenséges hajó haladási iránya
(a bemért oldalszöghöz képest „inklináció”).
Ezek alapján ismert matematikai
képletekkel meghatározható a lőelemek időbeli változása.
Ahhoz, hogy ne kelljen tényleges
matematikai számításokat elvégezni
(ami a hajókon akkor a szükséges szá
mítási sebességgel36 kivitelezhetetlen
lett volna) valamilyen analóg megol
dást kellett találni. Ezt egy fiatal brit ha
ditengerész tüzértiszt, John Dumaresq
hadnagy (később tengernagy) dolgoz
ta ki 1902-ben. Dumaresq megoldása
egy nagyon szellemes analóg számító
gép-mérőberendezés kombináció.37
A készülék egy magasra helyezett
megfigyelőállásban volt rögzítve úgy,
hogy az ábrán látható (a készülék alatt
futó) nyíl iránya megegyezzen a hajó
hossztengelyével.
A forgatható (az ábrán szürke színnel
jelölt) hídszerkezetet, annak egyik vé
gén található forgatógombjával (kék
színnel jelölve) először úgy forgatjuk el,
hogy a hídszerkezet egyirányú legyen a
hajó hosszirányával. Hasonlóan a ké
szülék alján található (kék színnel jelölt)
négyzethálós tárcsát először úgy állítjuk
be, hogy az is ezzel párhuzamos legyen.
A Dumaresq beállítása ezután a kö
vetkező sorrendben történik:
1. A forgatható hídszerkezetet, annak
egyik végén található forgatógomb

jával először úgy forgatjuk el, hogy
a hídszerkezet saját hajónk észak
hoz képesti irányába álljon. Ez az
irány leolvasható a giroszkópos
mesteriránytűnek a Dumaresq kö
zelében lévő ismétlőállomásáról.
2. Ezután a hídszerkezeten található,
rózsaszínnel jelzett billentyű lenyo
másával a csúszkát az alatta lévő
tárcsával és rúddal együtt addig tol
juk előre vagy hátra, amíg a felső (a
szürkével jelzett „own speed” saját
sebesség) rúdon található skála sa
ját hajónk sebességét nem mutatja.
3. Ezután a kék színnel jelzett tárcsát
elforgatva a hozzá rögzített, rózsa
színnel
jelzett
„ellenségrudat”
(“enemy bar”) úgy kellett beállítani,
hogy az az ellenséges hajó irányá
val párhuzamosan álljon (ez az ol
dalszöghöz képest mért, úgyneve
zett „inklinációs szög”).
4. Következő lépésként a rudat úgy
mozgatjuk előre-hátra, hogy a rajta
lévő skálán az ellenség megfigyelt
(becsült) sebességértékét mutassa.
5. Utolsó lépésként az alsó tárcsán talál
ható nyilat kell az annak végeinél talál
ható „V”, illetve „I” célzópontokon ke
resztülnézve az ellenséges hajó irá
nyába fordítani (ellenség oldalszöge).
Mindezen beállítások után az „ellenségrúd” hegye a készülék alján lévő
négyzethálón kijelöli a kívánt értékpárt:
A lőtávolság időbeli változását („rate of
change of range”, vagy rövidebben
„range rate”) yard/perc39, valamint az ol
dalszög fok/percben számolt időbeli vál
tozását („rate of change of bearing”, rövi
den „bearing rate”), csomó/percben meg
adott keresztirányú sebességváltozásra
átszámítva.® A Mark Vll-es, késői válto
zat esetében egy, az alaplemezzel együtt
forgó dob segítségével (lásd az ábrán
barna színnel jelzett és külön is kinagyí
tott „deflexiós orsóját’) az oldalszögváltozás fok/perc értékben közvetlenül is le
olvasható volt a négyzethálós kettős ská-

25. ábra. Az ellenséges hajó saját hajónkhoz viszonytott relatív mozgása ismereté
ben meg kell határozni, hogy a lövedék repülési ideje alatt mekkora távolság- és
szögváltozás várható. Csak ezt figyelembe véve van esélyünk az ellenség eltalálá
sára. Az ábrán a pillanatnyi mért céltávolság (R) és az a plusztávolság (Rx) van
feltüntetve, amivel meg kell növelni a kívánt távolságot, hogy a lövedék célba talál
jon, valamint ennek oldalszögváltozás párja látható. Ha az ágyün beállításakor
nem végzünk ilyen előretartási korrekciót, akkor a lövedék a vízbe csapódik
(az ábrán látható relatív mozgás esetében a cél előtt).
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26. ábra. A Dumaresq egy későbbi (Mk. Vll-es) változata. Az alapműködés minden
változat esetében lényegileg azonos.38

la közepén, nem kellett azt, a céltávol
sággal történő szorzással, a keresztirá
nyú sebességből átkonvertálni.
A Dumaresqet ezután vissza kell állíta
ni alapállapotba, és a fenti sorrendet
megismételve lehet új adatokat kapni.41'42
Néhány fontos kiegészítő megjegyzés
a fentiekkel kapcsolatban:
1. A beadandó adatok közül a saját ha
jó sebessége, illetve annak abszolút
(a mindenkori északi irányhoz ké
pest mért) iránya viszonylag ponto
san meghatározható. Erre a századforduló utáni hadihajókon már meg
voltak a szükséges műszerek: a se
bességmérő készülék (Pitot-csöves
vagy manométeres), illetve a giroszkópos iránytű.4344 Ezzel szemben az
ellenséges hajó sebességét és saját
hajónkhoz képesti irányát csak be

csülni lehetett.45'46,47 Mindez a
Dumaresq által szolgáltatott, a távol
ság és oldalszög időbeni változásá
ra vonatkozó adatokat meglehető
sen bizonytalanná tette. Alapvetően
jobb megoldás azonban hosszú
időn keresztül nem állt rendelkezés
re! Az adatokat, a találati eredmé
nyek átlagolásával, illetve a mérési
adatok időbeni rögzítésével (plotter)
lehetett korrigálni.
2. A Dumaresqből kapható változás
adatok valójában a két alapadat (tá
volság és oldalszög) időbeli deri
váltjának felelnek meg. (A hadihajó
kon általában ezt a „matematikai
szakszót” nemigen használták.) Ha
a két hajó relatív viszonya (irányhe
lyes sebessége) gyorsan változik,
akkor valójában a lőelemek megha
tározásához a magasabb rendű de-

(A Dumaresqnek volt egy közvetlen
elődje. Ez pedig a Lord Battenberg által
1892 szabadalmaztatott „Battenberg
Course Indicator3’ (bal oldali ábra), va
gyis hajóirány-meghatározó. Ez is egy
kerek tárcsára felszerelt, skálákkal ellá
tott rudakkal és forgatható csuklókkal
rendelkező segédeszköz volt, amely ar
ra szolgált, hogy egy hajó és kísérőhajó
ja közötti kapcsolatra vonatkozó számí
tásokat - közeledési-távolodási sebes
ség stb. - oldjon meg analóg módon.
A kísérőhajónak a Dumaresq esetében
az „ellenséges hajó” felel meg. Tovább erősíti ezt az feltételezést, hogy mindkét
műszert az Elliotts Brothers gyártotta a Királyi Haditengerészet számára.50)

35 Ide tartozik az a klasszikus eset is, amikor
két hajó vagy hajóraj, egymással párhuza
mosan, és egyforma sebességgel halad.
Bár a vízhez képest mindegyik hajó
mozog, egymáshoz képest állnak.
36Ma, a számítástechnika korában: valós
időben, azaz “real time”.
37Az ezzel az eszközzel végzett analóg szá
mítások némileg hasonlóan ahhoz, ahogy
a logarléccel analóg módon (megfelelően
begravírozott nem lineáris skálák haszná
latával) el lehetett végezni a szorzás és
osztás műveleteit, illetve trigonometrikus
és egyéb függvényeket, átszámításokat
lehetett gyorsan meghatározni, melyek
számszerű kiszámítása, még táblázatokat
vagy mechanikus számológépeket igénybe
véve is, hosszú időbe telt volna. A digitális
számoló- és számító gépek korában ez
már számunkra triviális, de a 19. első felé
ben egyáltalán nem volt az.
33Handbook on Minor Fire Instruments 1946,
Interneten: http://hnsa.org.
“ Ennek előjele attól függött, hogy az ellen
ség távolodott (pozitív) vagy közeledett
(negatív). A sebességbe (v) történő átszá
mításhoz a radián/percben megadott szögsebességet (m) meg kell szorozni a céltá
volsággal (r), vagyis v=r*ra. Fordítva, a cél
relatív sebességéből, a céltávolsággal való
osztással kaphatjuk meg a szögváltozás
értékét, amely a torony közvetlen szögirányzásánál fontos.
40Ez az érték is előjelesen értendő, attól
függően, hogy az ellenség milyen irányból
látszik keresztezni utunkat.
A követéshez tehát eleinte nem volt elég
a Dumaresqet folyamatosan a célra tartani,
hiszen akkor az ellenséges hajó irányválto
zását nem vesszük figyelembe! Azt nulla
oldalszöghöz képest kell beállítani. Az
1910-ben megjelenő Mk. VI típusú válto
zat megoldotta ezt a problémát.
"Dreadnought Gunnery and the Battle
of Jutland, 53. oldal.
43Az első giroszkópos „iránytűt” a német
Hermann Anschütz dolgozta ki 1908-ban.
Ennek lényege, hogy egy szabadon elfor
dulni képes, vízszintes tengelyű pörgettyű
magától úgy áll be, hogy tengelye a min
denkori északi irányra merőleges legyen.
Vagyis ezzel a készülékkel meg lehet hatá
rozni az igazi (tehát nem a mágneses)
északi irányt. Az Anschütz-féle
girokompasszal számos hajót, közöttük a
brit flotta szinte minden nagyobb egységét
is ellátták. Valamivel később az amerikai
Elmer A. Sperry is piacra dobott egy
giroszkópos kompaszt. Anschütz, akinek
gyárát korábban Sperry meglátogatta,
1914-ben szabadalmi pert indított ellene
Németországban. (Ebbe a perbe műszaki
szakértőként bevonták Albert Einsteint is,
aki pályájának elején a berni szabadalmi
hivatalban dolgozott, és kellő jártassága is
volt a témában. Einstein később lemondott
szakértői szerepéről, mert egyre jobban
belebonyolódott az Anschütz-féle készülék
műszaki fejlesztésébe.) Anschütz 1918ban megnyerte ugyan a szabadalmi pert,
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riváltakra is szükség van, volna
(Taylor-sorba fejtés). A gyakorlatban
ezeket nem lehetetett meghatároz
ni, hisz láttuk, hogy még az első de
riváltak meghatározása is milyen
bizonytalan.48 A csata során azon
ban általában a két hajóhad sebes
sége és iránya nem változott túl
gyakran. Amikor hirtelen irányvál
toztatás történik, egy ideig „nem
működött a rendszer”, de amikor az
új irány „beállt” és a meredeksége
ket egyértelműen meg lehetett hatá
rozni, újra visszaállt a korábbi mű
ködőképesség. (Feltéve, hogy ad
dig hajónkat ki nem lőtte az
ellenség!)49 A Scott által tervezett
készülék gyártása az Elliotts
Brothers cégnél történt. Az első
megrendeléseket (Mk. I változat)
1904-ben kapta az admiralitástól.

A távolságkövető

óra

A Dumaresq segítségével tehát meg le
hetett határozni azokat a korrekciós ada
tokat, amelyek figyelembe vették a két
hajó relatív mozgását (irányban és se
bességben). A távolság korrekciót úgy
kapjuk, hogy a yard/percben kapott vál
tozási sebességet megszorozzuk a lö
vedék (táblázatból kiolvasható, másod
percben megadott) repülési idejével,61és
ezt mint távolságkorrekciót figyelembe
vesszük az ágyú irányzékának csőemel
kedési skáláján. A csomó/perc mértékegységben megadott keresztirányú se
bességváltozást hasonló módon, a löve
dék repülési idejével megszorozva kap
juk a relatív sebességekből adódó ke
resztirányú sebességkorrekciót, amelyet
viszont a toronyirányzék azimutskáláján
lehet beállítani (éppen ez a konvertálás
előnye!), akár csak a keresztirányú szél

komponens vagy a drift esetében tették
a korábbakban leírtak szerint.
A Dumaresqből kapott eredmények
azonban egy másik, eddig nem tárgyalt
problémát is megoldanak. Eddig azt fel
tételeztük, hogy a távolsági adatok folya
matosan érkeznek a fedélzeten, illetve
magaslati ponton felállított, egy vagy
több távmérőből. Ideális esetben a B&Stávmérőkkel kis távolságokra akár fél
perces mérésismétlési sebességet is el
lehetett érni, bár nagy távolságok esetén
ez négy mérés/percre csökkent.52A gya
korlati esetek többségében azonban en
nél jóval kisebb mérési sebességek
adódnak, mivel rossz időjárás esetén az
ellenséges hajót gyakran elfedi a köd,
kéményfüst, tengerjárás, vízpermet stb.,
illetve saját hajónk dülöngése miatt,
esetleg állandó beállítási korrekcióra van
szükség. Ütközetben ehhez még hozzá
járul a lövegek becsapódása a vízbe, lő
porfüst stb. Ilyenkor hosszabb időt, akár
perceket vagy annál is többet kell várni
egy újabb távolságadatra. Eddig nem le
hetett mást tenni, mint az új adat megér
kezéséig a régi távadatot megtartani,
még ha világos is volt, hogy a két hajó
relatív elmozdulása miatt ez teljesen
használhatatlan adat lehet.53
Ezen a problémán is a Dumaresqből
(is) megkapható adatok segítenek: ha
ugyanis egy adott pillanatban tudjuk a
távolságot és annak időbeli változását,
akkor kiszámíthatjuk az adat értékét egy
későbbi időpontban úgy, hogy a „régi”
adathoz hozzáadjuk a távolságváltozás
(yard/perc) és az eltelt idő szorzatát.
Ugyanez vonatkozik az oldalszögadatokra is, bár az oldalszög meghatá
rozását, melyet akár a toronyirányzó,
akár a magasban elhelyezett oldal
iránymérő sokkal rövidebb idő alatt meg
tudta határozni, mint az optikai távolság
mérő, melynek jóval több időre volt szük

sége egy méréshez. (A hiba elkerülése
érdekében a távmérőkezelő először elál
lította a távmérőt, majd ismét megkeres
te a két kép fedési helyzetét.)
Hogyan lehet ezt a gyakorlatban,
számszerű kalkulációkat nem végezve,
tehát analóg módon, megvalósítani?
Az időbeli változás kompenzálására
nyilván egy „óraszerű” készülékre van
szükség, amelynél be lehet állítani a
legutolsó mért adatot (távolság vagy ol
dalszög), és amely óra, a Dumaresqből
kapott időbeli változási adat (távolság-,
illetve oldalszögváltozás) alapján idő
ben követi annak változását.
A fenti elv megvalósítására a Vickers
cég kapott először megrendelést a Kirá
lyi Haditengerészettől 1906-ban. Ezen
úgy nevezett „távolság (követő) óra”
(Range clock), amelynek működését, a
Vickers céggel együttműködve, szintén
egy brit haditengerész, Percy Scott dol
gozta ki és szabadalmaztatta.54'55-56
A berendezés mechanikai működésnek
elvét és konkrét kivitelezést az alábbi
két ábra szemlélteti:
A bal oldali ábrán látható, hogy hogyan
lehet egy forgó tárcsára eltolható módon
felhelyezett görgővel változtatható fordu
latszámot elérni. Jobboldalt a Vickerskészülék „robbantott ábrája” látható egy
1956-ban (!) kiadott kézikönyvből. A ké
szülék alapja egy mechanikus óraszer
kezet (kék színnel jelezve), amelyet ha
gyományos órakulccsal húznak fel. A
szerkezetet úgy alakították ki, hogy az
órát bármikor újra fel lehet húzni, még mi
előtt az lejárna. (Az óramechanika tenge
lye tehát folyamatosan jár.) Ez a tengely
egy fogaskerék-áttételen keresztül egy
(zöld színnel jelzett) tárcsát, az pedig egy
(narancsszínnel jelölt) görgőt forgat meg
állandó sebességgel. A görgőt oldal
irányban el lehet tolni. Ha a görgő példá
ul középen áll, akkor nem forog, az alat-

27. ábra. A távolságkövető óra elve (balra)57 és annak a Vickers cég által megvalósított első változata (jobbra)58
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28. ábra. A Vickers „Range Keeper Mark II” (távolságkövető készülék) oldalés felülnézete,6’ valamint az Mk.l változat fényképe.62 Mindkét ábrán jól látható a
felhúzókulcs, a Dumaresqból kapott távolságváltozást beállító forgatókar és annak
helyzetkijelzője, valamint az elforgatható távolságtárcsa annak forgattyújával
együtt. A különbség mindössze annyi, hogy az Mk. II típus esetében a távolságvál
tozás számjegyesen (mechanikus számláló segítségével) olvasható le, míg az Mk. I
típus esetében egy analógkijelző órán. A távolságmutató a fekete nyíl, a jobb olda
lon látható vörös mutató csupán egy előre beállítandó érték megadására szolgál.

ta lévő tárcsa peremén viszont maximá
lis sebességgel forog, az eltolás irányától
függő forgásirányban. így a görgő által
megforgatott (szintén zöld színnel jelzett)
felsőbb tárcsa sebessége a Dumaresq
segítségével meghatározott „távolság

változási sebességgel” arányosan forog.
(A jobb oldalon látható kék forgatókart a
kezelő addig forgatja a megfelelő irány
ban, amíg a felette látható, szürke színű
skálán a kék mutató a Dumaresqből ka
pott „céltávolság időbeli változása” értő

dé addigra Németország elvesztette a há
borút, és így évekig nem volt módja gyárát
üzemeltetni. Amikor 1924-ben sikerült
a termelést beindítania, Einstein műszaki
segítségével tovább is fejlesztette
glrokompaszát, ami a mai napig széles
körben elterjedt a kereskedelmi hajózás
ban. Az első világháború alatt és után vi
szont nemcsak az USA hadiflottáját, de
a brit flottát is Sperry-féle girokompaszokkal látták el, a korábbi hajókon is lecserél
ve az Anschütz-berendezéseket.
“ A girokompaszhoz hasonló elvű, hadi és
polgári célok abszolút irányának beméré
sére egyaránt használt girotájolók magyarországi fejlesztésére és gyártására vonat
kozóan (MOM) lásd dr. Kalló Péter: A ma
gyar girotájolók, Haditechnika 1984. janu
ár-március, XVIII. évfolyam
“ Ezen szög („inklináció”) meghatározásához
a Barr & Stroud cég kidolgozott ugyan egy
úgynevezett „inklinométert” (nem összeté
vesztendő a hajókon általánosan alkalma
zott, hasonló nevű dőlésszögmérővel!),
azonban ezek csak inkább arra voltak
alkalmasak, hogy legalább az ellenséges
hajó haladási irányát ne előjelhibásan
vegyék fel!
“ Range and Vision, 88-89. oldal.
"T he Gunnery Pocket Book 1945, Chapter
7, Section 1, 132. oldal (http://hnsa.org).
" A távolság és oldalszög „változásának vál
tozását”, vagyis a második deriváltakat né
ha figyelték és kiszámolták, de inkább csak
annak mutatójaként, hogy mennyire reáli
san lehet az első deriváltakra (a „változá
sokra”) támaszkodni.
“ Pontosan ez történt a jütlandi csata során
az HMS Indefatigable, az HMS QUEEN
MARY, és az HMS INVINCIBLE csatacirká
lókkal, amelyek a német csatacirkálók
elsöprő tüzében pillanatok alatt a tenger
mélyére kerültek.
“ Az OU 5274-es azonosítóval ellátott,
„Remarks on Handling Ships” című doku
mentum fakszimiléjéből. Interneten:
Battenberg Course Indicator
http://www.gwpda.org.
61Egy tipikus érték a repülési időre: a csata
hajók nehézágyúinak gránátjai (persze a
tényleges kalibertől stb. függően) 20 000
méteres céltávolság esetén tipikusan harmincvalahány másodperc alatt futották be
(közelítőleg) parabolapályájukat.
“ Dreadnought Gunnery and the Battle
of Jutland, 34. oldal.
“ A távolság és oldalszög adatok csak abban
az esetben nem változnak időben, ha a két
hajó vagy hajóraj áll (nem túl valószínű
helyzet), vagy egyforma sebességgel, egy
mással párhuzamosan halad. Ez utóbbi
eset sem szokott hosszabb időn keresztül
fennállni tengeri csaták során.
“ Sir Percy Morenton Scott (1863-1924)
15 éves korában lépett be kadétként a Kirá
lyi Haditengerészethez, és első beosztása
az 50 ágyús HMS FORTE vitorlás fregattra
szólt. 1886-ban, az HMS EDINBOROUGH
másodtisztjeként kezdte el megvalósítani
hajótüzérséggel kapcsolatos elképzeléseit.
A Királyi Haditengerészetben ebben az
időben fontosabbnak tekintették a külcsínt,
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29. ábra. A Dreyer-asztal egy késői változatának felülnézete (fent)66 és „hátsó” látképe (lent).67 (A képen látható Mk. V típus
az utolsó továbbfejlesztés volt, amelyet kizárólag az HMS HOOD csatacirkálón alkalmaztak)

két nem mutatja).59,60 A szerkezetben lé
vő (szintén zölddel jelzett) második tár
csa további korrekciókat lehetővé tévő
áttételek segítségével egy mutatót forgat
(ez a legfelső szürke tárcsán látható ró
zsaszínben). A mutató yardban meg
adott távolságskálára mutat, ily módon fi
gyelembe véve a legutolsó mért céltávol
ság időbeli változását.
A készüléket úgy kellett megtervezni,
hogy azt a távmérővel mért új távolság
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adatokkal bármikor frissíteni lehessen.
Ezt szellemesen úgy oldották meg, hogy
nem magát a mutatót állították (ezt meg
hagyták az egyéb korrekciók figyelembe
vételéhez), hanem a yardban megadott
távolságtárcsát forgatták el a kép alján
látható forgatókarral. Maguk a távolság
értéket mutató számjegyek (100 yardon
ként) a felülnézeten látható számkivágá
sokon (téglalap alakú nyílások a kör ke
rületén) keresztül voltak láthatók, így a

„távolságkövető” mindig áttekinthető ké
pet mutatott. A számjegyek közötti finom
beosztásból 25 yard felbontással lehetett
leolvasni az idővel korrigált céltávolságot.
Amikor a távolságértéket új, valame
lyik B&S-távmérőből kapott adattal frissí
tették, az alsó forgatókar egy teljes kör
beforgatása 100 yardonként léptette a
távolságskálát. A fenti ablakos elrende
zés tette lehetővé, hogy valójában há
rom skálatartományt használtak (ezek

számjegyei egymás mellett voltak, de
egyszerre mindig csak egy skálához tar
tozó adatok látszottak). A három skála a
2000-6000, 6000-10 000 és 10 000-14
000 yardos tartományt fedte át. Ha a
tényleges távolságérték egy távolságtartomány-határhoz ért (mondjuk 5900-ról
6000-re ugrott), akkor a kezelő egy meg
felelő irányú harmadfordulattal azonnal
skálát tudott váltani.
Ha a megfigyelő, aki magasból kö
vette a lövések becsapódásainak he
lyét (részletesebben lásd később),
korrigálta a lőtávolságértékeket, akkor
ez a távolságtárcsa elforgatásával
vissza lett vezetve az órán is. Az elté
rés egyben figyelmeztette a távolság
mérőt, illetve a Dumaresq kezelőjét,
hogy az általa szolgáltatott adat felte
hetően hibás. A probléma oka általá
ban az volt, hogy a Dumaresqbe be
adandó ellenséges hajósebesség- és
irányértéket a gyakorlatban csak becs
léssel lehetett meghatározni.
Magát a távolság követő órát nem a
fedélzeti felépítményben, a Dumaresq
mellett helyezték el, hanem egy, a ha
jótest belsejében, a fedélzeti páncél
alatt
erre
a
célra
kialakított
helyiségben,63 amelyből valamivel ké
sőbb a tűzvezérlés központja alakult
ki. A hatékonyabb működés érdeké
ben ide is elhelyeztek egy Dumaresqet, amelybe ugyanazokat az ada
tokat adták be, mint a fedélzeti (ma
gaslati pozícióban lévő) készülékbe,
és amely később részben közvetlenül
is táplálható volt a hajóműszerekből
kapott adatokkal. (Az ellenség oldal
szögét, „inklinációs szögét” és sebes
ségét persze továbbra is csak egy fel
ső megfigyelőállásból lehetett megha
tározni, illetve becsülni). A Dumaresq
és a „távolságtartó óra” segítségével
meghatározott pillanatnyi távolságot, a
központilag mért oldalszöget és a tá
volsági, illetve keresztirányú előretartás-értékeket viszont az „órahelyiségből” közvetítették az egyes lövegtornyokba, illetve vissza, a magaslati
megfigyelők felé.64

A D reyer- féle

tűzvezető asztal

Volt még egy fontos új találmány,
amely rendkívül hasznosnak bizonyult
a tűzvezetés pontosságának növelé
sére, és harc közben csökkenteni tud
ta a távmérők, illetve a Dumaresqkészülék kimenő adatainak az előbbi
ekben már említett bizonytalanságát.
Ez szintén a központi vezérlőterem
ben elhelyezett, úgynevezett „plotter”
készülék volt, amely segítségével a
közvetlenül mért (tehát nem a
Dumaresq - távolságóra-kombináció-

val időre korrigált!) oldalszög- és
céltávolságadatokat papíron, az idő
függvényében rögzítették. Ez a megol
dás nem is volt annyira új, mivel ilyen
berendezéseket már közvetlenül a
századforduló után is alkalmaztak az
amerikai hadihajókon. Később a Royal
Navynél is több különböző koncepció
jú, de hasonló célú készüléket tervez
tek és vezettek be. A legsikeresebb
nek bizonyuló változat szintén egy an
gol hajóstiszt, Frederic Dreyer had
nagy (később ő is tengernaggyá lépett
elő) nevéhez fűződik. Ezt hívták
„Dreyer tűzvezető asztalnak” (Dreyer
Fire-Control Table).65
Az ábrán a távolságplotter (ahol a
kocsi vízszintes irányban mozog), a
felülnézet jobb oldalán, az oldalszöget
rögzítő készülék (ahol a kocsi függőle
ges irányban mozog) annak bal olda
lán látható. (A hátulról nézett távlati ké
pen mindez megfordul.) Köztük a már
említett, a vezérlőhelyiségben duplikáltan elhelyezett Dumaresq találtható. A felülnézeten, az oldalszögplotter
fölött egy további, kisebb méretű (szin
tén körkörös alakú) Dumaresq is talál
ható, amely a szél hatását veszi figye
lembe (Wind Dumaresq). A saját irány
és sebesség beadásához egy „leány”
girokompasz és egy pitométersebességkijelző is rendelkezésre állt.
A Dreyer-asztal tehát különböző tűz
vezető-készülékek kombinációját je
lentette.
A plotter papírja folyamatos előtolás
sal halad előre (nem végtelenített pa
pír esetén a tollat tartó kocsi mozog
egyenletes sebességgel) (X skála).
Amikor egy távolság- vagy oldalszögadat megékezik a megfigyelőállásból,
akkor (kézzel vagy automatikusan
mozgatva) egy toll, az értékhez tartozó
helyen (Y skála) nyomot hagy a meg
felelő plotterkészülék papírján.66'69
Ezek után lássunk egy tipikus
távolságregisztrátumot:
A papír az ábrán balról jobbra halad
(X tengely), a távolságértékek yardban
vannak megadva (Y tengely). (Az
adott plotteren a minimum 2000 yard,
a maximum pedig 29 000 yard). Látha
tó, hogy az egyes mérési pontok (ezek
egy vagy több távmérőtől kapott méré
si eredmények) meglehetősen szór
nak. (A vastag vonaltól, amely az utó
lagos kiértékelés eredménye, egyelőre
tekintsünk el). A Dreyer-asztal egyik
előnye éppen az volt, hogy átlagérté
ket lehetett becsülni egy adott pont
környezetében. Ezt a pontosított távol
ság-, illetve oldalszögadatot lehetett
aztán a Vickers-órán beállítani.72 73
Ha ezt a távolságregisztrátumot
nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy
ahogy az adatgyűjtés előre halad, las-

mint a tűzkészséget. Mivel a parancsnokok
saját pénzükön szerezték be a hajófesté
ket, ezért inkább eltekintettek a gyakorlólö
vésektől, amely után gyakran újra kellett
festeni a hajót! 1894-ben, amikor Scottot
az HMS SCYLLA cirkáló parancsnokává
léptették elő, 80%-os találati eredményt
sikerült elérnie a tüzérségi próbákon.
A haditengerészet ezt úgy hálálta meg,
hogy, engedve a hihetetlenkedő civilek
nyomásának, Scottot leváltotta parancsno
ki posztjáról, és fél fizetéssel tartalékállo
mányba helyezte! Tűzvezető szabadalmai
ért külön dorgálást kapott az admiralitástól,
mint ami nem egyeztethető össze tiszti hi
vatásával. “Jackie” Fisher felkarolta, és az
HMS EXCELENT tüzérségi iskolahajó pa
rancsnokává nevezte ki. Scott nem volt
egy könnyű személyiség, de vitathatatlanul
kulcsszerepet játszott a brit haditengeré
szet tűzvezetési technikájának kidolgozá
sában, részben saját ötleteivel, illetve sza
badalmaival is. Hatvanegy éves korában,
tengernagyként hunyt el.
“ Percy Scott, Wikipedia,
http://en .wikipedia.org
56Geoffrey Regan, Haditengerészeti baklö
vések. Alexandra, 1991,2001,80-83.
oldal.
57Dreadnought Gunnery and the Battle
of Jutland, 54. oldal.
“ B.R. 1543, Handbook on Minor Fire
Control Isntruments. 1946, Historic Naval
Ship Association, http://hnsa.org.
59Ez az elrendezés, ahol két tárcsa egy eltol
ható görgőt fog össze (lásd a két tárcsát
összenyomó karokat a Vickers-óra robban
tott diagramján), valójában egy „integrátor”:
a kimenet (a felső tárcsa forgási sebessé
ge) a görgőeltolás mértékének (>•) az alsó
tárcsa forgási sebessége (л) szerinti integ
rálját adja: kimenet - J r * . A Vickers-óra
esetében у a céltávolság (vagy célszög)
időbeli változása (deriváltja): > - £ . Az alsó
tárcsát pedig egyenletesen, az idővel ará
nyosan hajtjuk, így a kimeneten magát az
(időben változó) távolságot (célszöget)
kapjuk vissza (egy itt elhagyott konstans
erejéig): R = j > ^ . Az integrálás ezen eltolha
tó görgővel történő mechanikus megvalósí
tását (implementálását) В. H. Hermann
már 1814-ben (!) leírta. Hogy erről
Scottnak volt-e tudomása, vagy újra felta
lálta a görgős integrátort, azt nem tudjuk.
60A. Ben Clymer, The Mechanical Analog
Computers of Hannibal Ford and William
Newell, IEEE Annals of the History of
Computing, Vol. 15, No. 2, 1993, 19-34.
oldal, Interneten: http://web.mit.edu.
61Description of the Range Keeper Mark II.
1908 október. Interneten: http://hnsa.org.
“ Interneten: http://hnsa.org (forrás:
Clandestine Immigration and Navy
Museum, Haifa, Israel).
“ Nagy-Britanniában használt neve, titkosítá
si okokból, „Transmission Station” (“adatto
vábbító állomás”, angol rövidítéssel TS)
lett, amely a későbbiekben is rajta ragadt.
“ Az adatátvitel fejlődésére itt nem térhetünk
ki részletesen. Ez hangcsövön, telefonon
vagy műszeresen történt, eleinte relékkel,
mechanikus átvitellel, majd később, a har-
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san egy görbe kezd kialakulni az átlag
pontokból. Eleinte (lásd a pontsorozat
bal oldalát) a pontokhoz egy vízszintes
egyenes illeszthető (az ábrán fekete
vonallal jelölve), ami úgy értelmezhe
tő, hogy a távolságértékekben időben
nincs változás. Ezt követően a pontok
tendenciája lefelé (kisebb távolságok
irányába) mutat, ami azt jelenti, hogy a
távolság időben változik, mégpedig

csökken (a két hajó relatíve közeledik
egymáshoz). Található olyan szakasz
is, ahol a mi hajónk változtatja meg irá
nyát (eközben nem mérnek távolságo
kat), és olyan is, ahol a két hajó közöt
ti távolság időben nő (emelkedő egye
nes). Tehát a görbék meredekségéből
a szórást kiátlagolva időnként jól meg
határozható a görbe (előjelhelyes)
meredeksége.74 A probléma (a mere

dekség meghatározása) egy pontse
reghez legjobban illeszthető egyenes
meghatározására vezethető vissza.
Ezt a problémát Friedrich Gauss már
19. század elején megoldotta mate
matikailag (“legkisebb négyzetek mód
szere”), azonban ennek számszerű
gyors kiértékelésére akkoriban nem
volt lehetőség. (Ez a digitális számító
gépekre várt). A meredekség megha-

30. ábra. A felső ábrán egy tipikus távolságregisztrátum (plot) látható,70 az alsón a meredekség leolvasásához használt
üvegtárcsa7'

TSAVtt OF PAPtR

TYPICAL RANGE PLOT

TN* Ч'Лnjje rAto 0»т-<1

24

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /3

Tanulm ányok

tározását ez esetben egy nagyon egy
szerű gyakorlati módszerrel oldották
meg: a papír felett eltolható és elfor
gatható módon egy, az ábra jobb olda
lán (és a 4-5. ábra felülnézetén is) lát
ható üvegtárcsát helyeztek el, melyen
egymással párhuzamos, azonos távol
ságú huzalok voltak kifeszítve. Az
üvegtárcsát mozgatva és elforgatva,
azt úgy állították be, hogy a regisztrátum adott szakaszában a pontok a
lehető legjobban illeszkedjenek két
párhuzamos huzal (vonal) közé, majd
a körtárcsa skáláján leolvasták a gör
be adott szakaszának „meredeksé
gét” yard/perc (illetve a másik vonal
írón oldalszög/perc) értékben, attól
függően, melyik adat regisztrálásáról
volt szó.75
A leírt módszerrel tehát a vezérlőte
remből (is) meghatározható volt a távol
ság, illetve az oldalszög időbeli változá
sa, amelyet azonnal össze lehetett ha
sonlítani a vezérlőteremben (is) elhelye
zett (a Dreyer-asztalra épített) (fő)
Dumaresről leolvasható értékekkel. Ha a
két érték jelentősen eltért egymástól, ak
kor a vezérlőterem parancsnoka az elté
rést jelentette a magasban elhelyezett
irányítótorony (DT) parancsnokának, az
eltérés „megbízhatóságával” együtt. A
toronyparancsnoknak kellett eldöntenie,
hogy ezeket a korrigáló adatokat figye
lembe veszi-e vagy sem. Amennyiben a
módosítás mellett döntött, úgy mind a
közelében lévő fedélzeti Dumaresqet,
mind annak a vezérlőteremben található
párját az új adatoknak megfelelően átál
lították. Ez úgy történt, hogy a Dumaresq
keresztskáláján megkeresték a regisztrátumból leolvasott két meredekségek
nek (távolság- és oldalszögváltozás)
mint koordinátáknak megfelelő pozíciót.
Az „ellenségrudat” ezután addig forgat
ták, illetve csúsztatták el, amíg annak
hegye ezen értékpár által meghatározott
pontra nem mutatott. Ezzel a „visszafelé
számolással” az ellenség rúd csúszká
ján, illetve annak forgatótárcsájáról le le
hetett olvasni az ellenséges hajó korri
gált (helyes, illetve helyesebb) sebessé
gét, és az oldalszöghöz viszonyított irá
nyát (inklináció).

B ecsapódások vizuális megfigyelése
ÉS A LŐELEMEK KORREKCIÓJA
Tehát a Dreyer (és a hasonló) regiszt
rációs módszerek kifejlesztése hozzá
járult az elsődleges adatok korrekciójá
hoz. A tengeri tűzvezetésben azonban
(és persze a szárazföldiben is) már ős
időktől fogva használták a természetes
ellenőrzési módszert: egy magasban
elhelyezett megfigyelő (angol-amerikai
szóhasználattal spotter) folyamatosan

figyelte a lövedékbecsapódások he
lyét, és a cél és a becsapódás helyé
nek becsült eltérése alapján korrigálta
a fent leírt módszerekkel meghatáro
zott lőelemeket. A századforduló után
ez azzal „finomodott”, hogy az egyes
tengerészeti hatalmak különböző, elő
re rögzített algoritmusokkal végezték a
többszöri korrekciókat, amelyek arra
szolgáltak, hogy a lövedékek becsapó
dásai egyre jobban megközelítsék,
majd eltalálják az ellenséget. A brit flot
ta az úgynevezett „közrefogás”
(straddle) módszert alkalmazta. Ez
azon alapult, hogy egy időben, ugyan
arra a célra sortüzet lőttek (legalább
három lövegből). Ha az első becsapó
dások mind az ellenséges hajó vala
melyik oldalán történtek, akkor a lőele
meket addig módosították „túl hosszú túl rövid” lépésekben, amíg a lövegek
egyes becsapódásai közre nem fogták
az ellenséges hajót.76
A lövedékbecsapódás megfigyelése
azért is volt nagyon hatékony, mert
maguk a tényleges találatok sokkal
nehezebben voltak megfigyelhetők, fő
leg páncéltörő lövedékek használata
esetén, mint a vízbecsapódások.
A korrekció hagyományos algoritmu
sa annyiban módosult a Dumaresq be
vezetése után, hogy nemcsak magát a
távolságértékeket módosították, ha
nem annak időbeli változását, a „rangé
rate”-et is! A brit haditengerészet évek
hosszú tapasztalata alapján erre egy
konvergáló algoritmust dolgozott ki például egy adott távolságváltoztatás
hoz annak felét adták meg mint módo
sított távolságváltozást.
Az adatszolgáltatás ez esetben a
megfigyelőtől (illetve annak a helyszí
nen lévő felettesétől) közvetlenül a ve
zérlőterem felé történt, ahol ezeket a
korrekciókat figyelembe vették a megfe
lelő „órákban”. (Például pillanatnyi távol
ság követése az óra skáláján, de
ugyanakkor a pillanatnyi távolságválto
zás korrekciója is megtörténik - a távol
ságóra leírásánál le is írtuk ezt a korrek
ciós lehetőséget). Innen az időbeli kor
rekciókkal (távolság-, illetve oldalszögelőretartás) kiegészítve jutott el az
„ágyútávolság”-, illetve „ágyúoldalszög”érték a lövegtornyokig.
Ez a folyamatos korrekció (vissza
csatolás) tette lehetővé a hatékony
(vagy kevésbé hatékony) tüzelés fenn
tartását még olyan esetekben is, ami
kor más fedélzeti pontokról, illetve a
lövegtornyokból különböző okok miatt
(kémény-, illetve lőporfüst, gyenge
fényviszonyok, vízpermet stb.) a
szemmel történő irányzás nem műkö
dött jól.77 A leírt technikákkal tehát va
lóban lehetővé vált a tüzelés nagy
hordtávolságú ágyúkkal.

mincas évektől szervomotorok, illetve
szinkronmotorok, ma már persze digitális
elektronika segítségével.
“ Tehát „asztal”, nem „táblázat", mint ahogy
azt néha hibásan fordítják!
“ W. Jurens/lnternational Naval Research
Organization 200. Interneten: HMS Hood
Association, Battlecruiser Hood
http://hmshood.com.
67CB1456 Handbook of Captain F. C.
Dreyer’s Fire Control Tables, 1918,
(Admiralty Library)., Interneten: HMS Hood
Association, Battlecruiser Hood
http://hmshood.com.
“ A brit admiralitásnál igen sok energiát for
dítottak arra, hogy olyan távolságplottert
dolgozzanak, ahol a különböző távolság
mérőkből érkező adatok a plotteren meg
különböztethetőek voltak (egy írógépszerű
készülékkel különböző jelöléseket eredmé
nyező (x, о stb.) tollakat lenyomva. Ezáltal
az egyes távmérők (vagy a mérést végző
személyek) esetleges szisztematikus hibái
megkülönböztethetők voltak, és egyes táv
mérők így „kiszűrhetőek” voltak, hogy ne
húzzák el az átlagot.
“ John Brooks, Dreadnought Gunnery and
the Battle of Jutland, 161. oldal.
70W. Jurens/lnternational Naval Research
Organization 2001., Interneten: HMS Hood
Association, Battlecruiser Hood
http://hmshood.com.
7,CB1456 Handbook of Captain F. C.
Dreyer's Fire Control Tables, 1918,
(Admiralty Library). Interneten: HMS Hood
Association, Battlecruiser Hood
http://hmshood.com.
72A német haditengerészet a pontok szórá
sának csökkentéséhez egy analóg számo
lógép segítségével átlagolta a távolságér
tékeket (Mittlungsapparat).
"Kent Crawford: The Imperial German Navy
after Jutland, http://www.gwpda.org.
7,A pontregisztrátumon valójában az idő for
dítva halad, azonban a sorrendet megfor
dítva talán jobban érthetőbbé válik a plotter
működése.
75Ez tulajdonképpen a regisztrált görbéhez
húzott érintő, vagyis annak deriváltja. Elvi
leg kellően sűrű és pontos mért adatok
esetén lehetséges volna bármilyen idő
pontban megadni az érintő egyenes mere
dekségét, azonban a tipikus görbéből lát
ható, ez a gyakorlatban, nem kivitelezhető.
(A legegyszerűbb matematikai görbe az
egyenes. Ennek deriváltja az egyenes me
redeksége. A Dreyer-asztallal ezt határoz
ták meg.) A „regisztrátumon” valójában
csak az egyes távolság- (illetve oldalszög-)
méréseknek megfelelő pontok voltak látha
tók. A meredekségeket csak leolvasták
az üvegtárcsáról, de általában nem jelölték
be a mozgó papírra. A fenti ábrán látható
vastag vonal tehát utólagos kiértékelés
eredménye, és bizony meglehetős intuíció
(beleérzés) kell annak bizonyos pontok kö
rüli értelmezéséhez.
76A német haditengerészetben az egyoldalas
„létra”-módszert használták.
"E z volt például a helyzet a Dogger-padi
ütközet java részében és számos esetben
a jütlandi csata során.
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Tóth Gergely
Kovács Zoltán

A Kínai Népi Felszabadító
Hadsereg harckocsijai na

A T ype 63
Míg az előbbiekben bemutatott típus a
Kínában a könnyű harckocsikkal tá
masztott igények közül alapvetően a
másodiknak, az átszeldelt terepnek fe
lel meg képességeivel, addig a Type
63 az első, úszóképességi kritériumot
elégíti ki.
Kína az 1950-es években az akkor
még baráti Szovjetuniótól nemcsak
közepes harckocsikat, hanem könnyű
harckocsikat is beszerzett. Ez elsősor
ban a PT-76 típust jelentette, amely
egyrészt a szovjet páncélos felderítő
alakulatoknál, másrészt a tengerész
gyalogságnál állt szolgálatban. A
könnyű, akkoriban korszerűnek számí
tó típust az NFH is hasonló feladatkör
ben alkalmazta, természetesen ki
emelt hangsúlyt helyezve a kétéltű
műveletekre.
Megkezdődött a típus lemásolása
is, ez egyrészt a már megismert 617es számú üzemben, Baotouban folyt,
másfelől a 201-es intézetben. Az első
prototípusok 1959-ben készültek el,
így a próbák 1960-tól megkezdődhet
tek. Az eredmény nem volt kielégítő,
így 1961-ben a gyár megbízást kapott
a típus átdolgozására. Az új típus
1963-ban, elnyerve a hadsereg veze
tőinek tetszését, sorozatgyártásra is
került. Néhány száz példány áll szol
gálatban a tengerészgyalogos-egysé
geknél, illetve felderítőegységeknél.
A 60-as,70-es években ráadásul ko
moly regionális exportsikereket is el
ért a típus, Vietnam és Észak-Korea
nagy számban rendszeresítette. En
nek köszönhető, hogy a Type 62-eshez hasonlóan az 1979-es kínai-viet
nami határháborúban mindkét olda
lon harcolt.
34. ábra. Type 63 harckocsi partra úszik
- Kína jelenleg a kétéltű harckocsik
egyik legnagyobb üzemeltetője
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35. ábra. A Type 63 a PT-76 testének
és a Type 62 tornyának „házasításából”
jött létre

A jármű teste nagyon hasonló az ala
pul szolgáló PT-76 típuséhoz, de van
nak bizonyos könnyen felismerhető elté
rések. A test alakja még inkább csónak
szerű lett, a vezető előtti rész szinte víz
szintes, alig van megdöntve. Más a mo
tor hűtőrácsozata, valamint a jármű ol
dalán található, a vízsugárhajtóműbe a
vizet beengedő nyílás három részre van
osztva egy nagy beömlőnyílás helyett. A
jármű erősebb, 400 LE-s 12150L2 jelű
dízelmotort kapott, megnövelve ezzel
mozgékonyságát. Ennek ellenére szá
razföldön meglehetősen lassú, és úszó
képes teste miatt nagy célfelületet nyújt.
Vízen ugyanakkor kiváló a teljesítmé
nye, 1966-ban egy hadgyakorlat során a
szárazföldről Hainan szigetéig sikerült
átúsznia néhány Type 63-asnak.
Az igazán jelentős változás mégis a
tornyon következett be, amely nem is
emlékeztet a PT-76-oséra, és jelentős
előrelépésnek kell tekintenünk. Szem
ben a PT-76-ossal a Type 63 ugyanis
négyszemélyes kialakítású, vagyis a
parancsnok nincsen túlterhelve, nem
kell ellátnia a töltőkezelő/rádiós fel
adatát is. A torony egyébként általános
kialakításában nagyon hasonló a Type
62-eséhez (tehát valójában a T-54-es
tornyához is), fő fegyverzete is ugyan
az a 85 mm-es löveg (ugyanolyan, 47
lőszeres javadalmazással), és formája
is hasonló. (A Type 63 tulajdonképpen
a PT-76 testének, és a Type 62 tor
nyának az „összeházasításaként” jött
létre.) A tornyon kialakítottak egy pán
célkupola alatt elhelyezett ventilátort,
valamint csatlakozási pontot snorkel
számára. Az első változatok mindöszsze periszkóppal és kezdetleges opti

kai távmérővel rendelkeztek, később
felszerelték őket a löveg fölötti lézer
távmérővel, valamint kezdetleges éj
jellátó készülékekkel.
Az 1980-as években, okulva az
1979-es háború tapasztalatain, vala
mint kihasználva az elérhetővé váló
nyugati technológia nyújtotta előnyö
ket, a Type 63 modernizációjára is sor
került, létrehozva ezzel a Type 63-I je
lű típust. A változás a fegyverzetben
következett be, ugyanis a 85 mm-es
löveget lecserélték a Type 80-ason is
alkalmazott 105 mm-es fegyverre,
drasztikusan megjavítva ezzel a jármű
tűzerejét. Ez képes szárnystabilizált
nyíllövedék kilövésére is. Egy egysze
rű tűzvezető rendszert is beépítettek.
Ezenkívül a tornyon megjelentek a
körben elhelyezett tárolókosarak, fo
kozva a kumulatív lőszerek elleni vé
delmet. Ellátták tömegpusztító fegyve
rek elleni védőrendszerrel is.

36. ábra. Type 63-I harckocsik nagyobb
tűzerejű, 105 mm-es löveggel

A Type 63 bázisán kialakították a
Type 77-I és Type 77-II kétéltű páncé
lozott szállító harcjárművet, illetve a
Type 76-os műszaki mentő járművet,
illetve a Type 85 önjáró 122 mm-es lö
veget is, ezek közül azonban mind
egyik megrekedt a prototípus fázisá
ban, egyik sem lépett szolgálatba.
37. ábra. Type 77 kétéltű páncélozott
szállító jármű - csak prototípus készült

N e m z e tk ö z i h a d ite c h n ik a i s z e m le

38. ábra. A világ talán legmodernebb két
éltű harckocsijai, a Type 63A-k menetben

40. ábra. А Туре бЗА/Туре 99 kialakítá
sánál az úszóképesség elsődleges volt

Bár a Type 63 jelenleg is szolgálat
ban áll, napjai meg vannak számlálva,
fokozatosan felváltja a Type 63A.

hegesztett kompozitpáncélt használ.
Ennek következtében formája szögle
tes, emlékeztet a korszerű nyugati tí
pusokéra. Hátsó részét, az eddig is
mertetett típusokhoz hasonlóan kosa
rak veszik körül, míg előre reaktív pán
célelemek szerelhetők fel. A döntött ol
dalfalakon mindkét oldalon 4 -4 köd
gránátvetőt találunk.
A löveg 105 mm-es, huzagolt csövű,
a Type 80/Type 88 lövegének könnyí
tett, kisebb teljesítményű változata.
Képes nemcsak hagyományos repesz-romboló és páncéltörő lövedé
kek, hanem űrméret alatti nyíllövedék
kilövésére is. Ez állítólag 560 mm-es
acéllemezt képes 2000 m-en átütni.
Ezzel a ma használt minden könnyű
harckocsira és páncélozott szállító
harcjárműre veszélyt jelent. Ugyanak
kor rendelkezésre áll itt is a Type 59Dnél már megismert csőből indítható,
irányított páncéltörő rakéta is, amely
képessé teszi arra, hogy minden köze
pes harckocsival eredményesen felve
gye a harcot. A lőszer-javadalmazás
45 lőszer/rakéta.
Nagyon jelentős a változás az elekt
ronikai és tűzvezető berendezések
ben. A harckocsi természetesen ren
delkezik számítógépes tűzvezető
rendszerrel, kétsíkú stabilizátorral, be
épített lézertávmérővel, valamint
hőképalkotóval, megnövelve ezzel a
találati pontosságot, és kiterjesztve az
alkalmazás lehetséges határait. A
rendszerek stabilizált periszkópjai a
torony tetején helyezkednek el, ezzel
egyrészt nem bontják meg a frontpán
célzatot, másrészt jobban védve van
nak a víz felverődésétől.

A T ype 63A (T ype 99)
Bár nevében nagyon hasonló a Type
63-ashoz, a Type 63A (és ennek ABVvédelemmel ellátott változata, a Type
99) valójában egy teljesen új konstruk
ció, sokkal komolyabb képességekkel,
mint elődje. Fejlesztése mindössze a
90-es évek közepén kezdődött, és ab
ból a felismerésből fakadt, hogy a
Type 63 fölött - minden modernizáció
ellenére - eljárt az idő, és már nem ké
pes hatásosan támogatni a partraszálló csapatokat. Ez a probléma annál is
fontosabbá vált, hiszen Hongkong
visszatértével Tajvan maradt az egyet
len, a pekingi kormányzattól független
kínai terület.

39. ábra. А Туре бЗАЯуре 99 vízben ki
emelkedően nagy sebességre képes

Az első prototípusok 1995 körül ké
szültek, és mivel a próbák sikeresek
voltak, 1997 elején a jármű megkapta
a jóváhagyást a sorozatgyártás meg
kezdéséhez. Az év végére 35 darab
készült el, 2000 végéig pedig már több
mint 300 darab állt szolgálatba.
Mind a testet, mind a tornyot radiká
lisan áttervezték. A test szélesebb lett,
ezzel jobb úszóképességet biztosít,
ami szükséges is a megnövekedett
méretű torony miatt. 580 LE-s dízel
motort is kapott, amellyel vízen már 28
km/h sebességet érhet el. A futóműre
kötényezés került, ez növeli a védett
séget. Az igazi változás mégis a to
ronyban következett be, amely szakít
a korábbi könnyű típusok öntött, fél
gömb alakú formájával, és modern,

41. ábra. Ebből a nézetből jól megfi
gyelhető а Туре бЗАЯуре 99 testének
csónakszerű kialakítása

A NORINCO jelenleg is gyártja a tí
pust, és várhatóan ezzel fogják át
fegyverezni az összes könnyű harc
kocsikkal felszerelt egységet. A jár
mű exportjára egyelőre nem került
sor, de várható, hogy más kelet-ázsi
ai országok is rendszerbe állítják, mi
vel az ottani terepviszonyoknak sok
kal inkább megfelel, mint nehezebb,
síkságokra vagy sivatagokba terve
zett társai.

42. ábra. A fejlesztés alatt álló amerikai
AAAV tűzereje messze elmarad a Type
63A-étól - igaz, elsősorban csapatszál
lítónak szánták

Bátran állíthatjuk, hogy a Type 99
ma a világ legjobb kétéltű harckocsija.
Az esetleges első hullámban támadó
Type 63A harckocsiknak nincs vetélytársa - a sokat emlegetett leendő
amerikai „csoda” AAAV jármű inkább
csapatszállító, főfegyverzete (25
mm-es Bushm aster gépágyú) és

43. ábra. Tajvani M60A3TTS harckocsik bár a konstrukció fölött már eljárt az idő,
a modernizáció miatt még mindig lenne
esélyük a kínai könnyű típusok ellen

gránátvetői nem mérhetőek össze a
Type 63A modern 105 mm-es lövegével.
Utóbbinak a tajvani közepes és
könnyű harckocsik lehetnek az ellenfe
lei. Persze kétséges, hogy egy össze
csapás esetén az NFH harckocsik mire
lennének képesek. Tajvan 376 db mo
dernizált M-60A3 TTS harckocsija mel
lett 450 db M-48H (Bátor Tigris) és 100
db M^48A5 harckocsival rendelkezik,
melyet kiegészít 1000-nél is több M-24
(230 db) és M^41 (675 db) könnyű harc
kocsi. Utóbbiak többsége raktárban zá
rolva áll. Az M-41 modernizációs prog
ramja elkezdődött - 50 db megkapta a
Detroit Diesel 8V-71T motorját, és a

2 0 1 0 /3

HADITECHNIKA r 27

NAPCO feljavító csomagját is beszerel
ték. Ha a hadsereg elégedett az ered
ménnyel, akkor 350 db további harcko
csit is felújítanak. A harmadik generáci
ós NFH harckocsik nem állnak olyan
nagy mennyiségben rendszerben, hogy
ne lenne a tajvani harckocsiarzenál elég
erős visszatartó erő.

PáncélvaoAsz

46. ábra. Type 89 páncélvadászok felvo
nulása 1999. október 1-jén

jármüvek

Az eddig tárgyalt Туре-okon kívül a
népi Kína rendelkezik egy modern 120 mm-es sima csövű löveggel fel
szerelt - páncélvadásszal is. Ez a mo
dern seregekben rendhagyó fejleszté
si vonal egy igen nagy harcértékű
harceszközt eredményezett. Ez a
Type 89 (PTZ-89) önjáró páncéltörő
löveg (páncélvadász).

44. ábra. A Type 89 páncélvadász, bár
fejlesztési zsákutcát képvisel, mégis ki
magasló képességekkel rendelkezik

A Feng Bao-program keretében a
T-72-eshez hasonló, sőt jobb páncé
los kifejlesztését tűzték ki célul. Kína
megkereste a német államot a
Leopard II elemeinek, többek között az
L/44-es 120 mm-es sima csövű lövegnek a megvételi szándékával. Mivel a
németek ezt elutasították, Kína saját
löveg kifejlesztése mellett döntött.
A prototípus 1979. februári elkészülte
után több mint 1000 db APFSDS löve
déket ellőttek tesztcéllal. A 82-14-es
löveg 120 mm/68 fokos szögű homo
gén páncélt 1700 m/s sebességgel,
204 mm/68 fokos szögben álló
kompozitpáncélt 1411 m/s sebesség
gel repülve tört át.
A kiváló eredmények ellenére, politi
kai okok miatt a 120 mm-es „nyugati”
löveg helyett a 125 mm-es szovjet
45. ábra. A Type 89 felépítése emlékez
tet a modern önjáró lövegekére, de fel
adata nem a közvetett tűztámogatás
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mintájút helyezték előtérbe. A 125mm-esnek alapvetően két fő előnye
volt: az automatikus töltés és az, hogy
rakéta indítására is alkalmas a cső.
Ám mivel a 120 mm-es löveg teljesít
ménye kiváló volt, nem akarták veszni
hagyni. így nem harckocsikba került,
hanem ebbe az önjáró lövegbe.
A prototípus 1984-ben készült el, és
1985-ben m ára pekingi Nankou teszt
pályán tesztelték. A kilőtt APFSDS lö
vedékkel 450 mm páncélt tört át 2000
m távolságból. A tesztek 1987-88-ban
folytatódtak, és végül 1989-ben kez
dődött meg a gyártás - egy húszdara
bos sorozattal. Eddig körülbelül 100
darab épült meg a típusból.
A fő fegyverzet L/50-es 120 mm-es
sima csövű, hőkiegyenlítéses borítású
harckocsi ágyúját félautomata töltőbe
rendezéssel kombinálták. A löveg per
cenként tízlövéses tűzsebességre ké
pes a testben és toronyban szállított
30 darabos lőszerkészlettel. Alapvető
en HEAT, HEAT-FRAG és APFSDS
lövedékekkel tüzelhet. Utóbbival 1660
m/s sebességei 2500 m gyakorlati lő47. ábra. A Type 90 páncélvadász

távolságot tud elérni. Ilyen adatok mel
lett szükség van a TSFCS tűzvezető
rendszerre, mely fogadja az éjszakai
látókészülék és a lézeres irányzék
adatait is. HE lőszerrel 960 m/s sebes
séggel 9000-re képes tüzelni. A fő
fegyverzet nem stabilizált. Kiegészítő
fegyverzete a szokásos 7,62 mm-es
párhuzamosított és 12,7 mm-es légvé
delmi géppuska.
Mivel könnyű felépítményre épül, a
31 t-s súlyt nem lehetett túllépni, s az ön
járó löveg páncélzata igen vékony lett bár a tornyon a Kínában szokásos utólag
felhelyezhető védelem helyet kaphat.

A kétszer négy ködgránátvetőt kiegészí
tendő, a keleti harckocsikhoz hasonlóan
a kipufogóba fecskendezett üzemanyag
gal is tud füstködöt generálni. A legény
ség АВС-védelme megoldott.
A nagyszerű teljesítmények ellenére
a harcjármű sok kétséget vet fel. A hi
degháború véget ért, s az (eddig sem
túl nagy) veszély, hogy bárki tömeges
inváziót indít Kína ellen, 1990-re elhanyagolhatóvá vált. Új, gyors, könnyű
és okosabb fegyverrendszerekre lett
szükség. így a Type 89 lehetséges
szerepét, helyét a mai hadviselésben
elég nehéz megtalálni.
A 6D6-os kerékképletű 100 mm-es
Type 90 (WZ551) páncélvadászt kiegé
szítő páncélos a Type 321 általános
lánctalpas alvázon épült, mint például a
152 mm-es Type 83 önjáró löveg, illetve
a Type 89 rakéta-sorozatvető.
M it

tartogat a jövő?

Felmerül a kérdés, merre tarthat ezek
után a kínai harckocsigyártás, mivel az
bizonyos, hogy a Type 98 sorozatgyártá
sával egyidejűleg már elkezdődik az új
típus fejlesztése. Hogy pontosan milyen
lesz, természetesen nem lehet megjó
solni. Azonban ha egy pillantást vetünk a
Pakisztánban már szintén gyártás alatt
álló Al-Khalidra, akkor sejthető, hogy mi
lyen irányban fog folytatódni a fejlesztés:
Ükrajna egyre nagyobb szerepet játszik
(illetve elképzelhető, hogy a 2005-ös vál
tozások után már csak játszott) a fejlesz
tésekben, kamatoztatva a Szovjetunió
felbomlása után a T-72-es és T-80-as
családok átalakításában szerzett ta
pasztalatait, jelentősen hozzájárult az új
pakisztáni típus kifejlesztéséhez. Ezzel
egy időben pedig nemcsak Pakisztán,
de Kína is hozzájut ezekhez az eredmé
nyekhez - vagyis kialakulóban van egy
fejlesztési háromszög, amely - úgy tűnik
- képes meglepően jó minőségű és in
novatív járművek előállítására.
A másik kérdés Európa szerepe lehet.
Napjainkban jelentős transzatlanti kér
déssé vált az EU államainak Kínával
szemben 1989-ben bevezetett fegyver
embargójának fenntartása. A tét érthető
en hatalmas az Egyesült Államok szá
mára: Kína, bármennyire gyorsan fejlő
dik is gazdasága, évtizedekkel le van
maradva a fejlett világ mögött a haditechnika nagyon sok területén - ugyan
akkor az elmúlt évtizedekben megmutat
ta, hogy képes nagyon gyorsan beépíte
ni a megszerzett fejlett technológiát had
erejébe. így abban az esetben, ha a volt
Szovjetunió után az Európai Unió orszá
gainak technológiai piacai is megnyílnak
előtte, valószínűleg villámgyorsan tudja
a meglévő hiányokat kipótolni.

K iegészítések

48. ábra. Kínai kététű egységek elhagy
ják a szállítóhajókat

Ennek hatásait elsősorban az Egye
sült Államok, illetve távol-keleti szövet
ségesei fogják érezni, mivel nekik kell
majd ellensúlyozni a most már nemcsak
számbeli fölényben, de technikailag is
legalábbis paritásban lévő NFH erejét.
Az új kínai harckocsikkal szemben sem
lesz ez könnyű, hiszen azok, ha nem is
állnak az élvonalban, de mindenképpen
szorosan a legfejlettebb típusok nyomá
ban járnak, és különösen tömegesen al
kalmazva lennének képesek kellemet
len meglepetéseket okozni bármely fej
lett hadseregnek.
Ugyanakkor nem szabad azt sem elfe
lejteni, hogy nem minden a technológia,
nagyon sok múlik a csapatok vezetésén,
az alkalmazott harcászati elveken is. Bár
erről sajnos Kína esetében kevesebbet
tudunk, mint kívánatos lenne, úgy tűnik,
a fejekben még le kell játszódnia a forra
dalomnak, amely már a haditechnikában
végbement (vagy éppen most megy vég
be). Hogy csak egy példát írjunk: bár Kí
na lelkes támogatója az összfegyvernemi harcászatnak, számukra ez né
miképp mást jelent, mint Nyugaton. A kí
nai felfogás szerint ugyanis mindössze
arról van szó, hogy egyazon térben, egy
időben több fegyvernem is ellátja saját
feladatát. Az ezek közötti koordináció vi
szont legalábbis esetleges - nem na
gyon képzelhető el például, hogy a földi
csapatok előretolt irányítója légicsapást
kezdeményezzen egy váratlanul felbuk
kanó célra. Úgy tűnik tehát, hogy az
NFH-nak a technikai fejlődés ellenére
még van mit tanulnia. Ugyanakkor a fel
tételek adottak egy olyan haderő létreho
zására, amely mind méreténél, mind fej
lettségénél fogva kihívója lehet az Egye
sült Államoknak néhány évtized múlva a
távol-keleti térségben.
Az NFH a világ legnagyobb létszámú
hadserege. A jelentős létszámcsök
kentések ellenére még mindig 2,5 mil
lió katona szolgál négy haderőnemben
(szárazföldi, légierő, haditengerészet
és stratégiai rakétacsapatok). A szá
razföldi csapatok 8000 harckocsival
4000 páncélozott szállító harcjárművel
és 25 000 tüzérségi eszközzel még
igazi tömeghadsereget alkotnak, de
már láthatóak a változás jelei.

A kézirat lezárása 2005 végén történt, a később megjelent dokumentumokban az alábbi adatok
találhatók.
T y p e 5 9 I ; I I : A kínai hadsereg 6000 db-ot vett át, Pakisztánba 1200 db-ot szállítottak. Ezeket ott
átépítették a szabványos brit eredetű 105 mm-es A7L2 löveggel. Ezt Pakisztán gyártja,
a hozzávaló lőszerekkel együtt. Az egyéb államokba irányuló export 1826 db volt. Ez a típus
a harmadik világ legjobban elterjedt járműve. így a gyártás összesen 9020 db lehetett.
T y p e 6 9 : Ebből 890 db gyártásáról van adat. A kínai hadsereg 200 db-ot vett át. Bangladesbe
80 db, Iránba 200 db, Burmába 100, Pakisztánba 250, Thaiföldre 50, Zimbabwébe 10 db került.
T y p e 7 9 : 2008-ban mintegy 300 db volt a kínai állomány.
T y p e 8 5 : Az első változatból a kínai hadsereg részére 1992-ben 97 db-ot, 1993-ban 82 db-ot,
1995-ben 51 db-ot + 20 ARV-t, 1996-ban 3 db-ot, azaz 288 db-ot szállítottak. A második APváltozatból 1993-tól a kínai erők 600 db-ot, Pakisztán több mint 300 db-ot vett át. A harmadik
változatból csak 1 db prototípus épült. így a gyártás legalább 1190 db-ot tett ki.
T y p e 8 8 I ; I I : 2008-ban 1000 db szerepel kínai használatban.
T y p e 9 0 1: A 4 8 1 tömegű járművet Khalid néven exportálták Pakisztánba. A második változat
50 t-s tömegű, szabványos 125 mm-es löveggel szerelt. Legalább nyolc éven át gyártották,
darabszámúk nem ismeretes.
T y p e 9 6 : Ez valószínűleg a 90 I kínai változata
1200 db-os készlettel.
T y p e 9 8 / 9 9 : Az alapváltozat 51 t tömegű,
125 mm-es L/50-es löveggel van
felszerelve. Gyártották, de számadat nem
ismert. A 98 második változatából
2002-ben 42 db-ot gyártottak le
(az 52 t-s járműből, amely azonos
löveggel volt szerelve). Ez valószínűleg
jelenleg is gyártásban van. 2008-ban
160 db-os állományra van adat.
Új fejlesztés csak egy ismeretes, ez CSU 152 jellel szerepel. 2005-től fejlesztik, kipróbálták
új 88 és 152 mm-es löveggel is. A kínai hadügyminisztérium ezekről semmiféle hivatalos
adatot nem adott ki.
( A M ilit a r y B a la n c e 2 0 0 8 a d a t a i n y o m á n . )

Sárhidai Gyula

A közelmúlt legjelentősebb változása
pl. a gyors reagálású erők felállítása.
Ezek a csapatok jobban képzett és fel
szerelt, nagy mozgékonyságú egységek,
kombinált hadviselési képességekkel.
A helikopterekkel, önjáró tüzérséggel és
mobil légvédelmi rakétákkal felszerelt
csapatoknál a C3l-elvek (command,
control, communications and intelligen
ce) alapján folyik a kiképzés.
A másik irányvonal a szárazföldi
haderők általános modernizálása.
A hadrend is tükrözi ezt: a tömeghadse
regek hadosztályai helyett a kisebb, ru
galmasabb és technológiaorientált dan
dárok lesznek az alap magasabbegységek. A különleges haderők szerepe
Kínában is felértékelődik, sőt már a „digi
talizált erők” fejlesztése is előrehaladott.
A légierő a meglévő elavult szovjet
technológiai alapokon álló repülőgépek
flottái mellett modern vadászgépek be
szerzésére, fejlesztésére és a fegyverzet
korszerűsítésére koncentrál. A haditen
gerészet modern felszíni egységei a vi
lágszínvonalat tükrözik, bár továbbra is
csak part menti tevékenységre alkalma
sak. Kínának még nem sikerült megte
remteni a világ bármely pontjára jelentős
erőt projektálni képes haditengerészetet.
Partraszálló hajók terén hatalmas
fejlesztések folynak. A tengerészgya

logság, a légierő és a szárazföldi csa
patok jelentős erőit készítették fel egy
esetleges partraszállásra. Ez utóbbi nem ok nélkül - zavarja Tajvant, mely
mind a mai napig a Kínai Népköztársa
ság céltáblája. A „nagy” Kína nem is
meri el szuverén államnak, és kész akár katonai eszközökkel való - integ
rálásáért mindent megtenni.
Kínával együtt hadserege is fejlődik.
Felejteni akarja a Vietnam elleni két
háború viszonylagos kudarcát, moder
nizálja technikai bázisát, és fejleszti
mobil csapásmérő kapacitását.
Mi innen, Európából kíváncsian fi
gyeljük, hogyan alakul át a hatalmas,
de rosszul felszerelt tömeghadsereg,
atomhatalom és regionális geopolitikai
erő világpolitikai játékossá - modern,
összfegyvernemi harcra képes had
erővel.

F elhasznált irodalom

http://www.china-defense.com
http://www.sinodefence.com
http://www.fas.org
http://www.kitreview.com
http://www.emeraldesigns.com
http://www.nasog .net
http://www.pakistanidefence.com
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Péter Zsolt

TPZ-1

Fuchs

A Transportpanzer-1 Fuchs
páncélozott szállító jármű m
A2

Funk

Ez a változat további elektronikai vál
tozatokat jelent, bár a „Funk” (rádiós)
megnevezés nem egyértelműen utal a
járművek fő feladatára. Ezekből a vál
tozatokból összesen 265 db-ot gyár
tottak.
F ü h ru n g s fu n k fü r F lu g a b w e h rfü h ru n g
(F ü F u F la F ü ): Légvédelmi tűzvezető
központ; a Gepárd és Roland légvédel
mi kötelékek digitalizált tűzvezető köz
pontja. Jellemzője a bal oldali hátsó aj
tószárnyra szerelt SEA 5 kW-os áram
forrás-aggregátor.
F u n k fü h ru n g s fa h rz e u g (F ü F u ): Moz
gó vezetési pont céljára átalakított,
speciális rádiószettekkel, teleszkópan
tennával és 5 kW-os áramforrás-agg
regátorral szerelt járműváltozat.
P a n z e ra u fk lä ru n g s ra d a r
(P A R A ):
Páncélos felderítő kötelékek részére,
rádiótechnikai felderítés céljára kialakí
tott járműváltozat. Radaregységként a
korai változatokban még amerikai gyár
tású TPS-33 típust alkalmaztak, ame
lyet később felváltott a francia LMT cég
által gyártott RASIT DR-PT 2a típusú
radar. Ezzel a változattal gyakran talál
kozhatunk PARA/RASIT néven is. Kü
lönlegessége az elektromos berende
zések áramellátását biztosító, a hátsó
ajtószárnyba beépített 5 kW-os áram
forrás-aggregátor, a FOA-50 navigáci
ós berendezés, az RZW-1-1 menetvo
nal-rajzoló berendezés és a beépített
rádió adó-vevő készülékek. A radarbe
rendezés antennarendszerét 4,1 m ma
gasságig lehet hidraulikusan felemelni
(ez a jármű tetejétől mérve 1,8 m). Táv
vezérlésére egy 30 m-es kábel szolgál.
A berendezést elsősorban éjszakai és
rossz látási viszonyok közötti alkalma
zásra fejlesztették ki. Egyes harcost
5 km, lövészrajt 8 km, harckocsi mére
tű célt 16 km, repülőgépet és helikop
tert pedig 12-20 km távolságból képes
felismerni. Kezelőszemélyzete 4 fő.
A járműből 110 db készült.

TPZ-1

Fuchs

A3

S pürpanzer

A Fuchs talán legismertebb változa
ta. A Fuchs mint páncélozott harc
jármű az A3 Spürpanzer változatban
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került legnagyobb m ennyiségben
más hadseregek állományába. Ez a
vegyi- és sugárfelderítő járm űválto
zat, amelyből összesen 140 db ké
szült.
Fő feladata a harctéren található
ABV-szennyeződések felderítése, érté
kelése és a szennyezett terület megjelö
lése. Ennek érdekében korszerű és drá
ga berendezésekkel szerelték fel (egye
dül az MM-1 típusú tömegspektrométer
a teljes ár 20%-át teszi ki). Folyamatos
üzemmódban 22-féle szennyezőanyag
jelenlétét tudja kimutatni párhuzamo
san, míg számítógépes adatbankja se
gítségével mintegy 400 szennyező
anyagot képes azonosítani. Ebben az
esetben viszont meg kell állni a harcjár
művel, és megvárni, amíg végez az
elemzéssel. A belsejébe telepített kiér
tékelő berendezéshez több módon is
kerülhet minta. Egyrészt mozgás köz
ben a levegőből és - a hátsó részen el
helyezett két, leengedhető kerekes
szonda segítségével - a talajból is. Álló
helyzetben mindezek kiegészülhetnek
még vízből vett mintákkal is. Szennye
zőanyag észlelésekor a jármű egyrészt
megjelöli a szennyezett terepet, más
részt a szennyezés mérvéről és fajtájá
ról részletes adatokat továbbít rádión a
harcvezetési központba.
A legelső változat még csak a vegyiés sugárszennyezettséget volt képes
észlelni, a biológiait nem. A fejleszté
seknek köszönhetően (a korszerűsített

járműváltozat később az A6 megneve
zést kapta), az értékelő rendszer adat
bankjában ma már több mint 1000
szennyezőanyagról van információ.
Személyzete 4 fő, tömege 17 t.

TPZ-1

Fuchs

A4 T ransportpanzer

Ez a változat (pontosabban ettől
kezdve minden további: A4, A5, A6,
A7) már nem tekinthető önálló, speci
alizált járműváltozatnak. Ennek meg
felelően az A4 is csupán az alap
TPz-1 némileg módosított variánsá
nak tekinthető, melynél a leglényege
sebb eltérés a SEM 25/35 típusú rá
dió adó-vevők korszerűbb, SEM
80/90 típusú rádiókkal történő kiváltá
sa. A SEM 80/90 típusú ultrarövid hul
lámú rádiók delta modulációjú, a
30-79,975 MHz közötti frekvenciatar
tományban (25 kHz-es csatornaosz
tással) üzemelő, távbeszélő vagy
adatátviteli üzemmódra alkalmas be
rendezések. Tíz memóriahellyel ren
delkeznek, memóriaegységük 16-16
előre beállított frekvencia tárolására
képes, automatikus vagy kézi csator
naválasztási lehetőséggel. A S E M -80
teljesítménye két fokozatban 0,4 W
vagy 4 W lehet. Hatótávolsága terep
től, időjárási viszonyoktól és antenná
tól függően 5-17 km. A SEM 80 típu
sú rádió főbb részei: A/VHF főegy
ség, FSP-70 automatikus csatorna-

választó egység, ST-80 csatlakozó
keret, G P -80 alaplapegység és
FA-80 típusú járműantenna. A SEM
90 típusú rádió a SE M -80 típus
LV-90 teljesítményerősítő egységgel
bővített változata. (Vagyis a teljesít
ményerősítő nélküli változat a SEM
80, a teljesítményerősítős változat
pedig a SEM 90 típusú rádió.) A SEM
90 teljesítménye két fokozatban 4 W
vagy 40 W lehet. Hatótávolsága an
tennától függően 9-30 km.
M IL A N : A páncélos
felderítő
és páncélvadász-kötelékek számára
kifejlesztett járműváltozat.
G ru p p e n fa h rz e u g P io n ie re : Műszaki
járműváltozat.
G ru p p e n fa h rz e u g In fa n te rie : az alap
Mannschaftstransporter A4 változatú
megnevezése.
S a n itä t: Sebesültszállító változat,
két alváltozatban: A4 és A4A1.

TPZ-1

Fuchs

A5

Funk

Ez a modifikáció az A2 Funk módosí
tott, SEM-80/90 típusú korszerűbb rá
dió adó-vevőkkel szerelt változata, SEA
5 kW-os áramforrás-aggregátorral ellát
va. Az alábbi alváltozatai ismertek:
F ü h ru n g u n d F e u e rle itu n g (F ü F e ):
A z A2 FüFe légvédelmi tűzvezető köz
pont SEM 80/90 típusú rádiókkal sze
relt változata.
R S P A R A R A S IT : A z A2 PARA válto
zat SEM 80/90 rádiószettekkel.
RS
Führungsfunk
für
F lu g a b w e h r fü h ru n g
(F ü F u F la F ü ) :
A FüFu változat némileg módosított,
a korábbi A2 FüFu feladatának ketté
választása A5 FüFu és A5 FüFuFlaFü
változatokra. Ezt már korszerűbb SEM
90/93 rádiószettekkel szerelték.

TPZ-1

Fuchs

A6

S pürpanzer

Ez a harcjármű az A3 Spürpanzer to
vábbfejlesztett változata. A módosítás
az A4 változatokhoz hasonlóan érin
tette a rádiót, amelyet a SEM 80/90 tí
pussal váltottak ki. Emellett a járművet
alkalmassá tették biológiai szennyezé
sek kimutatására is. Az A6-ból hama
rosan kialakították az A6A1 változatot,
amelynél tovább korszerűsödött a rá
dió SEM 90/93 típusra, továbbá GPSberendezéssel is ellátták.

TP Z-1 F uchs A7 T ransportpanzer
Ez az alap Transportpanzer-1 mó
dosított változata, amely alacsony
intenzitású műveletek, békefenntartó

tevékenységek hadműveleti követel
ményeire adott válasz a fejlesztők
részéről. Ezek az eltérések elsősor
ban a személyzet (és a jármű) vé
dettségét érintik, ami egyszerűen
hatásosabb páncélvédettséget je 
lent. (Érdekes módon a Fuchs mint
páncélozott szállítójármű a népi fel
kelők, milicisták, gerillák fémjelezte
alacsonyabb fokú fenyegetése elle
nére erősebb páncélzattal rendelke
zik, mint egy „átlagos” háborús kö
rülményekre kifejlesztett páncélozott
járműtípus.) Az 1997-ben kialakított
modifikáció elsősorban az egykori
Jugoszlávia területén zajló békefenntartó feladatok ellátására ké
szült. Ebből a típusból 55 db-ot gyár
tottak le.
A jármű legfontosabb ismertetőjele
az ún. MEXAS (Modular EXpandible
Armour System) kiegészítő páncélzat.
Az IBD, Lohmar (Ingenierbüro Deisenroth) tervezőiroda által kifejlesztett
páncélzat lényege, hogy utólag is fel
szerelhető a harcjármű - lövedékek és
aknák hatásának leginkább kitett - fe
lületére, kerámia- és üvegszál erősíté
sű páncéllemezekből áll. Maga a pán
célzat hat modulból épül fel. A különfé
le modulok a jármű más-más részét hi
vatottak védeni. Az első a páncéltestre
kívülről felszerelhető páncéllemezeket
jelenti. A második a jármű alsó részé
nek védettségét növeli azzal, hogy a
harcjármű alatt robbanó aknák hatását
csökkenti. A harmadik modul maga
sabb biztonsági kategóriába sorolt
szélvédő üveget és ajtóüvegeket, míg
a negyedik „lövedékállóbb” periszkó
pokat és figyelőberendezéseket jelent.
Az ötödik modul a páncéltest belső ol
dalára felszerelhető szilánkfogó bélés,
amely áthatoló találat esetén csökken
ti a személyzet sérülésének esélyét
azáltal, hogy felfogja a páncéltest felü
letéről leváló szilánkokat. A hatodik
modul nem más, mint a parancsnoki
géppuska védőpajzsa. A kiegészítő
páncélzat révén a harcjármű ellenáll a
14,5 mm-es géppuskák lövedékei, va
lamint a 155 mm-es tüzérségi lövedé
kek repeszei által okozható sérülések
nek is. Mindezek a módosítások több
dolgot is maguk után vontak. Egyrészt
a jármű harci tömege kb. 3 t-val meg
nőtt. Másrészt nehezebbé vált az ajtók
és búvónyílásfedelek mozgatása. A
bekövetkezett tömegnövekedés kom
penzálására erőforrásul egy Mercedes
Benz ОМ 501 LA típusú, 315 kW (428
LE) teljesítményű motort, a korábbi se
bességváltó helyett pedig egy ZF 6 HP
600 típusú sebességváltót szereltek a
harcjárműbe. A nyílászáró szerkeze
tek tömegnövekedése miatt - a nyitást
segítő torziós rugók ellenére - előké

szítéseket végeztek egy jövőbeni
elektrohidraulikus ajtónyitó berende
zés beszerelésére. A megnövelt jár
műtömeg miatt a harcjármű elveszítet
te
úszóképességét,
ezért
vízi
átkelőkészletet fejlesztettek ki hozzá.
Opcionálisan lehetőség van a KUKA
606 A2 típusú torony beszerelésére,
amelyben egy 12,7 mm-es Browning
М2 típusú géppuska és egy M K-19 tí
pusú 40 mm-es gránátvető kapott he
lyet. A járművet klímaberendezéssel is
ellátták.
A típusból hat változatot alakítottak
ki, amelyek gyártását a Rheinmetall
Landsysteme az alap TPz-1 átépíté
sével 2003 júliusa óta végzi. Az alapváltozat A7 változatra történő átalakí
tási „csomagot” a Rheinmetallnál
Änderungspaket-1-nek nevezik, az át
alakított járművet pedig A7 MSA
(Modularen Schutzausstattung) meg
nevezéssel szokták illetni.
T P z -1 A 7 A 1 D a te n v e ra rb e itu n g /
F ü h ru n g s u n te rs ü tz u n g : digitális adatfeldogozó, vezetéstámogató változat.
T P z -1 A 7 A 2 S a n itä t: Sebesültszál
lító változat, fegyverzet nélkül.
T P z -1 A 7 A 3 M IL A N : MILAN pán
céltörő rakétaindítóval szerelt változat.
T P z -1 A 7 A 4 P a n z e rp io n ie rg ru p p e :
Műszaki járműváltozat.
T P z -1 A 7 A 5 P io n ie rfü h r u n g s 
p a n z e r: Műszaki kötelékek parancsno
ki járműve.
T P z -1 A 7 A 6 F L K : A földi és légi
egységek közötti együttműködést se
gítő, a légi csapásméréshez célkijelö
lést végző - előretolt repülésirányító
pont - változat.
(Tulajdonképpen a Krisenreaktion
kräfte változat - lásd a TPz-1 alapvál
tozatánál - is egyfajta A7 változatnak
tekinthető, mivel megjelenési ideje és
felszereltsége nagyjából egyezik
azéval.)

K ülföldi

változatok

A TPz-1 család legfontosabb és legna
gyobb külföldi üzemeltetője az USA,
ahol 123 db -A 3 (és ebből továbbfej
lesztett) változat teljesít szolgálatot. Az
amerikaiak még saját, 1986-ban kezdő
dött tesztprogramjuk alapján döntöttek a
Fuchs mellett. Az első 48 db harcjármű
szállítása - lassú ütemezéssel - 1989ben kezdődött, XM-93 (X = experimental/kísérleti) megnevezéssel. A szál
lítás vége - az Irak elleni háború miatt már sürgős megnevezést kapott. Mind
ez azonban még így sem volt elég, a né
met kormány saját készletéből további
60 db-ot szállított le a háború 1991. feb
ruári kezdetére. A koalíciós erők nagy
megelégedéssel használták a harcjár-
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TPz-1
1979
Thyssen

Évjárat:
Gyártó:
Gyártó ország:
Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Szerkezeti tömeg:
Harci tömeg:
Lépcsőmászó képesség:
Árokáthidaló képesség:
Mászóképesség:
Oldalstabilitás:
Szabad magasság:
Motor:
Teljesítmény:
Hatótávolság:
Max. sebesség:
Fegyverzet:
Lőszer-javadalmazás:
Fegyverzett):
Lőszer-javadalmazás:
Fegyverzett):
Lőszer-javadalmazás:
Szállítható személyek:
Páncélzat:
Éjjellátó készülék:

Fuchs 2
2001
Rheinmetall
Lands.
Németország
6,83 m
2,98 m
2,42 m
14,6 t
22 t
60%
1,2 m
0,7 m
30%
0,41 m

Henschel
NSZK
6,75 m
2,98 m
2,30 m
14 t
19 t
70%
1,10 m
0,6 m
30%
0,41 m
МВ ОМ
MTU 6V
402A
199 TE 20
235 kW
315 kW
(320 LE)
(428 LE)
800 km
700 km
105/10 km/h
96/10 km/h
7,62 mm-es
opcionális
gpu.
1000 db
76 mm-es
76 mm-es
ködgr.
ködgr.
6 db
6 db
MILAN pct. rak. (opc.)
2+10 fő
5 mm
passzív

2+10 fő
passzív

Grizzly
1976
General
Motors
Kanada
5,97 m
2,53 m
2,53 m

Pandur
EE-11 URUTU
PARS
1996
1974
SteyrEngensa
FNSS
Daimler-Puch
Ausztria
Brazília
Törökország
5,78 m
6,15 m
6,56 m
2,50 m
2,65 m
2,7 m
2,1 m
2,90 m
2,17 m
11 t
13,2 t
10,5 t
14
t
13,5 t
18,1 t
60%
70%
60%
70%
1,6 m
1,0 m
1,75 m
0,8 m
0,5 m
0,6 m
0,7 m
30%
30%
30%
60%
0,4 m
0,4 m
0,4 m
0,4 m
Steyr
Detroit dízel
Detroit dízel
Caterpillar
6V 53 T6
WD 612
6V 53 T6
202 kW
191 kW
191 kW
439 kW
(275 LE)
(260 LE)
(260 LE)
(600 LE)
600 km
650 km
1000 km
100/7 km/h
110/11 km/h
105/8 km/h
100/10 km/h
12,7 mm-es
12,7 mm-es
12,7 mm-es
opcionális
gpu.
gpu.
gpu.
1800 db
800 db
7,62 mm-es 7,62 mm-es
gpu.
gpu.
1800 db
2x4 db ködgr. 2x6 db ködgr. 2x3 db ködgr.
8 db
12 db
6 db
3+6 fő
2+8 fő
1+12-14 fő
10 fő
5-10 mm
6-12 mm
van
van
van
van

1. táblázat. A Fuchs és néhány páncélozott szállító jármű harcászati-műszaki adatai

művet, bár a sivatagi körülmények több
gondot is felvetettek, ami szerepet ját
szott abban, hogy az amerikaiak további
fejlesztéseket kezdeményeztek.
Annak ellenére, hogy a Fuchs mint
M93 nemrég került rendszeresítésre, a
Block-l-program keretében már az
M93 A1 változatra történő átdolgozá
sát irányozták elő. Ez a célkitűzés
1995-ös programkezdetet jelentett, és
a szállítások kezdetét 1998-ra tette. A
munkát a General Dynamics Land
Systems, az Anniston Army Depot és
a Rheinmetall Landsysteme végezte.
Az M93 A1 jelentősen módosított vál
tozat. A korábbi négyfős személyzetet
háromra csökkentették. A jármű tetejé
re középen egy M21 MICAD távirányí
tású érzékelőegységet helyeztek, digi
tális adattovábbításra is alkalmas, ún.
SINCGARS rendszerű rádióberende
zést építettek be. A vezető és a pa
rancsnok számára GPS-t, megfigyelő
monitort, VOS 25 helyzetmeghatározó
berendezést és további számítógépe
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ket szereltek be. Mindezeken kívül ter
mészetesen nagy súlyt helyeztek a mi
nél szélesebb körű szennyezőanyag
felismerésre, a neutronsugárzáson kí
vül az ipari felhasználású vegyi anya
gok, alacsony sugárzású radioaktív
anyagok (pl. dúsításra váró uránérc)
felderítésére is. Az Egyesült Államok
123 db M93-ból 120 db-ot alakított át
M93 A1 változatra. (Pontosabban a
tengerészgyalogság tíz járművének
átépítése kérdéses, mert ők a
HMMWV vagy LAV változatban gon
dolkodnak inkább.)
Az ezredforduló után az M93 A1 to
vábbi módosításával létrehozták az
M93 A1P1 változatot. Ez azonban
nem tekinthető igazi fejlesztésnek, hi
szen csak az A1 változat képessége
inek további növelése volt a cél a ha
zai
fejlesztésű
Stryker
CBRN
(Chemical, Biological, Radiological,
Nuclear) típus 2007-es szolgálatba
állításáig, illetve annak széles körű
elterjedéséig.

A második legnagyobb külföldi alkal
mazó Szaúd-Arábia, amely 36 db
Fuchsot rendelt, valószínűsíthetően az
öbölháború tapasztalatai alapján. Az
állományból 14 db TPz-1 alapválto
zat, 8 db sebesültszállító, 4 db mozgó
vezetési pont és 10 db A3 Spürpanzer.
Az Egyesült Arab Emirátusok egy
2005-ös szerződés alapján 32 db
Fuchsot tart hadrendben. Hollandia 23
db Fuchsot rendelt, ebből hat A3, négy
A5, a többi pedig A1 változat.
Nagy-Britannia 11 db A3 változatot
szerzett be, ebből egyet 1994-ben Me
xikónak átadott. A britek a beszerzett
járműveken több módosítást végeztek,
így pl. más típusú (amerikai rendszerű)
rádiókat építettek be, L8A1 RP típusú
ködgránátvetőket, külső TASZT ládá
kat adaptáltak a harcjárműre, és módo
sítottak a géppuska rögzítésén is.
Venezuela 10 db alapváltozatú harc
járművet rendelt 1983-ban, amelyek ki
vitele eltér a némettől: a járművet egy
8 1teherbírású csőrlővel, egy távirányí-

Évjárat:
Gyártó:
Gyártó ország:
Hossz:
Szélesség:
Magasság:
Szerkezeti tömeg:
Harci tömeg:
Lépcsőmászó képesség:
Árokáthidaló képesség:
Mászóképesség:
Oldalstabilitás:
Szabad magasság:
Motor:
Teljesítmény:
Üzemanyag:
Hatótávolság:
Max. sebesség:
Fegyverzet:

XA-180
1984
Sisu
Finnország
6,35 m
2,70 m
2,23 m
13,4 t
14,6 t
70%
2,0 m
1,0 m
45%
0,42 m
Caterpillar
C12
306 kW
(410 LE)
900 km
120/8 km/h
12,7 mm-es
gpu.

Lőszer-javadalmazás:
Fegyverzet2:
Lőszer-javadalmazás:
Fegyverzet3:
Lőszer-javadalmazás:
Szállítható személyek:
Páncélzat:
Éjjellátó készülék:

VAB
Type 992A
LKOV Valuk
Piranha III
1986
Norinco Sistemska Tehnika Mowag
Renault
Kína
Szlovénia
Svájc
Franciaország
6,63 m
5,68 m
6,25 m
6,0 m
2,80 m
2,50 m
2,66 m
2,49 m
2,80 m
2,01 m
2,25 m
12,3 t
9,5 t
10,5 t
12,5 t
13,5 t
12,5 t
14,8 t
60%
50%
60%
70%
1,2 m
1,5 m
2,0 m
1,10 m
0,5 m
0,6 m
0,5 m
0,5 m
30%
30%
40%
30%
0,41 m
0,43 m
Deutz В
Steyr VD
Detroit dízel
Renault
6V 53 ТА
612.95
235 kW
256 LE
191 kW
260 kW
(300LE)
(350 LE)
(260 LE)
247 I
600 km
600 km
600 km
700 km
90 km/h
85/ 7 km/h
100 km/h
100 km/h
40 mm-es
12,7 mm-es
12,7 mm-es
12,7 mm-es
gpu.
gpu.
gpu.
gr32 db
7, 62 mm-es
gpu.
6 db ködgr.
6 db

2x4 db ködgr.
2+8 fő
6-12 mm
van

3+11fő
van

3+6 fő
5-10 mm
passzív

2+10 fő
van

van

BTR-80
1988
Szovjetunió
7,65 m
2,90 m
2,46 m
13,3 t
30 fok
2 m
0,5 m
20 fok
0,48 m
Kamaz
7403
191 kW
(260 LE)
300 I
600 km
80/ 9 km/h
14,5 mm-es
gpu.
500 db
7,62 mm-es
gpu.
2000 db
6 db ködgr.
6 db
3+7 fő
5-15 mm
aktív-paszív

1. táblázat. A Fuchs és néhány páncélozott szállító jármű harcászati-műszaki adatai

tású 12,7 mm-es nehézgéppuskával
szerelt Rheinmetall-toronnyal és egy
Krauss-Maffei 11/1 fegyverállvánnyal
(7,62 mm-es géppuska és védőpajzs)
látták el, valamint légkondicionálással,
ABV-védelemmel viszont nem.
Izrael 8 db A3, Törökország 4 db A3
változatot tart rendszerben. Norvégia
2 db Fuchsot kapott Németországtól
2004-ben, Mexikó pedig egy A3 válto
zatot Nagy-Britanniától 1994-ben. Irak
számára Németország 20 db Fuchsot
szállított 2004 őszén.

Fuchs 2
Még a ’90-es évek közepén felmerült az
igény a Fuchs „újragondolására”. Erről a
kérdésről azonban mind a Bundeswehr,
mind a fejlesztő Rheinmetall másként
gondolkodott. A Bundeswehr alapjaiban
akarta megoldani a problémát, ezért új
generációs járművek kifejlesztését kez
deményezte. A hosszú évekre nyúló fej

lesztési folyamat, a csapatpróbák, a
visszajavítások, valamint a különféle mo
difikációk rendszeresítés utáni szélesebb
körű elterjedéséig a meglévő járműállo
mány modernizálását rendelte meg. A
korszerűsítés eredményeként született
meg az A7 változat. A Rheinmetall
Landsysteme azonban úgy gondolta,
hogy - természetesen megfelelő műsza
ki tartalommal - elegendő a meglévő jár
mű újratervezése. A '90-es évek végén
ezért saját projektként elkezdték kialakí
tani a Fuchs 2 alapjárművet, amelynek
próbái 2001-ben kezdődtek meg.
Ajármű külsőleg nagyon hasonlít előd
jéhez, főbb méretei sem sokat változtak:
hossza 80 mm-rel, magassága 150 mmrel nőtt, szélessége, hasmagassága gya
korlatilag változatlan maradt. Maradtak a
búvónyílások és ajtók is, egyedül a szál
lítótér végén lévő ajtó kapott hidrauliku
san mozgatott rámpát.
A fejlesztésnél a legnagyobb hang
súlyt a védettségre fordították, ami erő
sebb páncélzatot jelentett. Alapesetben

a jármű ellenáll a 7,62 mm-es kézifegy
verek tüzének bármely irányból, de ezt
a védettségi szintet az IBD cég által ki
fejlesztett és az A7 változatnál alkalma
zott kiegészítő páncélzattal tovább le
het növelni. A hasznos teher rovására
felszerelhető kiegészítő páncélzattal a
jármű védetté válik a 12,7 mm-es gép
puskák lövedékeinek hatásával szem
ben minden irányból, a 14,5 mm-esekkel szemben pedig a legtöbb irányból.
Mindezeken túl a jármű homlokrészére
szerelt további kiegészítő páncélzat
frontálisan védelmet nyújt a 30 mm-es
páncéltörő lövedékekkel szemben is.
Mindennek természetesen ára van,
amit a 20 t fölötti harci tömeg jelez.
Ajármű ettől függetlenül - elődjéhez
hasonlóan - úszóképes.
A nagyobb össztömeg erősebb mo
tort, erőátvitelt és felfüggesztést köve
telt meg. Ezért erőforrásul egy 6V 199
TE 20 típusú, 6 hengeres, turbófeltöltő
vel szerelt, közvetlen befecskendezésű, V hengerelrendezésű, folyadékhű-
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téses, számítógép vezérelt MTU
(Motoren und Turbinen Union) dízelmo
tor szolgál. Az 1800 1/min fordulatnál
315 kW (430 LE) teljesítményű, EURO
III követelményeknek is megfelelő mo
torhoz egy ZF 6 HP 602 hatfokozatú
automata sebességváltó kapcsolódik.
A harcjármű első négy kereke kor
mányzott. Mind a hossz-, mind a ke
resztirányú differenciálzárak kapcsolá
sát és a gumiabroncsok levegőnyomá
sának szabályozását menet közben is
el lehet végezni. A levegőnyomás-sza
bályozó rendszer kompresszorának tel
jesítménye arra is elegendő, hogy biz
tosítsa a jármű mozgásképességét ab
ban az esetben is, ha a harcjármű min
den gumiabroncsát egyszerre éri kézi
fegyver lövedékének találata.
A jármű elektromos rendszere erő
sen módosított. A módosítás lényege
egyrészt egy 6,5 kW teljesítményű ge
nerátor, másrészt 4 db 200 Ah kapaci
tásúra növelt indító akkumulátor. A vál
toztatáshoz tartozik még az iparági
szabvány (CAN SAE J 1939) szerint
kialakított, a vezető előtt elhelyezett
monitor. Ez a vezetői információs
rendszer kijelzője, amelyen a vezető
azonnal látható, hogy a rendszerre
kapcsolt elemek közül melyiknél van
probléma, és az milyen jellegű.
A fegyverzet opcionális, változattól
függő. Általában két változat „terjedt
el”. Az egyik változat egy Rheinmetall
E8, míg a másik egy szintén
Rheinmetall gyártású RLS 609 „to
rony”. Az E8 egy 30 mm-es gépágyút,
egy 7,62 mm-es géppuskát és opcio
nálisan rakétaindító berendezést tar
talmaz, míg az RLS 609 egy csökken
tett tüzelési zajjal működő М2
12,7 mm-es géppuskából (105 db lő
szerrel) és egy 40 mm-es gránátvető
ből áll. Az RLS 609 rendszer jellegze
tessége, hogy a személyzet a jármű
vön kívülről, távirányítással is működ
tetheti. Ennek megfelelően a rend
szerhez kamera, joystick és monitor is
tartozik.
A Fuchs 2 az előd alacsonyabb ter
helhetősége helyett, 9,4 t-s terhelhető
séggel rendelkezik. A szállított kato
nák kényelmesebb elhelyezkedése ér
dekében a szállítótér magasságát
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145 mm-el megnövelték. A típusból a
következő változatokat alakították ki,
amelyek száma igény szerint termé
szetesen tovább nőhet:
T ra n s p o rtp a n z e r: alapváltozat, 10 fő
katona vagy 9,4 t teher szállítására ki
alakítva.
S p ü rp a n z e r: vegyivédelmi változat,
a TPz-1 A3 Fuchs 2-re kialakított vál
tozata.
Felderítő változat
C 3 I v á lto z a t: harcvezetési változat
(command, control, communications,
intelligence)
C 4 I v á lto z a t: harcvezetési változat
(command, control, communications,
computers, intelligence)
Aknavetős változat
E le k tro n ik u s h a d v is e lé s i v á lto z a t: a
TPz-1 A2, A5 Funk Fuchs 2-re kifej
lesztett változata.

Harci

alkalmazás és jövő

A Fuchs éles helyzetben először az
1991-es öbölháborúban került beve
tésre, amikor a koalíciós erők komo
lyan tartottak az iraki hadsereg vegyi
támadásától. A következő bevetés
már Európában várt a típusra, Koszo
vóban és Macedóniában. Ezután
megint egy távoli helyszín következett,
Afganisztán, ahol azóta is naponta al
kalmazza a német kontingens. A né
metek főleg elektronikai harctevékeny
ségre, felderítésre és lefogásra hasz
nálják a Fuchsokat, vagyis a felderí
tett, házilag összeállított robbanósze
rek távirányítással, mobiltelefonnal tör
ténő aktiválását igyekeznek megaka
dályozni. Ez sajnos nem minden eset
ben sikerül, amit 2008 nyarán két ma
gyar tűzszerész katona halála is iga
zol. (A 2004-től Irakba szállított jármű
vek alkalmazásáról nincs sok informá
ció, de ott is főleg elektronikai lefogás
ra használják a járműveket, mint Afga
nisztánban.)
Az alapváltozatú Fuchsok fölött már
eljárt az idő, amit a fejlesztések sem
tudnak ellensúlyozni. Valószínűleg a
legtúlélőképesebb változat az A3 ma
rad, amely akár az egész Fuchssorozat tervezett kivonásáig, 2025-ig
végig szolgálatban marad. Németor
szágban 2009-től egyre nagyobb
számban váltják ki ezt a típust a Boxer
és Dingo típusú járművek, annak elle
nére, hogy a Fuchs 2 típus korszerű
nek tekinthető. Nagy-Britanniában
2010 a tervezett kivonás dátuma,
amelynek 2015-ig történő meghoszszabbításáról még folynak a tárgyalá
sok. Amerikai részről a Stryker CBRN,
HMMWV és LAV típusok különböző
változatai a rendszeresítésre tervezet

tek. Jelzés van arra, hogy a Fuchs pá
lyafutása ott is a végéhez közeledik.
Mindezen jövőkép ellenére az sem ki
zárt, hogy a szegényebb NATO-partnerek jutányos áron vagy akár jelké
pes összegért kapnak a járművekből.
Ismerve a német-magyar viszonyt, a
Magyar Honvédség gyakorlatilag bár
mikor, a mindenkori megszorításos
honvédelmi költségvetés ellenére is
igen jutányos áron juthatna ezekhez a
harcjárművekhez. Tekintettel arra,
hogy a BTR-80 típusú páncélozott
szállító járműveket valamikor 2013 kö
rül tervezik kivonni, a harckocsikat és
a BMP-1 típusú páncélozott gyalogsá
gi harcjárműveket pedig nagy buzga
lommal semmisítik meg, valamilyen
páncélozott harcjárműre mindenkép
pen szüksége lesz az alkalmazó kato
nai szervezeteknek. Az is biztos, hogy
a fegyverkereskedelemben bevett
gyakorlat szerint az idő múlásával a
Fuchs meg fog jelenni több fejlődő or
szág hadseregében is.
A Fuchs nagy számban gyártott és sok
változatból, alváltozatból álló páncélo
zott harcjármű típus, ennek megfelelő
en a vele kapcsolatos információk, le
írások is eléggé eltérőek. Az eltérés
leginkább a harcászati-műszaki jel
lemzőkben mutatkozik.
A Fuchsok különböző változatainál
gyakran találkozhat az olvasó EBS
vagy RS rövidítésekkel. Ezek a jármű
felszerelésének jellegére utalnak (EBS
= Einbausatz, RS = Rüstsatz). A táblá
zatokban több 6x6 kerékelrendezésű
páncélozott szállítójármű mellett fel
tüntetésre került a BTR-80 is, bár az
8x8 kerékképletű. A jármű csupán
összehasonlítási jelleggel szerepel,
mivel a Magyar Honvédség jelenleg
csak ezzel a páncélozott szállítójármű
típussal rendelkezik.

Felhasznált

irodalom

Jane’s Armour and Artillery,
2004-2005.
Poor - Dobó - Farkas - Korbuly Sarkadi - Sárhidai - Váradi:
Harckocsik és páncélozott járművek
típuskönyve, Zrínyi Kiadó, 1980.
Lőrincz - Poór: Lövészpáncélosok,
páncélos lövészek, Zrínyi Kiadó,
1971.
Kováts - Nagy: Kézi lőfegyverek.
Típuskönyv, Zrínyi Kiadó, 1986.
Michael Scheiben: Radpanzer der
Bundeswehr; SpähPz Luchs,
TPz Fuchs mit Varianten u. a.
Waffenarsenal sehen Band 119.
Podzun - Pallas Verlag Gmbh, 1989.
http://www.waffenhq.de

Schuminszky
Nándor

Az Europa—l-től az Ariane-5-ig

é s f é l é v v e l a Szputnyik-1 felbocsátása után
1962. április 26-án indították az első nem szovjet és
nem amerikai mesterséges holdat, az angol Ariel-1et. A pályára állítás amerikai Delta DM-19-es hordozóraké
tával történt, és csak újabb három és fél esztendő elteltével
az Asterix holdat feljuttató Diamant-A típusú, saját fejlesz
tésű hordozórakétájával foglalta el a képzeletbeli dobogó
harmadik helyét Franciaország.
Az egyre látványosabb és eredményesebb szovjet és
amerikai űrsikerek természetes módon sarkallták együtt
működésre azokat az európai országokat, amelyek - főleg
- gazdasági okból nem tudtak vagy nem akartak saját űr
programot elindítani, illetve folytatni.
A kilenc ország által - Belgium, Franciaország, Hollandia,
Nagy-Britannia, NSzK, Spanyolország, Svájc, Svédország
- 1962 júniusában megkötött, majd 1964 márciusában ha
tályba lépett szerződés alapján létrehozták az ESRO-t
(European Space Research Organization), az Európai Űr
kutatási Szervezetet. (A világ és Európa politikai kettéosztottsága miatt az „Európa” elnevezés természetesen csak a
nyugat-európai országokat takarja.)
Az aláíró államokhoz még 1962-ben tagként csatlakozott
Dánia, továbbá megfigyelői joggal Ausztria, Írország és
Norvégia. A létrehozott szervezet céljaként a nyugat-euró
pai országok közös részvételét a békés célú űrkutatásban
és űrtechnikában határozták meg.
Lényegében még a hivatalos megalakulás előtt, az 1961.
január 30-án, Strasbourgban megtartott értekezleten meg-

I. rész

égy

N

1. ábra. A 2. fokozat hajtóművének próbája a franciaországi
Vernonban (ESA)

Főbb adatok
Magasság: 33 m
Átmérő: 3,05 m
Starttömeg: 104 670 kg
Tolóerő: 1500 kN
Hasznos teher: 200 kg (LEO)
Egy indításra eső költség: 17 millió dollár
(1985-ös árfolyam)
1. fo ko zat: 1*Europa-1
Magasság: 18,75 m
Átmérő: 3,05 m
Tömeg: 89 406 kg
Üres tömeg: 6997 kg
Hajtómű: 2xRZ-2
Tolóerő (vákuumban): 1673 kN
Fajlagos impulzus: 282 s
Égési idő: 156 s
Hajtóanyag: kerozin/folyékony oxigén

1*Europa-2
Magasság: 5,70 m
Átmérő: 2,00 m
Tömeg: 11 894 kg
Üres tömeg: 2099 kg
Hajtómű: 4*Vexin-A
Tolóerő (vákuumban): 274 kN
Fajlagos impulzus: 277 s
Égési idő: 96 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/
nitrogén-tetra-oxid.
2. fo ko zat:

1 xAstris
Magasság: 5,70 m
Átmérő: 2,00 m
Tömeg: 3370 kg
Üres tömeg: 610 kg
Hajtómű: 1xAstris
Tolóerő (vákuumban): 23,3 kN
Fajlagos impulzus: 310 s
Égési idő: 330 s
Hajtóanyag: Aerozin-50/nitrogén-tetra-oxid.
3. fo ko zat:

1. táblázat. Az Európa-1 műszaki adatai
2. ábra. A Blue Streak méretét jól érzékeltetik a mellette
járó-kelő emberek (ELDO)
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3. ábra. A 2. fokozat - Cora önálló tesztrepülése (ESA)

5. ábra. Egy részben megmaradt Europa-I rakéta 1. fokozatának hajtóműve a szerzővel
(Liverpool, 1994)

Europa- I

állapodott a részt vevő 12 ország az európai holdak pályá
ra állításához szükséges saját hordozórakéta-létrehozási
program elindításában. 1961. november 3-án kilenc ország
londoni értekezletén jelentették be, hogy az első európai
műhold indítása a saját, Europa-I típusú hordozórakétával
1965 közepére várható. Starthelyként az ausztráliai
Woomerát jelölték ki.
Az Europa rakétafejlesztési programját 1962 áprilisá
ban öntötték szerződéses formába, amely 1964 február
jában hatályba is lépett. Az ELDO (European Launcher
Development Organization), az Európai Hordozórakéta
Fejlesztési Szervezet három típussal foglalkozott fennál
lásának nagyjából egy évtizede alatt. Az Europa-I fej
lesztését tíz sikertelen kísérlet után 1970-ben lezárták.
Az Europa-ll első és egyetlen indítása 1971-ben szintén
kudarcba fulladt, ezért az ELDO úgy döntött, hogy a ra
kéta fejlesztését és az Europa—111 előmunkálatait leállít
ják. Ezzel a szervezet gyakorlatilag megszűnt, a már
csak névlegesen fennálló feladatkörét 1974. április 1-jével az ESA (European Space Agency) az Európai Űrhiva
tal vette át.

A francia Cora egy kísérleti rakéta volt az Europa-I máso
dik és harmadik fokozatának vizsgálatához. A Cora-1 tí
pusjel lényegében a francia Coralie rakétát, míg a Cora- 2
a Coralie és az Astris együttesét jelentette. A Corateszteknél a rakétát 4 darab stabilizáló szárnnyal látták el.
A tervezett három kísérletből csak kettőt hajtottak végre a
Cora-1-essel, de mind a kettő sikertelennek bizonyult.

4. ábra. A Blue Streak „melegebbik” vége (ELDO)

6. ábra. Egy nem repült, csak a földi vizsgálatok célját szol
gáló példány Woomerában (ELDO)
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Az igazán nemzetközi hordozórakéta első fokozatát az an
gol Blue Streak közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta
képezte. Második fokozatként a francia Veronique, illetve
Vesta típusok alapján fejlesztett Coralie-t, harmadik lépcső
ként pedig az NSzK Astrisát használták. A hasznos teher
(STV - Satellite Test Vehicle - , tesztműhold) és az azt rej
tő orrkúp olasz, az irányítórendszer belga, a telemetrikus és
adatátviteli rendszer holland gyártmányú volt.

CORA

'

Ű rtech nika

7. ábra. Az Europa-I F1 (csak a Blue Streak mint 1. fokozat) az
indítóhelyen. Egytonnás ballaszt lapult az orrkúp alatt (ELDO)

8. ábra. A kész Astris fokozat (ESA)

Az Europa- I

zattal. Az első tesztnél még csak a Blue Streak volt ak
tív, a második, illetve harmadik fokozat - inaktívként csak az aerodinamikai tulajdonságok felméréséhez kel
lett. A felbocsátások északi irányba történtek, a becsa
pódási zóna a Sim pson-sivatagban volt (Northern
Territory).
3. fázis - Az utolsó szakaszban négy kísérleti indítást ter
veztek északi irányba, a Föld körüli pálya elérésére. A kí
sérletek sikereses lezárása után az Europa-l-et 1970-re ál
lították volna rendszeres szolgálatba.

tesztjei

Az Europa-I repülési tesztjeit három fázisban kívánták vég
rehajtani:
1. fázis - Az első három kísérletnél csak a Blue Streak re
pült. Az eredmények kiértékelése után néhány módosításra
került sor az irányító- és a telemetrikus és adatátviteli rend
szerben. Ezek a szuborbitális indítások észak-nyugati irány
ba történtek, a becsapódási zóna Talgarno közelében, Nyugat-Ausztráliában volt. Mindhárom teszt sikeresen zárult.
2. fázis - Ebben a szakaszban szintén három kísérle
ti repülést terveztek, de már a háromfokozatú válto

(Folytatjuk)

2. táblázat. Az Europa rakéták indításai

Startdátum
1964.
1964.
1965.
1966.

Típus

Szám jel Hasznos
teher
06. 04. Blue Streak
F—1
10. 19. Blue Streak
F-2
03. 21. Blue Streak
F-3
F-4
05. 23.
ELDO A
—

Starthely Komplexum Apogeum
(km)
Woomera
LA-6A
157
Woomera
LA-6A
243
Woomera
LA-6A
263
Woomera
LA-6A
86

1966. 11. 14.
1967. 08. 04.

ELDO A
Europa-I

F—5
F—6/1

-

—

Woomera
Woomera

LA-6A
LA-6A

120
180?

1967. 12. 04.

Europa-I

F-6/2

—

Woomera

LA-6A

200?

1968. 11.29.

Europa-I

F—7

STV-1-1

Woomera

LA-6A

230?

1969. 07. 02.

Europa-I

F-8

S T V -1-2 Woomera

LA-6A

300?

1970. 06. 12.

Europa-I

F—9

S T V -1-3 Woomera

LA-6A

2000?

1971. 11. 05.

Europa-I I

F—11 STV-1-4/PAS Kourou

CECLES

27

Megjegyzés
Csak az 1. fokozat repült
Csak az 1. fokozat repült
Csak az 1. fokozat repült
Csak az 1. fokozat aktív.
A repülés 136 s-ig tartott
Csak az 1. fokozat aktív.
Csak az első két fokozat aktív.
A 2. fokozat nem gyújtott be.
Csak az első két fokozat aktív.
Az 1. és 2. fokozat nem vált szét.
Mindhárom fokozat aktív.
A 3. fokozat felrobbant.
Mindhárom fokozat aktív.
A 3. fokozat felrobbant.
Mindhárom fokozat aktív.
A műhold nem érte el
a Föld körüli pályát.
Ellentétes vezérlőjelek
a 3. fokozat sikertelen.
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Horváth Attila

Nemzetépítés а világűrből epizódok India űrprogramjából

F ö l d m á s o d ik l e g n é p e s e b b o r s z á g a , hatalmas,
gazdaságilag fejlett országokkal versengenénk a Hold vagy
változatos földrajzi jellemzőkkel bíró szárazföldi terüle más bolygók kutatásában vagy az emberes űrrepülések te
ten és az Indiai-óceán szigetein terül el. A gyarmati sor rén. De meg vagyunk győződve arról, hogy ha jelentőségból való függetlenné válást követően a politikai vezetés heteljes szerepet akarunk játszani nemzetként, a nemzetek
lyesen ismerte fel, hogy a lakosságszámból és a természe közösségében, akkor nem maradhatunk le senki mögött
ti adottságokból eredő potenciál csak úgy használható ki, abban, hogy a fejlett technológiákat az ember és a társada
ha az ország képzett munkaerővel és (a kor éppen aktuális lom valós problémáinak megoldására alkalmazzuk .”1
színvonalához képest) fejlett infrastruktúrával rendelkezik;
Ez már az űrprogram első lépéseinél is látható volt. A het
valamint a korábban csak részben feltárt, inkább sejtett ter venes évek második felében a SITE-és a STEP2melési erőforrásokat pontosan felkutatják. Ez motiválta In kísérletekben már a műholdas távközlési és távoktatási
dia űrprogramjának elindítását, amit űrkutatás helyett sok rendszerek megvalósíthatóságát vizsgálták amerikai és eu
kal inkább űrhasznosításnak nevezhetünk.
rópai műholdak felhasználásával. A Bashkara sorozatú mű
Az indiai űrprogram mérete miatt nem foglalkozunk an holdak (1979 és 1981) távérzékelő hasznos teherrel földfel
nak teljes bemutatásával, mindössze kiragad olyan részte szín-megfigyelő kísérleteket folytattak. Az APPLE 3 műhold
rületeket, amelyek egyediségük, érdekességük miatt külön egy kísérleti, távközlési célú, másodlagos hasznos teher
figyelmet érdemelnek. Az indiai űrprogram fontos elemének volt az Európai Űrügynökség Ariane rakétáihoz, amelyet
tekinthető hordozórakétákkal és az indító létesítményekkel
1981-ben állítottak Föld körüli pályára. Látható, hogy mind
már egy korábbi írás foglalkozott.
össze kilenc évvel az ISRO megalapítása után India már vi
lágűrben működő műholdakat volt képes előállítani, ame
lyek egyértelműen a nemzetgazdaság hatékonyságát nö
Ű rhasznosítás m int a nemzetépítés eszköze
velő és a nemzet fejlődését elősegítő későbbi alkalmazá
sok előkísérletei voltak. Ezekből nőttek ki a nyolcvanas-ki
Bár az indiai űrprogram koordinátora az 1972-ben megala lencvenes években az INSAT- és az IRS4-programok, me
pított Indian Space Research Organisation (Indiai Űrkutatá lyek máig India legfőbb űrbéli tevékenységei.
si Szervezet, ISRO), magát a tevékenységet (amely termé
szetesen jellegéből adódóan rengeteg kutatásfejlesztési
elemet tartalmaz) sokkal inkább a gyakorlatközpontúság Az INSAT/GSAT flotta
hatja át. Dr. Vikram Sarabhai (akit az „indiai űrprogram aty
jáéként tartanak számon) maga is elemezte ezt a kérdést. A geostacionárius
pályán
keringő
INSAT/GSATNyilatkozata szerint „vannak, akik megkérdőjelezik az űrte műholdflotta 21 műholdat foglal magában, amelyből jelen
vékenységek fontosságát egy fejlődő országban. Szá leg 11 működik. A műholdak a k. h. 48-93,5° tartományban
munkra a cél egyértelmű. Mi nem képzelgünk arról, hogy a helyezkednek el, vagyis ideális lefedettséget biztosítanak
India területén. Mivel a geostacionárius pályán lévő mű
holdpozíciók véges és értékes erőforrások, kolokációt al
1. ábra. Az INSAT flotta elhelyezkedésének vázlata
kalmaztak, vagyis több műhold osztozik egy pozíción (a 11 ből 9 műhold 3 csoportban kering).
A flotta fő feladata (a geostacionárius pálya jellemzőit he
lyesen kihasználva) távközlési, műsorszórási és meteoroló
giai célú hasznos terhek hordozása. A GSAT névre keresz
telt műholdak általában kísérleti célokat szolgálnak, vagy
speciális alkalmazásúak, míg az általános célú műholdak
az INSAT nevet kapják. Erre jó példa, hogy az INSAT-flotta
következő tagjai a GSAT-4 (kísérleti távközlési és navigá
ciós hasznos teher) és az INSAT-3D (meteorológiai hasz
nos teher) lesznek.
Mivel az INSAT/GSAT-flotta leírása könnyen elérhető az
ISRO honlapján, csak két tagját, az INSAT-3A-t és a
GSAT-3-at (Edusat) emelem ki részletes tárgyalás céljából.

D

n d ia a

T öbbszörös hasznosítású műholdak

Az INSAT rendszer tervezése és kiépítése során a kilenc
venes években India egy fontos problémával szembesült.
Meg kellett oldani a szubkontinens teljes területén és a szi
geteken a távközlési és műsorszóró szolgáltatás megvaló
sítását; a hajózás, halászat, mezőgazdaság és a lakosság
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2. ábra. Az EDUSAT műhold által belátott terület

részére részletesebb, pontosabb és költséghatékonyabb
meteorológiai előrejelzéseket kellett biztosítani (mind távér
zékeléssel, mind helyszíni észlelőeszközök adatainak be
gyűjtésével); valamint a COSPAS-SARSAT5 műholdas ku
tatás-mentés koordináló rendszerhez való csatlakozás mi
att katasztrófavédelmi és kutató-mentő célú műholdkapaci
tásra is szükség volt. Mindezekhez ideálisak a geostacionárius pályán keringő műholdak, de akkor India nem
engedhette meg magának, hogy három célra három műhol
dat (műholdcsaládot) fejlesszen ki, építsen meg és állítson
pályára. Kompromisszumos megoldásként az INSAT-2 és
- 3 sorozatú műholdak egy része többszörös hasznosításra
alkalmas, vegyes hasznos teherrel.
A többszörös hasznosítás bemutatására jó példa az
INSAT-3A műhold, amely 2003 áprilisában került Föld kö
rüli pályára. Fedélzetén nem kevesebb mint négy, egymás
tól határozottan elkülöníthető csoportba sorolt hasznos te
her található:
1. Távközlési átjátszók (12 normál C sávú, 6 kiterjesztett
C sávú, 6 Ku sávú transzponder).
2. 400 MHz/4500 MHz (uplink/downlink6) adatátviteli át
játszó felügyelet nélküli meteorológiai, hidrológiai és ocea
nográfiai szenzorok adatainak begyűjtéséhez.
3. Meteorológiai célú távérzékelő eszközök:
- VHRR nagy felbontású radiométer 550-750 nm (látható
fény tartománya, 2><2 km felbontás), 10 500-12 500 nm
(hőképalkotás, 8x8 km felbontás), illetve 5700-7100 nm (víz
gőz tartománya, 8x8 km felbontás) érzékelő képességgel;
- CCD digitális kamera 1 x 1 km felbontással a látható
fény (630-690 nm), valamint a közeli (770-860 nm) és tá
voli (1550-1700 nm) infravörös tartományban.
4. COSPAS-SARSAT SÁR processzor a felszínről érke
ző vészjelzések vételére (406 MHz/4500 MHz uplink/
downlink) az India környéki vizekről és a szárazföldi terüle
tekről.
Az INSAT-3A tömege az indításkor 2950 kg volt, ebből
1602 kg a hajtóanyag (miután a műhold az előírt pályára
állt, 505 kg hajtóanyag maradt a fedélzetén ahhoz, hogy
12 éves tervezett élettartama alatt pályán tartsa).
Napelemrendszere új korában 3100 W teljesítményt
szolgáltat (a napelemek hatásfoka az idő előrehaladtával
csökken).

A többféle hasznos teher természetesen csak kompro
misszumokkal helyezhető el egy műholdon, de sikerült
megoldani. Ez együtt járt azzal, hogy mind a távközlési,
mind a meteorológiai képesség kisebb, mint egy egyféle
hasznos terhet hordozó, azonos méretű és energiaellátó
kapacitású buszon7. Ez magyarázza a műhold furcsa,
aszimmetrikus kialakítását is. A modern, három tengely
mentén stabilizált műholdak külső felületén általában a kö
vetkezők szerint helyezik el az egyes rendszerelemeket:
1. Keleti és nyugati oldal: távközlési antennák.
2. Északi és déli oldal: napelemek.
3. Nadir oldal: távközlési antennák, Föld-megfigyelő mű
szerek.
Az INSAT-3A azonban a műholdtest északi oldalán nem
napelemeket, hanem egy első pillantásra értelmetlennek tűnő
„napvitorlát”, szakszerűbben a „Nap sugárnyomását kiegyenlí
tő eszközt" hordoz. Ennek oka az, hogy a VHRR hűtőrendsze
re is ezen az oldalon van, és ha ide napelem került volna, ak
kor nem tudna megfelelően működni. A déli oldalon lévő nap
elemekre ható sugárnyomást azonban ellensúlyozni kell, mert
különben a műhold kibillenne stabil helyzetéből. A napvitorla
energiafelhasználás nélkül képes ezt megtenni. Hátránya,
hogy amennyiben a helyén napelemek lennének, sokkal több
elektromos teljesítmény állhatna a műhold rendelkezésére.
Az ésszerű tervezési folyamat eredményeképpen az elő
nyök meghaladják a hátrányokat, mert a csökkentett képes
ség is elegendő volt az igények kielégítésére, viszont jelen
tős költség- és időmegtakarítást realizálhatott az ISRO. Ez
ismételten a már említett gyakorlatközpontúság jele.
Emellett India pályára állított egy dedikált meteorológiai
műholdat is, a Kalpana-1-et8. Ez egy paradigmaváltást jel
zett az INSAT-sorozatban, a későbbi műholdak már csak
egyféle hasznos teherrel voltak felszerelve. A Kalpana
ugyanazt a nagy felbontású rádióméiért és adatátviteli át
játszót hordozza, mint az INSAT-3A.

Edusat
A műholdak egyik leggyakoribb és a nagyközönség előtt
(a NAVSTAR GPS és a Google Earth megjelenése előtt egy
értelműen) leginkább ismert felhasználási területe a televízi3. ábra. Az INSAT-3A műhold felvétele
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ós
műsorszórás.
Amennyiben ugyan
azt az adattömeget
(műsort) kell számos
végponthoz egy idő
ben, nagy területen
eljuttatni, nincs is al
kalmasabb eszköz,
mint egy megfelelő
en kialakított, geostacionárius pályán
keringő
távközlési
műhold.
India is felismerte,
hogy a szórakoztató
műsorok mellett a te
levízió és az interak
tív multimédia távok
tatásra, előadások
megtartására is al
kalmas, és különö
sen jól kihasználható
abban az esetben, ha viszonylag kevés oktatónak kell elér
nie viszonylag sok tanulót. Annyira fontosnak tartották ezt a
lehetőséget (helyesen), hogy egy műholdat kifejezetten er
re a feladatra állítottak pályára.

A SITE kísérletsorozat jó alapot biztosított a műholdas
távoktatás megvalósításához. Ezt a NASA és az ISRO
közösen folytatta le 1975. augusztus 1-jétől kezdve, egy
éven át. A NASA az AS T-6 műhold rendelkezésre bo
csátásával segítette a programot, amelyet támogatott az
ENSZ és az ITU is. A SITE legfőbb céljaiként a műhol
das műsorszórásra alapozott távoktatási rendszerekkel
kapcsolatos tapasztalatszerzést, a műholdas technoló
gia fejlődő országokra gyakorolt hatásának vizsgálatát
és konkrétan Indiával kapcsolatban a tényleges nemzet
építés megvalósítását jelölték meg. A NASA emellett ter
mészetesen a gyakorlatban tesztelhette műholdas mű
sorszórási rendszerét, India pedig technológiai ismerete
ket szerzett.
Az oktatás-nevelés és a nemzetépítés együttesen jelent
meg a programban, amely foglalkozott (az általános oktatá
son túl) a családtervezéssel, a felnőttképzéssel, a tanárok
továbbképzésével és az egészségre neveléssel is.
A SITE-program eredményesen zárult, és több irányban
is éreztette hatását. Egyrészt több hasonló kísérletet foly
tattak le a nyolcvanas évek elejéig Észak- és Dél-Amerikában, másrészt egyértelművé tette, hogy Indiának érdemes
komoly erőforrásokat befektetnie ebbe a területbe. Ez lett
később az Edusat műhold.
Az Edusat9, eredeti nevén GSAT-3 2004. szeptember
20-án indult el a szintén indiai gyártású GSLV-F0110 hordo-

1. táblázat.
Név
IRS 1D

Indítás dátuma Inklináció (fok) Apogeum (km) Perigeum (km]
1997. 9. 29.
98,23
820
744

IRS P4
(OCEANSAT 1)

1999. 5. 26.

98,28

723

722

TES

2001. 10. 22.

97,61

579

548

IRS P6
(RESOURCESAT-1)
CARTOSAT-1

2003. 10. 17.

98,71

821

818

2005. 5. 5.

97,86

622

620

CARTOSAT-2AT
CARTOSAT-2A

2007. 1. 10.
2008. 4. 28.

97,87
97,94

635
645

632
622

IMS-1

2008. 4. 28.

97,94

639

620

RISAT-2

2009. 4. 20.

41,21

551

447

OCEANSAT 2

2009. 9. 23.

98,34

725

723
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Hasznos teher jellemzői
Optikai kamerák
(6-189 m-es felbontás).
Optikai kamerák
és rádiós műszerek;
célja az atmoszféra
és az óceánok
kölcsönhatásának vizsgálata
és klímavizsgálat.
Kísérleti célú platform
optikai kamerákkal.
Optikai kamerák;
célja erőforrás-kutatás.
Optikai kamerák
sztereófelvételek készítéséhez.
Felbontása 2,5 m.
Optikai kamerák.
Optikai kamerák egy méter
alatti felbontással; célja
a térképészet támogatása.
Alacsony költségű
mikroműhold,
optikai kamerával.
Képalkotó radar; célja
a katasztrófavédelem
segítése.
Optikai kamerák és rádiós
műszerek; célja az
atmoszféra és az
óceánok kölcsönhatásának
vizsgálata és klímavizsgálat.

Ü rtech nika

zórakétán. Végleges pozíciója (amelyet négy nap múlva ért
el) k. h. 74° a geostacionárius pályán. India nem ijed meg a
kihívásoktól, ugyanis itt helyezkednek el a METSAT és az
INSAT-3C műholdak is. A pozíció ideális abból a szem
pontból, hogy pontosan délre helyezkedik el a szubkontinenstől, vagyis a földi állomások a lehető legmagasabb
elevációval látják. Ez a telepítéskor fontos, mert csökkenti
annak az esélyét, hogy épületek vagy a növényzet akadá
lyozza a rálátást, valamint így kell a legkisebb távolságot
megtenniük a rádiójeleknek. Ez a két tényező olcsóbb és
egyszerűbben telepíthető földi állomásokat eredményez.
Az Edusat digitális, egyirányú és kétirányú (interaktív)
szolgáltatást nyújt. A fedélzetén telepített kiterjesztett C
sávú és Ku sávú átjátszókkal képes lefedni egész Indiát,
emellett regionális célú pontnyalábokat is képez az anten
narendszere. Több tízezer földi állomást (iskolát, könyvtá
rat, később orvosi rendelőket) szolgál ki, megteremtve a
kapcsolatot az oktatók és az oktatottak között, valamint di
gitális médiatár-elérést tesz lehetővé. Mindehhez csatla
kozik a tartalomkészítő háttérrendszer, ahol az oktatási
anyagokat összeállítják. Tervezik a távorvoslásra való
használatát is.

IRS ALACSONYPÁLYÁS

TÁVÉRZÉKELŐ MŰHOLDFLOTTA

Az IRS-program célja az, hogy távérzékelő (felszínmegfi
gyelő) hasznos terheket hordozva támogassák az indiai tár
sadalom és gazdaság fejlődését. Fő megfigyelési területek
és célok:
- Mezőgazdaság támogatása (hozambecslés, erdők és
mocsarak megfigyelése, földhasználat, növényzettakaró
felmérése).
- Hidrológia (aszály és áradás veszélyének felmérése,
vízgazdálkodási térképek és előrejelzések készítése, hóol
vadás megfigyelése).
- Geológia (geomorfológiai felmérések, ércvagyon becs
lése).
- Atmoszférakutatások.
- Településtervezés.
Az IRS-t a Bhaskara-1 és - 2 műholdak sikere alapozta
meg (1979 és 1981). Ajelenlegi IRS-flotta tíz műholdból áll,
amelyek optikai és rádiófrekvenciás érzékelőket hordoz
nak. Az optikai kamerák felbontóképessége eléri az egy
métert (a következő műholdak már 0,3 méteres felbontást
fognak biztosítani), ami minden civil alkalmazáshoz több
mint elegendő (sőt katonai célra is - eleinte az ISRO távol
tartotta magát a katonai projektektől, de mára már sok az
összefonódás).

Ö sszegzés

Az indiai űrprogram bizonyos szempontból nagyon nehéz
helyzetben volt a megindulásakor, hiszen egy fejlődő or
szágban a gazdaság és a társadalom erőforrásai szűkösek.
Egyben azonban könnyű is volt a helyzetük, hiszen egyér
telmű (és helyesen megválasztott) céljuk volt, elkötelezett
politikai támogatás mellett. Amikor ez a két tényező meg
van, a nehézségek leküzdhetők. Le is küzdötték azokat, hi
szen mára nagyon jelentős India tudományos és kutatási
célú űrtevékenysége is. Ezek súlya eleinte eltörpült a köz
vetlenül hasznosítható INSAT- és IRS-programok mellett,
de a 2000-es években India már folytatott kísérleteket a vi
lágűrből a Föld légkörébe való visszatéréssel kapcsolatban
(egy esetleges jövőbeli emberes űrrepülés előkészítése
ként): 2008 nyarán indult útjára a Chandrayaan-I holdszon-

da, illetve csillagászati megfigyelést folytató műholdakat is
pályára állítottak.
India komoly utat járt be a világűrben, és mára eljutott
oda, hogy másokat is hozzásegít az első lépésekhez.
Az ISRO által használt PSLV" hordozórakéták is elérhetők
a CubeSat-program keretében épült műholdak pályára állí
tásához, és az első magyar műhold, a MASAT-1 is ilyen ra
kétán indul (várhatóan 2010 nyarán-őszén) a világűrbe.
Ezen túl még a politika és az ipar szintjén is megjelenik a
magyar-indiai űregyüttműködés. A Magyar Űrkutatási Iroda
által kidolgozott „Magyarország középtávú űrkutatási stra
tégiája” dokumentum kihangsúlyozza, hogy „tartalommal
kell megtölteni a meglévő indiai kapcsolatot”12. Ipari oldalról
érdeklődésre tart számot az egyik jelentős magyar űripari
cég vezetőjével 2008 januárjában készült interjú, amely so
rán elhangzott, hogy „már évek óta kapcsolatban állunk [...]
az Indiai Űrkutatási Hivatallal, és most jó lehetőség kínálko
zik a kooperációra, az első magyar műhold megépítésére.
[...] az indiaiak felajánlották, hogy pályára állítanák a hol
dat.” Sajnos sem az interjúban, sem azóta nem derült ki, mi
lenne ennek a műholdnak a feladata, de valószínűsíthető,
hogy nem a MASAT-1-ről volt szó, amely tudományos ok
tatási projekt, nem pedig gazdaságilag hasznosítható ter
mék. Egy másik kormánydokumentum, „A magyar űrtevé
kenység középtávú jövőképe 2006-2010” címmel alátá
masztja ezt azzal, hogy „középtávon fontolóra kell venni
egy jól kommunikálható nemzetgazdasági feladatokat ellá
tó, teljesen vagy részben önálló magyar műhold fejleszté
sének előkészítését.”13

Felhasznált

irodalom

http://isro.org
http://www.bharat-rakshak.com
Dr. APJ Abdul Kalam előadása az India International
Centre-ben 2005. január 3-án. http://mlsondhi.org
ISIS to launch MaSat-1. http://www.isispace.nl
Az űrkutatás és űripari cégek Magyarországon.
http://www.origo.hu
Magyarország középtávú űrkutatási stratégiája
A magyar űrtevékenység középtávú jövőképe 2006-2010

J eg yzetek
' A szerző fordítása.
2Satellite Instructional Television Experiment; Satellite
Telecommunication Experiment Project.
3Ariane Passenger Payload Experiment.
'Indian National Satellite - távközlési, távoktatási, műsorszóró,
katasztrófavédelmi és meteorológiai műholdak rendszere; Indian
Remote Sensing - erőforrás-kutató és felszínmegfigyelő műholdak
rendszere.
'COsmicheskaya Sistyema Poiska Avariynikh Sudov - Search And
Rescue Satellite Aided Tracking.
'Uplink; felszínről a műhold felé; downlink: műholdról a felszín felé.
'A műhold strukturális, manőverező, stabilizáló, vezérlő, energiaellátó
és hűtő elemeit összefoglalva busznak nevezzük. A busz tartja és
szolgálja ki a hasznos terhet.
“ Eredeti neve METSAT-1, 2003 februárjában Atal Bihari Vadzspaji
miniszterelnök keresztelte át a Columbia űrsiklón életét vesztett
Kalpana Chawla emlékére.
•Educational Satellite.
10Geostationary Satellite Launch Vehicle.
" Polar Satellite Launch Vehicle.
126. oldal.
“ it. rész, 5. francia bekezdés.
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" y,№án Nyugdíjba vonult Albatrosok
A kecskeméti Vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Dongó
századában hadrendben volt nyolc L-39ZO Albatros típusú gyakorló
repülőgép kivonása a Magyar Honvédség rendszeréből 2009. december
1-jén kezdődött meg és 2010. június 30-ig tart. A hivatalos
búcsúrepülést november 25-én rendezték meg, melyen részt vett dr.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Tömből László mérnök
vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke is. Jelen volt a
repülőgépeket üzemeltető század aktív és nyugállományba vonult
műszaki és hajózóállomány, valamint a média képviselői is.

z L-39 A lbatros kétszemélyes,
sugárhajtóműves, oktató repülő
gépet az 1970-es években, az ak
kori Csehszlovákiában fejlesztették ki pi
lóták alapfokú kiképzésére, műrepülési
feladatok és harci elemek begyakorlásá
ra. A típust a szintén csehszlovák Aero
gyártmányú L-29 Delfin felváltására ké
szítették. Akkoriban szokatlan módon a
Varsói Szerződés országaiban rendsze
resítés előtt összehasonlították a szovjet
Jak-30 és lengyel TS-11 Iskra repülőgé
pekkel, és műszaki, illetve politikai dön
tés után a csehszlovák repülőgépet aján
lották a szocialista országoknak rendsze
resítésre. A lengyeleken kívül, akik saját
repülőgépüket gyártották, a többi ország
az L-39-est rendszeresítette. Hazánk az
L-29 Delfin kivonása után azonban su
gárhajtású gyakorló repülőgépet nem vá
sárolt, a katonai harci repülőgép-vezető
állomány képzését külföldön a Szovjet
unióban, Lengyelországban és Cseh
szlovákiában végezték.
A most kivont Albatrosok a ZO modi
fikációhoz tartoztak. Az első ZO még
X-09 néven 1975. augusztus 25-én
emelkedett a levegőbe. A repülőgépet
alapvetően a MiG-21-es vadászrepü
lőgépeken repülő állomány képzésére
fejlesztették, ezért számos fedélzeti

A

berendezése azonos a 21-esen alkal
mazott rádiótechnikai berendezések
kel. Beépítésre került a KVANT távol
ságmérő, az SZPU-9 fedélzeti adóve
vő, az MRP-56 markervevő, az SZRO
válaszadó, az RV-5 magasságmérő
és az R-832M rádió. A repülőgépet
felszerelték RKL-31 rádióiránytűvel és
KXP-756 transzponderrel. Beépített
csöves tűzfegyverrel nem rendelkezik,
ellentétben a ZA változattal, amely a
törzs alatt Gsh 23 mm-es ikercsövű
gépágyút hordoz. Ilyen repülőgépei
vannak például a Szlovák Köztársa
ságnak. A ZO modifikáció sem fegy
vertelen, mivel szárnyai alá két-két,
egyenként 250 kg teherbírású fegyvertartót szereltek. Ezeken maximum
négy darab UB-16 (összesen 64 db
rakéta) nem irányított rakétablokkot, 8
db 125, 4 db 250 vagy 2 db 400 kg-os
bombát, két darab 350 l-es póttartályt,
illetve két darab R-3SZ típusú légi kö
zelharcrakétákat is hordozhat különfé
le konfigurációban. A repülőgépekre
felderítőtartály is felszerelhető.
A ZO változatból 1975 és 1985 között
összesen 394 db épült. Ebből a volt
NDK 50 db-ot, Irak 81 db-ot, Líbia 181
db-ot, Szíria 55 db-ot vásárolt. Szíria ké
sőbb Egyiptomnak átadott tíz darabot.

1. ábra. A 119-es oldalszámú L-39ZO Albatros Cápeti díszfestéssel

Az L-39ZO története hazánkban a né
met újraegyesítés után kezdődött meg,
amikor az egykori Német Demokratikus
Köztársaság repülőgépeiből a német
kormány 1993 szeptemberében Magyarországnak ajándékozott 24 Albatrost.
Ezek és a Romániából beszerzett
Jak-52 légcsavaros alapkiképző repülő
gépek tették lehetővé a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolának, hogy hazánkban ismét
meginduljon a harcipilóta-kiképzés. Az
L-39ZO gépeket 1978. március és má
jus között gyártották Csehszlovákiában
és 1987 és 1989 között nagyjavítást haj
tottak végre rajtuk. Hazánkba kerülésük
előtt átlagosan 1500 repült órával rendel
keztek. A repülőgépeket konténerekben
hozták, és a Dunai Repülőgépgyár vé
gezte az összeszerelésüket és a rend
szerbe állítást. Az Albának becézett gé
pekből 12 darabot állítottak hadrendbe, a
többi alkatrész-utánpótlás maradt, soha
nem állították rendszerbe. Az L-39ZO
repülőgépeket az akkoriban rendszerben
álló MiG-21 vadászgépek festési mintá
jához hasonló szürkészöld és sötét
homoksárga színre festették, a függőle
ges vezérsík tetejére és a szárnyvégekre
felvitt sárga csík a gyakorlóváltozatot je
lezte. Az orr-rész két oldalára az eredeti
gyári szám utolsó három számjegye ke
rült piros festéssel. Az ék alakú felségjel
zést a függőleges vezérsík két oldalára
és a szárnyak alsó és felső részére fes
tették.
Az első L-39ZO 1994. április 20-án
landolt a kecskeméti bázison, majd
1995. március 21-én a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola másodéves hallgatói meg
kezdték gyakorlati repülőkiképzésüket.
1994. január 1-jétől napjainkig 120 pilóta
repült legalább egy órát az Albatrosok
első ülésében, a gépek pedig az elmúlt
tizenöt év alatt közel tizenháromezer
órát töltöttek a levegőben.
Érdekesség, hogy a magyar gépekre
fegyverzetet nem lehetett függeszteni,
csak a repülőgép-vezetői állomány gya
korlására volt használható a német kor
mánnyal történt megállapodás alapján.
Később, az 1998-ban végzett időszakos
nagyjavítás után, amelyre hazánkban az
Aero Vodochody felügyeletével és köz
reműködésével került sor, a felfüggesz
tési pontok újrakábelezésére az - ez
után már a Mi-8 és Mi—17 helikopterek
nél is rendszeresített - U -16 nem irányí
tott rakétablokkokat is felszerelhették a
repülőgépekre. Más típusú fegyverzetet
nem vásároltunk az Albákhoz. A nagyja-

2. ábra. Dr. Szekeres Imre honvédelmi
miniszter, Tömböl László mk.
vezérezredes, a Honvéd Vezérkar
főnöke, Pintér Zoltán vezérőrnagy,
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
légierő haderőnem főnöke és Kilián
Nándor dandártábornok, az MH
59. Vitéz Szentgyörgyi Dezső Légibázis
parancsnoka fogadta a díszelgő
alegység díszmenetét

vitás során a repülőgépekbe GPS-t és
NATO-kompatibilis IFF-jeladókat is be
építettek. A gépeket átfestették, és ekkor
már nem kerültek a vezérsíkokra a gya
korlóváltozatot jelző sárga csíkok.
Az Albák a kiképzési repüléseken túl
a kecskeméti, szentkirályszabadjai és
szolnoki repülőnapokon, nemzeti ünne
peinken például Budapest vagy Szolnok
felett, valamint külföldi repülőnapokon is
képviselték hazánk légierejét statikus és
dinamikus bemutatókon egyaránt. A re
pülőgépek közül a 119-es és a 135-ös
különleges díszfestést kapott. A 119-es
első díszfestését a 2005-ös Kecskemé
ti Nemzetközi Repülőnapra kapta. A
Zümi névre keresztelt Álba darázsfesté
se bel- és külföldön egyaránt elismerést
váltott ki, sőt több külföldi repülőnapra
kapott meghívást a légierő ezzel a repü
lőgéppel. Sajnos akkoriban egy pa
rancsnoki döntés alapján a repülőgépet
légifölényszürkére festették át. A követ
kező repülőnapra azonban a parancs
noki szemlélet megváltozott, és 70 éves
légierőnk két Albatrosa is egy népszerű
rajzfilmsorozat figurái után Cápeti I. és
II. néven díszfestést kapott. Ezek a re
pülőgépek a mai napig ilyen festéssel
teljesítették feladatukat.
Az Albatrosok magyarországi történe
te nem volt mentes a katasztrófáktól
sem. 1995-ben és 2008-ban kiképzési
repülés során két repülőgép lezuhant.
Az első baleset során a pilóták (Németh
János főhadnagy, Molnár Gyula őrnagy)
Abony térségében katapultáltak, és túl
élték az eseményeket, a tavalyi kataszt

3. ábra. A 126-os oldalszámú L-39ZO Albatros még eredeti német terepszínű
festéssel, sárga „gyakorló” jelzéssel a vezérsíkon és a szárnyvégeken

rófában, amely elsősorban emberi té
nyezőkre vezethető vissza, Fehérgyar
mat közelében Janicsek András alezre
des és Ignácz Zoltán főhadnagy repülő
halált halt.
Az L-39ZO Albatros repülőgépek sár
kányszerkezete 2009 végére elérte a
naptári üzemidő végét, felújításuk pedig
nem gazdaságos, mivel műszerezettsé
gük nem felel meg a korszerű négyge
nerációs JAS-39 Gripenekre való át
képzéshez. Ezért a katonai vezetés a ki
vonásuk mellett döntött. A sugárhajtású
kiképző/gyakorló repülőgépek kategóri
ájában új beszerzést nem terveztek,
azonban az Albatrosok hiánya körülbe
lül 1000 repülőórányi veszteséget je
lent, amit nem lehet a jelenleg rendszer
ben álló típusokkal pótolni. Az egyik
esetleges utódtípus már két éve hazánk
rendelkezésére áll. Az Aero Vodochody
gyár L-39 repülőgépének újragondolt
és áttervezett amerikai hajtóművel, je
lentős fegyverzettel, fedélzeti többfel
adatú lokátorral, valamint korszerű, a
Gripen-képzéshez megfelelő pilótafül

kével rendelkező, 6066-os oldalszámú
kétüléses L-159B ALCA (Advanced
Light Combat Aircraft - fejlett könnyű
harci repülőgép) prototípusa szolgálja a
pilótaképzést hazánkban. A kanadai re
pülőkiképzésből visszatérő állomány,
valamint az itthoni pilóták is szívesen re
pülnek a cseh gyártmányú repülőgép
pel, amelyből azonban legalább még
háromra lenne szükség a megfelelő
óraszámú repüléshez. Probléma, hogy
a prototípuson kívül, amely rendkívül
üzembiztos, csak az L-159A együléses
gépek átépítése után tudnánk kétüléses
gyakorlógépeket kapni a gyártótól. En
nek a prototípusa szintén kész már
L-159T1 néven, és négy darabot rend
szerbe állított a cseh légierő is. A T1
harci képessége csökkent az eredeti
L-159A és В változathoz képest, példá
ul nincs beépített Grifo lokátora, de ki
képzésre megfelelő, a lokátor működé
sének imitálását szimulátor végzi a gé
pekben. A döntésig azonban a honvéd
ségnek komoly problémát okoz a kieső
repülőidő pótlása, áttervezése.

4. ábra. A 119-es oldalszámú L-39ZO Albatros első díszfestése, a „Zümi”
a kecskeméti bázis és a Jetfly önkénteseinek kezemunkája volt

*

5. ábra. A 126-os oldalszámú L-39ZO Albatros a búcsúrepülésre gurul

A búcsúrepülési ünnepségen a
kecskeméti repülőbázison a honvédel
mi minisztert katonai tiszteletadással
fogadta a felsorakozott díszszázad,
majd a Szentgyörgyi Dezső Repülőbá
zis repülőgép-állományából egy An
26-os szállító repülőgép, három
L-39ZO Albatros, két JAS-39C
Gripen, egy M ÍG-29B és egy
MÍG-29UB emelkedett a magasba.
Őket az Aero Vodochody L-159B-S tí
pusú, ALCA gépe követte. Az L-159es egyéni műrepülését követően dí

szelgő kötelék szállt el a meghívott
vendégek feje felett. Az első Albat
roszt az An 26-os, a másodikat két
MiG-29-es, a harmadikat pedig két
Gripen követte. A dinamikus bemuta
tót az Albatrosok és az ALCA négyes
köteléke zárta. Az utolsó felszállását
teljesítő három L-39ZO a földet érés
után a vendégekkel zsúfolt „kék” javí
tóhangár elé gurult. Az „1994-2009”
festést viselő 136-os, 128-as és 119es oldalszámú gépek hajtóművei egy
szerre csöndesedtek el.

6. ábra. Tábornokok egymás között:
Kilián Nándor dandártábornok, az MH
59. Vitéz Szentgyörgyi Dezső Légibázis
parancsnoka és Pintér Zoltán
vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi
Parancsnokság légierő haderőnem
főnöke is pilótaként a levegőben
búcsúztatta az L-3920 Albatros
gyakorló repülőgépeket

A dinamikus bemutatót a honvé
delmi miniszter és a kecskeméti re
pülőbázis parancsnokának ünnepi
beszédei követték. Köszöntőjében
Szekeres Imre arról beszélt, hogy az
Albatrosok búcsúrepülésével egy

1. táblázat. A gépek főbb nyilvántartási adatai

Oldalszám Gyártási
szám
008
731008
011
731011
016
731016
018
731018
114
831114
115
831115
119
831119
120
831120
122
831122
124
831124
125
831125
126
831126
128
831128
130
831130
131
831131
132
831132
133
831133
134
831134
135
831135
136
831136
137
831137
138
831138
139
831139
140
831140
A

Jelenleg
hol található
Kecel
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Kecskemét
Kecskemét
Kecskemét

Üzemeltetés Üzemeltetés
kezdete
vége

1994
1994
1994
1994
?
1994
?
1994
?
1994
?
1994
Kecskemét
1994
?
1994
1994
Kecskemét
?
1994
Kecskemét
1994
Franciaország 1994
Kecskemét
1994
1994
Kecskemét
?
1994
?
1994
1994
?
1994

2009.
2009.
2009.
2008.

11.
11.
11.
06.

25.
25.
25.
20.

2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.

11. 25.(?)
11. 25.(?)
1 1.25.(?)
11 .25.
1 1.25.(?)
11.25.
1 1.25.(?)
11.25.

2009. 1 1.25.(?)
2009. 1 1.25.(?)
2009. 11. 25.(?)
2009. 11. 25.(?)
1995.07.25.
2009. 11. 25.(?)

Megjegyzés
Alkatrészként érkezett, kiállítva a múzeumban
Alkatrészként érkezett, a múzeum területén tárolva
Alkatrészként érkezett, a múzeum területén tárolva
Alkatrészként érkezett, kiállítva a múzeumban
Hadrendből kivonva
Hadrendből kivonva
Hadrendből kivonva
Fehérgyarmatnál lezuhant,
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva
Csehországi nagyjavítás után polgári gépként eladva
Hadrendből kivonva
Hadrendből kivonva
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
Abonynál lezuhant
Hadrendből kivonva, nagyjavítás nem történt meg
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7. ábra. A 134-es oldalszámú L-39ZO Albatros nagyjavítás utáni terepfestéssel.
A felfüggesztőpontokon már rakétafegyverzetet is lehetett hordozni

8. ábra. Aero Vodochody-kötelék.
Három magyar L-39ZO Albatros
gyakorló repülőgép az Aero Vodochody
L-159B ALCA harci-gyakorló
repülőgépével repült közös alakzatban

emlékezetes és dicsőséges korszak
zárul le a magyar légierő történeté
ben. A gyakorlógépek kivonásával

lehetőség nyílik arra, hogy újabb ge
nerációs váltást hajtsunk végre,
amely évtizedekre meghatározza a
légierő jövőjét a kiképzés területén.
A szükséges repülési idő biztosítását
új repülőgépek vásárlásával vagy
pedig repülési idő bérlésével érjük el
- mondta a miniszter. Kilián Nándor
dandártábornok reményét fejezte ki,
hogy hamarosan új gyakorló repülő
gépek teljesíthetnek szolgálatot
Kecskeméten.
Az ünnepi beszédeket kitüntetések
és emléktárgyak átadása követte,
majd a meghívott résztvevők fogadás
sal búcsúztatták az L-39ZO Albatrosokat.
A repülőgépekben még van több
kevesebb repülhető óra. A megmaradt
nyolc gépből a tervek szerint egy ok

TEGETTHOFF
dreadnought

ЛКГЩ

J J j 'J

A lengyel gyártású papír
makett 1:400 léptékű, A4es méretű füzet, amely 11
lapból áll. Az építhető hajó
38x12x7 cm-es méretű.
A makett ára: 5570 Ft +
postaköltség (2010.
májusi adat).

t-Lcie tK l't!

tatási céllal átkerül Zrínyi Miklós Nem
zetvédelmi Egyetem Repülőműszaki
Oktatásbiztosító Központjához, egyet
pedig a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Szolnoki Repüléstörténeti
Gyűjteményében állítanak ki. Egy gép
Kecskeméten, az MH Légijármű Javí
tóüzemben marad, ahol úgynevezett
állagmegóvó tárolásba helyezik. A
fennmaradó öt L-39ZO értékesítését
tervezik, addig viszont az MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison
maradnak. Az Albatrosok történeté
hez hozzátartozik, hogy a Németor
szágból kapott gépek egy része (pél
dául a 124-es, a 134-es és a 138-as)
már az Aero Vodochody gyárában
nagyjavításon volt, a magyar felségje
leket és festéket lemaratva az újrafes
tés során polgári lajstromjellel, korlá
tozásokkal, légifölényszürkére vagy
egyéb vevő által kért speciális mintá
zatra és színre festve, elsősorban az
Egyesült Államokban (ahol magán
kézben több mint 500 L-39 Albatros
üzemel) és Nyugat-Európában árusít
ják őket. A 134-est már megvásárol
ták, és Franciaországban üzemeltetik.
A gépek eladási ára 300-500 ezer
dollár között van.

Felhasznált

irodalom

http://www.vectorsite.net
http://mm.iit.uni-miskolc.hu
http://www.aero.cz/en/
http://www.freeweb.hu
http://aviation-photo.fvr-home

HELGOLAND
gyorscirkáló
Az osztrák-magyar flotta
egyik leghíresebb hajója
1:200 léptékű, lengyel
gyártású
papírmakett.
Az A4-es méretű füzet 7
lapból áll, ebből 65,3 cmes hajó építhető. A
makettből az ANDARA és
a SAIDA is megépíthető.
A makett ára: 2240 Ft +
postaköltség (2010.
májusi adat).

Megrendelhető: Pászti Balázs, 06-30-331-6902, info@papirmakett.hu, www.papirmakett.hu
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Baranyai László

Az EBESZ és a LIMA-gyakorlat

M agyar Honvédség két bázisán
EBESZ-ellenőrök tettek látoga
tást a bizalomerősítés jegyében
2009. május 25-28. között. Ennek oka
az 1999. évi bécsi dokumentum, mely
szerint a nemzetközi egyezményt alá
író 56 ország ötéves időszakon belül
(jelen esetben hazánk 2007-2011) ka
tonailétesítmény- és repülőbázis-láto
gatást szervez. Továbbá az az ország,
amely új fegyvereket rendszeresít, illet
ve állít hadrendbe, kötelezettséget vál
lal a többi partnerország képviselői
számára, hogy lehetőséget biztosít
azok megtekintésére egy éven belül.
Ennek okán 33 ország 71 képviselője
az MH Központi Kiképző Bázis (Szent
endre) csobánkai objektumában stati
kus és dinamikus bemutatón megnéz
hette a BTR-80 harcjármű bázisán ki
fejlesztett műszaki vontató, vegyisugár-felderítő és sebesültkihordó jármű
veket, Kecskeméten az MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison a Maverick rakétát és a Litening III. cél
JAS-39 EBS HU Gripen vadászrepülő megjelölő rendszert láthatták.
gépeket és a hozzájuk rendszeresített
Kiemelt fontossággal bírt május
precíziós fegyvereket. A pusztítóesz 27-e, hiszen ezen a napon az EBESZ
közök közül az AIM-9L és AIM-120 katonai megfigyelői és a meghívott mé
C -5 AMRAAM légiharc-rakétákat, va dia és szaksajtó részére komplex gya
lamint a földi célok elleni AGM-65H
korlatot mutattak be. A LIMA-gyakorlat

В

1.

lényege a hazánk légterébe tévedő
légtérsértő, idegen eredetű és ismeret
len szándékú légi jármű (Defector) el
fogása és földre kényszerítése volt.
A világon mondhatni napi rendsze
rességgel, míg hazánkban évente hoz
závetőleg 10-12 esetben fordul elő ha-

ábra. JAS-39 D (43) vadászgép 2 db 1275 literes póttartállyal, 1 db AIM-9 levegő-levegő rakétával (gyakorló változat)

3. ábra. A JAS-39 D bemutatót repül

sonló eset. Ez általában emberi ténye
zőkre (figyelmetlenség, egészségügyi
problémák) vezethető vissza, de elő
fordulhat műszaki probléma (meghibá
sodott
rádió,
rosszul
beállított
transzponder) is. A Defectort a gyakor
latban egy földi telepítésű, háromdi

menziós katonai lokátor derítette fel,
és kezelőszemélyzete késedelem nél
kül jelezte a kecskeméti bázisnak.
A sasfészek
készültségi
Gripen
géppárja emelkedett a levegőbe, hogy
elfogja az ismeretlen eredetű, szándé
kú és típusú légi járművet, azonosítsa

és jelentést tegyen. Az elfogott légi jár
művet a két Gripen megfelelő térköz
zel közrefogta, azaz a vezérgép a lég
térsértő gép mellé „szorosan” beállt,
és a nemzetközileg elfogadott egyez
ményes kézjelekkel utasította annak
pilótáját. Eközben a kísérő gép tüzelő-

4. ábra. A JAS-39 D (43) kigurul
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állást vett fel a légtérsértő gép mögött
kellő távolságot tartva, felkészülve
minden eshetőségre.
Ez esetben a Defector egy katonai lé
gi jármű volt, ellenséges szándék nél
kül, és műszaki problémákkal küszkö
dött, így követte a Gripen utasításait: ki
engedte a futóműveit, majd megközelí
tette a kecskeméti bázis betonját és le
szállt. A futópálya, illetve a beton végén
már várta a felvezető gépjármű, amely
mögött begurult a számára kijelölt
LIMA-állóhelyre - amelyről érdemes
tudni, hogy a 2002-ben végrehajtott Ma
gyar Válasz hadgyakorlaton a USAF
C—130, C—141 és C—5 teherszállító gé
pei itt rakták ki rakományaikat (katoná
kat, páncélosokat, tankokat). Az idegen
gép megállt, a fegyveres biztonsági
őrök körbevették, mivel személyzetének
szándéka ismeretlen volt. A személyzet
leállította a sugárhajtóműveket, és fel
nyitotta a kabintetőt. Közben a két
Gripen mindvégig a bázis felett szétvál
va körözött, olyan pozíciót tartva, illetve
felvéve, hogy szükség esetén bármikor
beavatkozhassanak.
A helyszínen lévő tűzoltóegység spe
ciálisan képzett és felszerelt tagja elvé
gezte a vegyi- és sugárfelderítést a lég
térsértő gépen. Mivel az eredmény ne
gatív lett, megkezdődhetett a gépsze
mélyzet kiszállítása, személyi átvizsgá
lása és egészségügyi ellenőrzése (szük
ség szerint beavatkozás, ellátás), majd
5. ábra. „Defector” MiG-29 UB (27) leszáll
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6. ábra. „Defector” MiG-29 UB (27) a gurulópályán

egy műszaki szakember átvizsgálta a
repülőgépet. Erre azért volt szükség,
mert vadászgépről volt szó, az pedig
rendelkezik katapultüléssel, továbbá
hordozhat élesített fegyverzetet (mini
mum gépágyú) is, ezért fontos volt ezek
biztosítása és a gép áramtalanítása a
balesetek elkerülése végett. A két pilótát
a fegyveres biztonsági erők őrizetbe vet
ték, és elszállították őket kihallgatásra,
amelyet a hadifoglyokra vonatkozó gen
fi egyezménynek megfelelően hajtottak
végre. Az ilyen jellegű eseményeket
(polgári vagy katonai gép) minden eset
ben kivizsgálják, elemzik azokat, feltár
ják a hiányosságokat, majd az eset sú
lyosságának megfelelően szankcionál

ják. Fegyverhasználatra csak legvégső
esetben kerülhet sor, még a délszláv vál
ság idején sem fordult elő részünkről. A
2001. szeptember 11-i terrortámadás
óta viszont megszigorodtak a biztonsági
előírások és eljárások. A látottak és ta
pasztaltak meggyőzőek voltak mindenki
számára. A kiválóan végrehajtott fel
adatról az EBESZ-ellenőrök parancsno
ka is elismerően nyilatkozott.
Ami a látnivalókat illeti, a gyakorlat
ban részt vevő gépeken kívül láthat
tunk még ott-tartózkodásunk alatt fel
adataikat végrehajtó két-két JAS-39est és MiG-29-est, valamint az Aero
Vodochody L-159B gyakorló-oktató
gépét is.
■

Szabó Miklós

А К—496 BORISZOGLEBSZK
tengeralattjáró kivonása

Zvjozdocska Hajójavító Központban végzik az
orosz nukleáris hajtású tengeralattjárók szétbon
tását, 2007-ben érkezett ide a K -496 búvárhajó.
Az orosz vezetési nehézségek miatt egy évig vártak az
átalakítással, csak tavaly augusztusban adták át a bon
tómunkásoknak. A korábban 14 hajóegységből álló osz
tály ma már 5+1 hajóra zsugorodott. Jelenleg öt hordo
zó a Csendes-óceáni Flotta rakétahordozó állománya, a
K-129 ORENBURG-ot már egy évtizede mini tenger
alattjáró-hordozóvá alakították.
A BORISZOGLEBSZK rakétahordozó a Kalmár (Delta
III) hajóosztály nyolcadik hajóegysége. Harmincöt éve,
1975. március 11-én vették fel az orosz hajólistára, és
1975. szeptember (más források szerint november) 23án fektették le a hajó gerincét a szeverodvinszki
SzevMas hajógyárban. A vízre bocsátása 1977. au
gusztus 13-án volt, majd november 11-én húzták fel
először a haditengerészet zászlóját, ezzel kezdődött a
haditengerészeti szolgálat, és az év utolsó napján hiva
talosan szolgálatba állt. A főparancsnok rendeletére
1978. február 17-én az Északi-tengeri Flotta állományá
ban a 13. hadosztály 3. flottillájának hajóegysége lett. A
kikötőhelye az Olenyja település melletti haditengeré
szeti bázis lett.
A hajó fedélzetén 16 db R-29R típusú (SS-N -18), a
szerződésekben RSzM-50 jelzésű folyékony hajtóanyagú
interkontinentális rakétát tároltak. A rakéták 3 -7 robbanó
fejjel felszerelt visszatérő egységgel rendelkeztek. A fejek
hatótávolsága 6500 km volt.
A tengeralattjáró hossza 155 m, merülése 8,7 m. A fedél
zetén elhelyezett 2 db VM-4Sz típusú reaktor összegzett
teljesítménye 180 MW. A 24 csomós víz alatti sebesség és
a 320 m maximális merülési mélység jellemzi. A szolgálati
ideje alatt csak egyszer volt baleset a fedélzeten, 1983-ban
áthaladva a sarki jég alatt a reaktor első körében meghibá
sodás alakult ki.
Váltott személyzettel 90 napos bevetésekre, őrjáratozá
sokra indult az Északi-sark alatti jégbirodalomba. 1985-ben
érkezett Szeverodvinszkbe a Zvjozdocskába az első kö-

A

1. ábra. A K-496 tengeralattjáró régebbi felvétele

Г

2. ábra. Kikötőben a K-496-os

zépjavításra. Ekkor cserélték ki először a hajtóanyagot, és
elvégezték a szükséges alkatrészegységek cseréjét. Majd
1986-ban a hivatalos átvételi vizsgálatok befejezése után a
hajó a 31. hadosztály állományába került, és kikötőhelye
Jagelnyaja lett. 1991-93 között végezték el a következő
középjavítást. Ekkor a hajó első személyzetét a K-129
ORENBURG személyzete váltotta fel.
1999-ben vette fel a K-496 megnevezés mellé a
BORISZOGLEBSZK elnevezést. A hajó fedélzetéről 2001ben, majd 2005-ben három Volna rakétahordozóvá alakí
tott SIRM rakétával (R-29B) műholdakat állított pályára.
1978-2005 között a hadihajó 22 harci bevetésen, 28
harci szolgálaton vett részt, összesen 31 rakétát indítot
tak a fedélzetéről. 2004-től az Északi Flotta állományában
két Kalmár-osztályú hajóegység maradt. A K -44
RJAZANY hamarosan középjavításra távozott, és felújítá
sa után a Csendes-óceáni Flottához helyezték át. A
K -496 2008-ban az utolsó bevetésen áthajózott
Szeverodvinszkbe. A hajót kivonták az állományból, de
csak 2009. augusztusban búcsúztatták a tengeralattjárót.
A végső ünnepség során a hajó utolsó kapitánya, Nyikolaj
Jelezov sorhajókapitány először levonta a haditengeré
szeti lobogót, majd az orrzászlót, ezzel hivatalosan civil
kezekbe került a hadihajó.
Az üzemeltetés végső fázisába lépett, a gyárban elkezd
ték a mentesítés folyamatát. Először eltávolították a hajó
záshoz közvetlenül nem szükséges egységeket, közben az
összes elektronikai berendezés és a torpedóvető szerke
zetek kiemelését is elvégezték.
A Kanadával kötött szerződés értelmében 2009 de
cemberében elkezdték a reaktorból a nukleáris üzem
anyag eltávolítását. A befejezéséről 2010. március 9-én
adtak ki hivatalos tájékoztatást. Ezt követi a hajótest
szétbontása, amelyet az Egyesült Államokkal kötött
szerződés értelmében az általuk biztosított fedezet se
gítségével alakítanák háromszakaszos úszó hajótestté,
így a vízen maradva, három darabban várja majd azt az
időpontot, amikor az orosz ipar képes lesz a további le
bontására.
■
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Baczoni Tamás

Kísérleti terepszínek
Magyarországon

terepszínű egyenruha a XXI.
század elejére végleg a kato
na, a harcos védjegyévé vált.
Jóllehet intenzív fejlesztések foly
nak egyre modernebb és hatéko
nyabb terepszínm intázatok kife j
lesztésére, viseleti szempontból a
hangsúly tulajdonképpen már nem
az egyes terepszínek hatékonysá
gán, sokkal inkább szimbolikus mi
voltán van. Emlékezzünk csak vis
sza azokra a jóslatokra, miszerint az
Irakban és Afganisztánban szolgáló
magyar katonákat az amerikai alap
anyagból készült sivatagi ruházat
miatt amerikainak fogják nézni, és
így nagyobb veszélynek lesznek ki
téve. Szerencsére e jóslatok nem
váltak valóra, igaz a honvédség is
lecserélte az „amerikai" ruhákat ma
gyar fejlesztésű (négyszínnyomású)
sivatagi terepszínű ruhákra, melyek
nem jobbak, mint az amerikaiak, vi
szont a jellegzetes terepszín egyben
nemzeti jelleget is kölcsönöz viselő
iknek.
Keveset tudunk a terepszínek kikí
sérletezéseinek körülményeiről, az
esetleges dokumentumok eltűnnek a
történelem útvesztőiben, az aktuális
adatokat pedig az érintett felek gyak
ran üzleti titokként kezelik. Véletlen
szerűen mégis felbukkan egy-egy

A

1. ábra. Kísérleti - vagy házi készítésű
- terepszínű álcázóblúz a második vi
lágháborúból (magángyűjteményben)

tárgy, egy-egy fotó, melynek alapján
a kutató elindulhat, megpróbálhat
követni bizonyos trendeket, vonula
tokat. A kísérletek gyakran ered
ménytelenek maradnak, zsákutcá
nak bizonyulnak, m áskor esetleg
más okok (mint pl. a második világ
háború idején az ipari kapacitás hiá
nya vagy sokszor politikai jellegű
döntések, netalán lobbiérdekek)
akadályozzák meg, hogy egy kísér
leti darabból hadseregszerte töme
gesen bevezetett cikk váljék. A te
repszínek története viszonylag rövid,
kezdeti nyomai az első világháború
idejére, jelentősebb elterjedése a
második világháború idejére esik,
végképpen pedig a vietnami háború
ideje óta vált meghatározóvá a kato
nai egyenruházatok terén. Jelen vá
logatásunkban a magyar kísérleti te 
repszínekből vagy terepszínű anya
gokból készült kísérleti ruházati cik
kekből szeretnénk ízelítőt nyújtani a teljesség igénye nélkül, hiszen az
említett okok miatt nem is törekedhe
tünk a teljességre.
A második világháború idején a Ma
gyar Királyi Honvédség egyetlen rend
szeresített terepszínű felszerelési cik
ke az 1938 M sátorlap-esőgallér volt,
mely többcélú felhasználása folytán
személyi felszerelésként (sátor), illetve
ruházatként (esőkabát, álcázólepel) is
szolgált. 1944-től gyártották ún. „elmo
sódó színfoltos” festéssel is, mert a
korábbi kontúros színezést (ahol a terepszínmintázat foltjai éles kontúrok
kal váltak el egymástól) nem tartották
megfelelőnek. Felbukkannak adatok
visszaemlékezésekben, fotókon kü
lönféle terepszínű anyagokból készült
ruházati cikkekről (álcázóblúz, sisak2. ábra. Terepszínű sisakhuzatot viselő
honvédek egy másik hátországi felvételen
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3. ábra. 1944 M „elmosódó színfoltos
festésű” terepszínű anyagból készült
kezeslábas 1946-ban, egy ejtőernyős
oktatón

huzat, ejtőernyős ugróruha stb.), ezek
egyrészt kísérleti jellegűek lehettek,
vagyis esetleges tömeges bevezeté
süket tervezte a hadvezetés, csak a
háborús körülmények miatt ez már
4. ábra. Ugyanilyen vagy legalábbis na
gyon hasonló kivitelű kezeslábasokat
viseltek a határvadászok is 1946-47-ben

■

K a to n a i lo g is z tik a

/0 5 - 3 M .

Seitorlap esőgaUér

ш.I____________________________________

5-6. ábra. Rajz az „1953 M” sátorlapról. Sajnos nem lehet tudni, hogy valóban
a tölgyfalevélmintás terepszín bevezetésének kísérletével állunk-e szemben hiszen a rendszeresített sátorlap az 1949 M mintamegjelölést viselte vagy csak
egy korabeli tévedéssel

nem valósulhatott meg, másrészt házi,
kisipari készítésű, egyéni indíttatású
ruházatokról lehet szó.
A háború után újjászerveződő „de
mokratikus” honvédség szintén hasz-

kön, ejtőernyősökön és határvadász
okon tűnik fel a korabeli képeken.
A néphadsereg az ötvenes évek
ben a rendszeresített terepszínű
cikkek (1949 M sátorlap-esőgallér,

1951 M felderítő kezeslábas) mellett
minden valószínűség szerint kísér
leteket folytatott egy új terepszínmintázat létrehozására, melyet eset
leg a korábbi helyett, általános célú
bevezetésre terveztek volna. Ez volt
a „tölgyfalevélm inta” néven elhíresült terepszín, mely először 1953ban bukkant fel, majd különböző
csatornákon egészen a rendszervál
tásig „kísé rte tt” M agyarországon,
bár a hadseregben hivatalosan vé
gül is nem vezették be. A tölgyfale
vélm inta kétféle színárnyalatban
(zöldes és barnás), illetve kétféle
változatban (korábbi, elmosódó min
tázat és későbbi, kontúros mintázat)
ismert. (Természetesen gyártók és
korok szerint többféle alváltozat is
előfordul, főképp a színezésben, de
mi most csak a főbb variánsokat tár
gyaljuk. A barnás változatból sátor
lapok készültek, ezeket a BM Határ
őrség használta, illetve elképzelhe
tő, hogy 1956 előtt tervezték beve
zetni a hadseregnél is. A zöldes vál
tozatból készült kezeslábasokat a

9. ábra. Tölgyfalevélmintás kísérleti ejtőernyős zubbony 1970 körül

7. ábra. A tölgyfalevélminta 1950-es
évekből származó (feltehetően legré
gebbi) változata

nált kísérleti jellegűnek tekinthető te
repszínű ruházatot. Valószínűleg az
1945-ös öltözködési szabályzatban le
írt „egybeszabott harcosruha” (kezes
lábas) terepszínű anyagból készített
változatáról lehet szó, amely repülőв. ábra. A minta későbbi változatai a
BM Határőrség által használt sátorla
pokon. Jól látható, hogy az elmosódott
festésről áttértek a kontrasztos
színelválasztásra

10. ábra. Ellenségnek öltözött tölgyfalevélmintás kísérleti ruházatot viselő
ejtőernyősök egy 1970-es gyakorlaton

13. A háromszínnyomású terepszínből
kialakított trópusi („hurrikán”) terep
színminta egyik legkorábbi változata
még 1990 előttről
14. ábra. Kísérleti háromszínnyomású
zubbony az 1990-es évek elejéről

11. ábra. A háromszínnyomású terepszín egy különös változata. Ilyen anyagból
készült kabátot koboztak el szerb (vagy horvát?) határsértőktől a délszláv háború
idején
12. ábra. A háromszínnyomású terepszín műbőrre nyomott változata egy kísérleti sátorlapról

15. ábra. Hamvába holt kísérlet arra, hogy a legénységi kimenőruházat anyagát te
repszínmintával nyomják fölül, esetleges „modernizálás” céljából

határőrség, a kétrészes álcaruhákat
pedig a munkásőrség használta a het
venes-nyolcvanas években. Ugyan
akkor a tölgyfalevélminta vissza
visszatért a hadseregnél is, például az
1964 M vegyivédelmi ruhán, tüzérségi
takaróponyvákon stb. 1970 körül pe
dig ejtőernyős gyakorlóruházatot is ké

szítettek a minta egy másik, zöldes ár
nyalatú változatából, melyet egy kora
beli fotósorozat tanúsága szerint ellen
ségnek öltözött katonák nagyobb
számban viseltek egy gyakorlat alkal
mával. Kérdés, hogy egy elvetett kí
sérlet után megmaradt ruházati kész
let „újrahasznosításával” állunk-e

16. ábra. Kísérleti háromszínnyomású sivatagi terepszín, a Teens-Tex fejlesztette ki
2003-ban, de a hadsereg végül nem fogadta el

17. ábra. Kísérleti sivatagi zubbony, az
1987 M ejtőernyős zubbony szabásában,
a Hajdúdorogi Ruhaipari Kft. gyártotta az
1990-es évek közepén. A terepszínminta
a német „Flecktarn” mintára hasonlít
18. ábra. Kísérleti (1996 M) tábornoki
gyakorlózubbony, ún. „Rajna” tereptar
ka anyagból

19. ábra. A „missing-link" - kísérleti terepszínminta az 1990-es évek első feléből,
a foltképzés még a hagyományos, de a színek már a NATO-kompatibilis terepszínt
előlegezik meg

szemben, vagy valami másról lehet
szó? Az mindenestre biztos, hogy a
tö lgyfalevélm intás
ejtőernyős
egyenruhákból több is készült, tehát
egy esetleges kísérlet kezdeti fázi
sán mindenképpen túljutott. A had
sereg ruházkodásával foglalkozó
20. ábra. Kísérleti (négyzsebes) tábor
noki gyakorlózubbony az 1994-től rend
szeresített négyszínnyomású
terepszínben
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1971-es tanulm ány (A fegyveres
erők ruházata. Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság, Budapest,
1971.) terepszínű egyenruhát java
solt az ejtőernyősök és a harckocsi
zok szám ára, lehetséges, hogy
utóbb m intadarabok is készültek,
ezekből sajnos semmi nem maradt
meg.
Előkerülnek azután néha érdekes
„vadhajtások” is, mint például egy há
romszínnyomású terepszínváltozat,
egy ebből az anyagból készült kabátot
egy szerb (horvát?) határsértőtől ko
boztak el magyar határőrök a délszláv
háború idején. Nem tudni, hogy eset
leg kifejezetten diverziós célra gyártot
tak volna ilyen ruházatot (a minta egy
értelműen a magyar háromszínnyo
mású terepszín, de a színezés és az
anyag eltérő), vagy csak véletlen az
egybeesés.
A hagyományosnak tekinthető (hi
szen eredeti változatában 1938-tól
használatban álló) három színnyo
mású terepszínből is készültek kü
lönféle kísérleti változatok. A legér
dekesebb közülük talán az a félresi
került kísérlet, ahol a legénységi
kimenőruha barna alapanyagát pró
bálták felülnyom ni terepszínm intá
val, elképzelhető, hogy a meglévő

készleteket akarták ily módon újra
hasznosítani.
A terepszínkutató számára különö
sen érdekes az az átmeneti minta,
mely formájában még a hagyományos
mintázatot idézi, de színezésében már
az 1990 M négyszínnyomású NATOterepszínt előlegezi meg.
A kísérleti sivatagi egyenruhák, il
letve anyagminták közül végül egyi
ket sem fogadták el. A Teens-Tex ál
tal kifejlesztett háromszínnyomású
sivatagi terepszín - melyet a rend
szeresített 90 M négyszínnyomású
terepszínszínezésének megváltozta
tásával, illetve az egyik mintaelem el
hagyásával alakítottak ki - még a
konfekcionálásig sem jutott el. A né
met „Flecktarn” mintázatra hasonlító,
Hajdúdorogon gyártott kísérleti zub
bony az 1987 M ejtőernyős zubbony
szabását követi, ebben az esetben
viszont a terepszínmintázatról nem
tudunk semmit.
A négyszínnyomású gyakorlóruhát
1994-től vezették be, kezdetben
azonban a mainál jóval több válfaja
létezett, így például külön ruházatot
szántak a tábornoki kar részére,
négyzsebes, kívülhordós zubbony
nyal. Ilyen zubbonyok készültek a
rendszeresített anyagból, illetve a
„Rajna” fantázianevű anyagból is,
melyen a színezés kissé zöldesebb,
világosabb.
A kísérleti ruházatokkal kapcso
latban megoszlik a kutatók, gyűjtők
véleménye. Sokan figyelemre sem
méltatják ezeket a tárgyakat (vagy
a kapcsolódó
dokum entum okat),
mondván, hogy csak a rendszere
sített ruházati cikkek mérvadóak a
történelem számára, hiszen egy kí
sérleti cikkből esetleg csak egyetlen
darab készül, és lehet, hogy olyan
m intadarab a fejlesztési folyam at
során, melyet utóbb nem vesznek
figyelembe. Mások éppen ellenke
zőleg, kiemelten kezelnek egy-egy
megmaradt kísérleti példányt, éppen
ritkasága miatt, s nem azzal fog
lalkoznak, hogy adott esetben mi
lyen szerepe volt a rendszeresítési
folyamatban, hanem kizárólag kurió
zum mivoltában értékelik. Nehéz el
dönteni, hogyan is célszerű viszo
nyulni a kísérleti anyagokhoz egyrészt hihetetlenül érdekesek,
másrészt magukban hordozzák a
megismerhetetlenséget, az esetle
gességet.
Válogatásunkkal a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum birtokában lévő kí
sérleti terepszínű cikkeket (illetve a
kapcsolódó dokumentumokat) szeret
tük volna bemutatni, bármiféle további
információt köszönettel veszünk!
■

Dr. Lits Gábor

Ruházat szélsőséges
körülmények között

z előző írás a hidegnek és a me
legnek mint fizikai ártalmaknak
az emberi szervezetre gyakorolt
hatásával, az ellenük való védekezés
lehetőségeivel, a megelőző intézkedé
sekkel, az elsősegélynyújtás feladatai
val és a bajtársi segítségnyújtás teen
dőivel foglalkozott.
Jelen írás, szorosan kapcsolódva az
előzőhöz, a szélsőséges időjárási kö
rülmények között megkövetelt ruházat
tal és személyi felszerelésekkel foglal
kozik. Ezen belül külön tárgyalja a szél
sőséges időjárás hatásai, a kórokozók,
rovarok, az ellenséges felderítés és a
ballisztikus támadás elleni védelem
szükségességét és lehetőségeit, az
ezekkel kapcsolatos jelenlegi és a jö
vőbeni ruházati és személyi felszerelé
si fejlesztéseket. így mind a két írás a
jelen és a jövő egyik igen fontos prob
lémájára igyekszik felhívni a figyelmet.

A

Jelen írás szorosan kapcsolódik a Katonai Logisztikai Folyóirat 2007/4.
számában megjelent „A szélsőséges időjárási körülmények hatása az
emberi szervezetre” című cikkhez. Napjaink egyik nagy kihívása a
klímaváltozás, melynek következményeként az eddigi éghajlati
szélsőségek, mint a sarki hideg, a trópusi, sivatagi hőség még
szélsőségesebbé válhatnak. Miután napjainkban a multinacionális
alkalmazások kapcsán a különböző nemzeti és többnemzetiségű
katonai egységeket, különösen a műveleti csoportokat a világ bármely
pontján, ennek megfelelően bármilyen éghajlati övezet alatt bevethetik,
a téma különösen időszerűvé vált.

3. ábra. Színtermetall anyag temperálja
és nedvesítheti...

A RUHÁZAT VÉDELME A SZÉLSŐSÉGES
ÉGHAJLATI HATÁSOK ELLEN

A Bundeswehr, de a többi közép-euró
pai ország fegyveres erői jelenlegi al
kalmazási térségének éghajlati viszo
nyai is jelentősen különböznek a kö
zép-európai éghajlattól. Mind a forró
száraz és a forró nedves, mind a hideg
környezeti feltételek sajátos, különle
ges ruházat viselését teszik szüksé
gessé. Ezeknek egyrészt a külső me
chanikus és biológiai, valamint felderí
tési hatások ellen kiterjedt szintű vé
delmet kell biztosítaniuk, ugyanakkor
optimális, az adott éghajlatnak megfe
lelő, klimatikus viselési módot is kell
nyújtaniuk a katonák számára.
1. ábra. Az Anophales szúnyog

2. ábra. Álcázott harci ruházat forró,
száraz területre

Ahhoz, hogy a ruházat forró övezet
ben az izzadság optimális elpárologtatását és ezzel a testhőmérséklet szüksé
ges állandóságát képes legyen biztosí
tani, az alkalmazott textília felületének
kell a pára (izzadság) szükséges mérté
kű eltávozását biztosítani. Hideg környe
zetben viszont a ruházatnak magas fokú
hőmérséklet-izolálást kell biztosítania.
Mindezek érvényesek a lábbelire és a
kesztyűre, a láb és a kéz védelmére is.
Fenti paraméterek pontos meghatá
rozására komplex biofizikai vizsgála
tok szükségesek. Az anyag hő- és pá
raáteresztő képességére vonatkozó
ellenállást a DIN EN ISO 31092 szab
ványon alapuló norma alapján kellett

megállapítani. Ezen általános követel
mények alapján készült el az új típusú,
szélsőséges éghajlati övezeteken al
kalmazható ruházati alapanyag.
Egy emberi szimulációs modell
(mozgó rézbaba) felhasználásával ki
egészítő termofiziológiai vizsgálatokat
hajtottak végre konfekcionált ruházat
tal is, kizárólagosan a ruházat termi
kus izolációs viszonyaira vonatkozó
an. Ezeket az eredményeket összeve
tették a kiválasztott bőr anyagmintá
val, és meghatározták a konfekcioná
lásra tervezett ruházat viselési, ké
nyelmi tényezőit.
A lábbelire nem volt semmilyen megfe
lelő számítási algoritmus, mivel a komp
lex konstrukció és a számos építőelem
(záró elemek, első és hátsó kéreg, talp
betét, párnázás stb.) vagy pl. a felsőrész
ből megállapított meleg- és vízpáravisszatartó értékekből nem lehet az
egész cipő klimatikus viszonyaira követ
keztetni.
Ezért
a
WIWEB
(Wehrwissenschaftlichen Institut für
Werk-, Explosiv- und Betriebstoffe Nyersanyag, Robbanóanyag és Üzem
anyag Védelemtudományi
Intézet)
együttműködve a müncheni tudományos
és ergonómiai intézettel, kifejlesztett egy
vizsgálati eljárást a kesztyű és lábbeli kli-
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4. ábra. Téli ruházat - egyben álcázó
szerelés

matikus viszonyai alapján a legkedve
zőbb elkészítési és viselési módok meg
határozására. A kesztyű és a lábbeli vizs
gálatához kéz és láb formájú vizsgáló
testeket használtak. A vizsgálati testeket
felfűtötték, és olyan helyzetbe hozták,
amilyet az embernek kell elviselnie ext
rém körülmények közt. A módszerrel a
teljes kesztyű- és lábbelirendszer (pl. al
só és felső kesztyű, cipő a talpbetéttel) vi
selési kényelmét kellett megítélni. Így le
hetett viszonylag pontos információkat
kapni a meleg- és nedvességháztartás
ról, valamint a nedvesség eltávozási fo
lyamatáról az érintett rendszerben. Ezzel
a kesztyűnél és a lábbelinél hideg klíma
övezetre vonatkozóan pontos és fizioló
giailag lényeges értékek állapíthatók
meg a bevetési hőmérsékleti hatásokra,
ugyanis a fiziológiai folyamatok, mint pél
dául a vérellátás csökkenése a végtag
okban a testhőmérséklet fenntartásának
az érdekében - figyelembe vehetők a
vizsgálati eljárás energiavezérlésében.
A vizsgálat eredményei alapján ennél
fogva lehetőség nyílik az éghajlati viszo
nyoknak megfelelő kényelmes ruházat
elkészítésére. (így lehetett rögzíteni pél
dául, hogy a nedvesség a cipőben a leg
hatásosabban a zoknin keresztül, a cipő
felsőrészén át, és ne magán a cipőn ke
resztül távozzon. A jövőben ezután a
zoknira vonatkozóan optimatizálják a
szálkeveréket, és ezáltal a láb érzékelhe
tően szárazabb lesz, és jelentősen csök
kenni fog a vízhólyag képződésének a
veszélye is.)

hordozók részben halálos lefolyású be
tegségeket (Leismaniose, trópusi láz,
malária) terjesztenek, és az alkalmazott
katonai erők bevetési készenlétét tartó
san befolyásolhatják. A vérszívók elleni
védőeszközök mellett, amelyeket általá
ban a bőrre kell felvinni (kenőcsök,
sprayk) egy megfelelően elkészített és
felszerelt ruházat jelenthet lényeges
hozzájárulást a hatékony védelemhez.
Az ezzel kapcsolatos fejlesztések célja
egyrészt, hogy a ruhát úgy kell felszerel
ni (készíteni, kezelni), hogy a teljes
használati ideje alatt messzemenő vé
delmet biztosítson, másrészt hogy a ru
házat vírushordozók elleni védőanyagai
semmilyen egészségügyi károsodást ne
okozzanak a használónak. Ehhez az al
kalmazott textíliának megfelelő kezelé
seken keresztül fontos követelmények
nek kell eleget tenni, mint pl. az álcázás
ra döntően ható visszaverődési követel
mények, az égést csökkentő képesség,
az antistatikus viszonyok, valamint a ruházatfiziológiailag fontos paraméterek
nek, mint a levegő- és páraáteresztő ké
pesség, nem szabad káros hatást gya
korolnia stb.
Ezek a követelmények a textilgyártó
kat szinte megoldhatatlan problémák elé
állítják, melyek csak a többi gyártásban
részt vevővel (fonal- és cérnagyártók,
szövőüzemek, textilnyomók) szoros
együttműködésben oldhatók meg. Eh
hez a vírushordozók elleni felszerelés
nek két egymással ellenétes követel
ménynek kell megfelelnie: egyrészt a
hatóanyagnak a ruházat teljes élettarta
ma alatt megfelelő védőkoncentráció
ban meg kell maradnia a textil külső fe
lületén, másrészt a hatóanyagnak olyan
jó rögzítése szükséges, amely védi a
5. ábra. Testvédő mellvény

mosástól, a környezeti hatásoktól és a
külső mechanikus megterhelésektől.
A Bundeswehr logisztikai központjá
ban - együttműködve egy belga szövőés textilgyárral és a Bundeswehr
koblenzi központi egészségügyi hivatal
állategészségügyi laborcsoportjával - ki
fejlesztettek a vírushordozók elleni védő
anyag felvitelére egy olyan eljárást,
amely megfelel a fenti követelmények
nek. Hatóanyagként kizárólag Permetrint
engedélyeztek. Az EPA (Enviromental
Prtotection Agency - Környezetvédelmi
Ügynökség) tett ajánlatot a ruhaszövetek
maximális mennyiségű Permetrinnel va
ló feltöltésére. Abból indultak ki, hogy
amíg ez a mennyiség nem lépi túl a meg
határozottat, a megfelelően kezelt textíli
ákból semmilyen egészségre káros
anyag nem kerülhet ki. Ezt a viszonylag
nagy mennyiséget kritika nélkül, követel
ményként átvették a Bundeswehrtextíliáknál. A hatóanyagot a WIWEB ál
tal fejlesztett és alkalmazott eljárással la
boratóriumban vizsgálták, amely magá
ban foglalta mennyiségi kivonat készíté
sét a szövetből és azt követően a menynyiségi meghatározást gaschromatographiával és tömegspektrométerrel.
A vírushordozók elleni védőanyag haté
konyságát - utolsó kritériumként - a
koblenzi központi egészségügyi hivatal
laborcsoportjában végezték el különböző
tesztorganizmusok felhasználásával.
A kémiai, analitikus, valamint bioló
giai vizsgálatokat száz készlet ruha
gyakorlatban történt kipróbálásával és
százszor történő kimosásukkal végez
ték. A tapasztalati értékek bázisa alap
ján abból indultak ki, hogy kb. 60-70
mosás után a ruházat elhasználódik,
és pótolni kell. Ha száz mosás után ta
lálható még az anyagban maradék ha
tóanyag, ez megfelelő biológiai haté
konyságot jelent, és a katonát a ruhá
zat teljes élettartama alatt hatékonyan
megvédi a vírushordozók ellen.
Azért, hogy a vírushordozók elleni
védőanyag minőségét folyamatosan
biztosítani lehessen, azt a vállalatot,
amelyik a Bundeswehr-textíliákra felvi
szi a védőanyagot, engedélyezési el
járásnak vetették alá. Ez jelentette
egyrészt az engedélyezés vizsgálatát,
az üzem ellenőrzését a WIWEB szak
emberei részéről, valamint a gyártási
eljárás minőségének és állandóságá
nak az ellenőrzését is.

VÉDELEM A VÍRUSHORDOZÓK
ÉS A ROVARKÁRTEVŐK HATÁSAI ELLEN

Meleg égövi, trópusi területeken minde
nekelőtt a szúró, szívó, állati fertőzést
hordozó és átvivő organizmusok - me
lyeket összefoglalóan „vektoroknak” (ví
rushordozóknak) foghatunk fel - jelente
nek egyre növekvő veszélyeket. A vírus
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VÉDELEM AZ ELLENSÉGES FELDERÍTÉS
ELLEN

A katonai ruházattal szemben egyik alap
vető követelmény, hogy optimális védel
met biztosítson az ellenséges felderítés
ellen, azaz a felfedhetőség csökkentésé-

nek biztosítása mind a vizuális felderítés,
mind az UV-, illetve infravörös eszközök
kel történő felderítéssel szemben. Meg
felelő álcázó hatással (festés, szövés,
nyomás) kell a katonák kontúrjainak va
lamennyi színképtartományban (spekt
rum) messzemenően „eltűnni” úgy, hogy
az ellenséges felderítés ne tudja felis
merni. A WIWEB az utóbbi években éles
gyakorlatokon végrehajtott visszatükröződési mérések alapján (együttműködve
jelentős textilnyomó üzemekkel) a kö
zép-európai térségre, valamint a száraz
és sivatagos területekre vonatkozóan kü
lönböző álcázónyomás-variációkat dol
gozott ki és sikerrel ki is próbált. A NATOpartnerek álcázónyomás-alkalmazásai
között a német álcázó hatás a felfedhetőség elérésének csökkentése terén kima
gasló eredményt ért el.
Ehhez a WIWEB téli alkalmazásra is
kifejlesztett és bevezetett egy álcázó el
gondolást. Ez a katona és a felszerelés
álcázására több komponensből áll, és a
harci ruházat felett kell viselni. Az anyaga
igen könnyű, víztaszító, különösen nagy
szakítószilárdságú, és visszatükröződé
se alapján beleillik azokba a lényeges
színképtartományokba, amelyek a hóval
azonosítják. A teljes téli álcázószett,
amelyet a felszereléssel együtt kell vinni,
nem jelent lényeges súlybeli megterhe
lést, és csak akkor kell használni, ha
szükséges. A különböző álcázószínek
segítségével felhasználható különböző
speciális esetekben (pl. csak részben hó
borította terep). A hagyományos
álcázóruhákhoz képest igen nagy előre
lépés a kiváló álcázó hatás, a könnyű ke
zelhetőség és a csekély súly.
Fejlesztés alatt áll egyfajta álcázó hatás
kidolgozása lakott területeken, települé
sekben történő alkalmazásra is, mivel a
katonai tevékenységek egyre nagyobb
mértékben lakott területeken folynak.
Az álcázó nyomások, festékfoltok kö
zös tulajdonsága, hogy érzékenyek a
mechanikai és kémiai behatásokra (dör
zsölés, mosás, tisztítás). A WIWEB
együttműködve speciális kötőüzemekkel
erre is kifejlesztett egy eljárást, melynek
lényege, hogy a megfelelő színű fonala
kat folthatásszerűen, ún. Jacquardtechnikával beleszövik az anyagba. A bú
torszövetek készítésénél sokrétűen al
kalmazott technikát úgy módosították,
hogy a szövet belső oldalán semmilyen
szabadon lévő szál ne maradjon. így az
anyag mosás és használati terhelés ellen
is rezisztenssé válik, és az álcázó hatás
ban semmilyen változás nem következik
be ruházat teljes élettartama alatt.
A katonák veszélyeztetésének (felfe
désének) új minőségét jelentik a külön
böző érzékelők (szenzorok), amelyek ál
talában hőképző tartományban működ
nek. Ezek többsége a kereskedelemben

6. ábra. Testvédő mellvény hátoldala,
nadrágtartó övvel egyebeépítve

viszonylag olcsón bárki számára besze
rezhető. Ezek felderítő hatásának elke
rülésére már sokkal komplexebb mód
szerek szükségesek, egyrészt, hogy ki
küszöbölhető legyen a test hőmérsékle
tének kifelé történő sugárzása, másrészt
megfelelő eszközökkel, módszerekkel
szabályozni kell a melegháztartást, meg
kell akadályozni a testmag kisugárzásá
nak a veszélyét. A probléma egyik meg
oldását könnyű, mozgatható, fűtő/hűtő
elemek jelenthetik, amelyek a ruhán kí
vül vagy belül viselhetők, segítségükkel
a szenzorba beérkező jelek megváltoz
nak, illetve felismerhetetlenné vállnak.
Az ilyen célú és jellegű elemek első pro
totípusait a WIWEB már kifejlesztette és
kipróbálta. Jelenleg az ipari méretű gyár
tás lehetőségeinek és a ruházaton és a
felszerelésen történő optimális felhelye
zés vizsgálata folyik.

fontosságú, nagyobb teljesítményű és
könnyebb anyagokból készítették. Ezek
lehetővé teszik egyrészt a vékonyabb és
ezzel a testhez jobban idomuló viselési
módot, ugyanakkor változatlan védelmi
szintnél jelentős súlycsökkentést értek el.
A megváltozott bevetési térségek (had
műveleti területek, háborús színterek)
alapján kétségtelenül megváltozott a go
lyóálló (testvédő) mellények teljesít
ményskálája is: kibővült, kibővítették a
„szúrásvédelem” és a „szilánkvédelem”
képességeivel is. Ezen követelmények
nek a teljesítése szükségszerűen együtt
jár a súly növelésével. Az előző típushoz
viszonyítva azonban a jelenlegi súly
mégis kiállja a próbát, ugyanis könnyebb.
A viselési komfort (kényelem) lénye
ges javítására az anyag megfelelő át
alakítására is szükség van. Eddig a
mellény súlya viselőjének a vállán
nyugodott. A hordheveder megfelelő
átalakításával a súly nagy része alulra,
a csípőre helyeződött át.
Beépített légáteresztő távtartó gondos
kodik arról, hogy csípő tájékán a megter
helt testrész lehetőleg száraz maradjon.
A mellény felépítése modulrendszerű, és
a szükség szerint alkalmazott ballisztikus
védőlap és a „szúrásvédelem”, kiegészít
ve „szilánkvédelemmel” megnöveli
ugyan a súlyát, de „viszonylagos könnyű
sége” még így is „érezhető”. A mellény
minden szükséges méretben készíthető,
és egy széles kapcsos hevederrel min
den katona számára beszabályozható
kényelmes viselésre.

A BALLISZTIKUS VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA
Felmérhetetlen újítási képesség

A bevetések során vitt felszerelés
messzemenő intézkedéseket követelt
a súly és a mennyiség csökkentése
vonatkozásában, hogy az optimális
mozgékonyságot, az ergonómiai elő
nyöket, viszonylag csekély ártalommal
lehessen biztosítani. Ez különösen
nagy mértékben vonatkozik az egyéni
ballisztikus védelmi felszerelésekre és
intézkedésekre.
Az elmúlt években egész sor intézke
dést hajtottak végre, hogy például a vé
dőmellényt bevetéskor a lehető legma
gasabb hatásfokkal és a lehető legna
gyobb szintű kényelemmel lehessen vi
selni. így a kerámialapot, amely a gya
logsági lőszerek elleni védelemben lét7. ábra. Vizsgálat alatt a kesztyű
és a lábbeli

Egy korszerű katonai ruházat sokféle
módon védheti a katonát: extrém klimati
kus és biológiai hatások, specifikus kato
nai tevékenységek, valamint a felderítés
és a fegyveres hatások stb. ellen is. A
mai korszerű textilgyártási technika igen
jelentős innovációs potenciált jelent, me
lyet a különleges katonai követelmények
igényelnek is. Nagy jelentőségű, már fo
lyamatban lévő fejlesztések folynak a
textilipar számos területén, így a textilipa
ri gépek, szövő- és kötőüzemek, kötő
dők, valamint a fonalvegyészet, a textil
ipari felszerelések és eszközök gyártása
terén, a ruházat kényelmes viselése és a
legmagasabb fokú védelem érdekében.

Felhasznált irodalom

Europäische Sicherheat 2007/10.:
dr. Wolfgang Uedelhoven, dr. Carsten
Zimmermann, Waltraud Uedelhoven
és Heiner Gedon, a WIWEB erdingi
munkatársainak témával kapcsolatos
szakmai írásai.
■
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Tóth Ferenc

Roncsok és események
a Margit híd környezetében

III. rész

A híd újjáépítése
budapesti hidak valóságos álla
potáról a napi sajtó is tájékoztat
ta a lakosságot. „A Margit hídnál
már valamivel vigasztalóbb a helyzet.
Az alépítmények csak csökkenten sé
rültek, a felső vasszerkezet ugyan tel
jesen elpusztult, mert a németek mind
a hat nyílás vasszerkezetét felrobban
tották. A parti nyílások épen maradtak.
Máskülönben ez a híd esett áldozatul
a németek pusztító szenvedélyének.
Valami csodálatos véletlen folytán a
Margit híd szigetre vezető szárny híd
épen maradt” (Demokrácia, a Függet
len Kisgazda, Földmunkás és Polgári
Párt lapja: Német pusztítás nyomá
ban, a szétrombolt Duna-hidakról.
1945. április 22.).
A Margit híd újjáépítését 1946 au
gusztusában kezdték meg. A munka
méretét jellemzi, hogy ezerszázan dol
goztak csak ezen a helyen. A búvárok
ra itt is kiemelt feladat várt, mert a ha
táridő sürgetett, a terv az volt, hogy
1947-ben megindulhasson rajta a for
galom. A felrobbantott híd roncsainak
és pilléreinek, valamint a vízfenéknek
a talajvizsgálatait végezték a búvárok.
A Jövendő című lap (a Magyar-Szov
jet Művelődési Társaság képes heti
lapja) 1947. június 5-i, 27. számában
„Rohammunka a Duna mélyén” cím
mel közölt egy írást. A helyenként de
magóg, reklámízű cikk kiemeli a búvá
rok munkájának jelentőségét és fon
tosságát, amit az is bizonyít, hogy a
címlap egész oldalas képének közép
pontjában is egy munkára készülő ne
hézbúvár látható. Az írásból azt is

A

28. ábra. Hajókikötő a Pálffy téren,
a hídpilléreken már állnak a közműhíd
állványzatai
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31. ábra. Az új híd íveinek beemelése
úszódaruval

29. ábra. Az új híd burkolása, háttérben
a gázcsőhíd

megtudjuk, hogy a fenéken lévő kövek
kiemeléséhez egy tekintélyes méretű
(4x4 méter aljméretű) búvárharangot
is használtak, melyben négyórás vál

tásokban 8 - 8 keszonmunkás dolgo
zott.
A Margit híd újjáépítését mindenre
kiterjedő vizsgálat előzte meg. A víz
alól kiszedett roncsokból már nem le
hetett újra felépíteni a hidat. A vas
anyaghiány egy beton boltozatú híd
építését helyezte előtérbe. A kész ter
vek alapján megkezdődött a gyártás.
A hídpillérek állapotfelmérésének és a
roncsok kiszedésének elhúzódása mi
att mégis felfüggesztették a kivitele
zést. A végleges döntést az anyagellá
tás javuló helyzete kedvező irányba
befolyásolta: a híd megjelenése majd
nem azonos lett a háború előtti szerke
zetével.

30. ábra. Félszélességben átadott híd a közmüvek elhelyezése után

32. ábra. A Parlament előtt elsüllyedt
és úszó állapotba hozott roncsváz

34. ábra. Csúcsforgalom a félszélességű hídon

Az új híd az eredetihez képest há
rom fő eltéréssel rendelkezik: az ívek
és a pálya között elmaradt a rácsozat,
az ívek nyílmagassága megnőtt, vala
mint a régi nyolc főtartó helyett hat ívet

építettek be. Az átadás napjára nem
mindennapi meglepetéssel rukkoltak
elő a BSzKRt dolgozói: befejezték a
híd felrobbantásakor vízbe került villa
mosok újjáépítését. A 2719-es számú

motorkocsihoz kapcsolt 4446-os és
4447-es kocsi ott állt felvirágozva, ba
bérkoszorúba font hat számmal, csillo
góra fényesített csengővel a budai
megállóban. A híd gálád módon történt

33. ábra. Vízből kiemelt és felújított villamos szerelvény készül a hídavatásra
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37. ábra. Az Országház előtt elsüllyesz
tett MFRT Vili számú gőzhajója 1946.
június közepén

38. ábra. Víz alól kiemelt és újjáépített
gőzösök

35. ábra. Az Országház előtt elsüllyesztett MFRT Vili számú gőzhajója
1946. augusztus elején, mögötte egy másik gőzös elsüllyedve

felrobbantásáról szóló megemlékezés
és Gerő Ernő nevének felírása a villa
mosra abban az időben elkerülhetet
len kelléke volt a kiemelkedő esemé
nyeknek. Az újjáépített, félszélességű
déli oldalon épült hidat 1947. novem
ber 16-án adták át a forgalomnak. Ezt
követően meggondolatlanul elbontot
ták először a parti, majd a szigeti vám
szedőházakat. A teljes szélességű hí
don pedig 1948. július 31-én haladtak
36. ábra. Roncskiemelés 1947-ben

át először a villamosok és járművek.
A háború utáni újjáépítéskor mind az
útpálya, mind a gyalogosfelületek szé
lességét tovább növelték 18, illetve
3,5 méterre.
A budai hídfő jelentős átalakítására
került sor 1973-ban. Ekkor elbontották
az eredeti parti nyílást, és a HÉV vá
gányait a föld alatt a Batthyány térig
vezették be. 1978-ban a hídpálya fel
újítását végezték el, és a Phoenix-

sínek helyére sínvályús tömbsínt épí
tettek be. Napjainkra az építmény anynyíra elöregedett, hogy jelentős felújí
tása elkerülhetetlenné vált.

R oncsok évtizedekig a híd
KÖRNYEZETÉBEN

A híd alatti Duna-meder 1986-ban tör
tént felderítése és a roncsok kiszedése
idején az ÁBKSZ búvárcsoportja több
nagyobb méretű robbanótestet hozott a
felszínre. A nagy dunai árvizet követő
évben felszínre került szigeti pillér záto
nyán láthatóvá váltak az 1944-ben víz
be zuhant faragott mészkövek. A múlt
évben a budai partszélesítési munkála
tok közben már az egész hídtörténetet
nyomon lehetett követni. Kockakő,
tölgyfakocka, öntöttvas lámpaoszlop
maradvány az 1944 előtti híd szerkeze
téből, kézi csörlő dobfogaskerék a híd
alatt elsüllyedt DGT uszályról, ló
koponya és több tonna közműmarad
vány emlékeztetett a múltban történtek
re. Az építkezést ez esetben is többször
fel kellett függeszteni, mert több, szá
razföldi harcokban használt háborús
maradvány került elő, veszélyeztetve a
környezetet és embereket. A kőszórás
alatt meglapuló robbanóanyagok biztos
kezekbe kerültek. Az Első Magyar Hadi
hajós és Tűzszerész Ezred szakszerű
munkáját ezúttal is elismerés övezte.
(Folytatjuk)
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Hatala András

Üreges töltetek

II. rész

További összefüggések, fejlesztések, kutatások
A nyagsugarat lövő üreges töltetek

A kumulatív hatás nagyban függ a bélésanyagtól is. A leg
több fémet kipróbálták, kivéve azokat, amelyek nagyon rit
kák, különösen drágák vagy mérgezőek. Rengeteg ötvö
zettel is kísérleteztek. Néhány kivételtől eltekintve a tiszta
fémek minőségükben és hatásukban -átütési képesség felülmúlják az ötvözeteket. A minőségen a sugár alakíthatóságát kell érteni, vagyis azt, hogy sima és nem „fűrész
fogszerű” (nem áramvonalas) nyakrésszel szakad le a
magról. A normál körülmények között mutatott „sima”
szétszakadási képességből vagy jó minőségből nem kö
vetkezik szükségszerűen az ugyanilyen viselkedés inten
zív dinamikus sugárképződési körülmények esetén (pél
dául ilyen az alumínium is). Ennek a fordítottja is igaz (pél
dául a molibdén szobahőmérsékleten törékeny, de extrém
nyomási körülmények közepette nagyon képlékeny). Tud
valevő, hogy ugyanolyan bélések közül a finomkristályos
szerkezetű anyagok sokkal jobb hatásúak, mint a durvák.
Az ezekkel kapcsolatos összefüggések vizsgálata még
ma is folyik.
Kutatásokkal tisztázták, hogy miként befolyásolja a
hossztengely körüli forgás a kialakuló sugarat. A tervezés
nél ma már előre beszámítható a fordulatszám befolyása a
töltet viselkedésére. Megkereshető az a kritikus forgási seв. ábra. A 40 mm-es PR gránátok rajza

besség, amelynél még a sugár radi
álisán egyben marad, nem szóródik
szét. Emellett még mindig gyakorlat
a régi sugárközpontozó tölcsérek
használata, amelyek egyben tartják
a folyamat alatt. Továbbá kísérletek
vannak olyan, a gyártás során ka
pott heterogén belső feszültségek
kel terhelt bélések kialakítására,
melyek a robbanás során a löve
dékforgással ellentétes áramlást
generálnak a fémanyagban, ezzel
csökkentve a nem kívánt szögse
bességet.
A régebben alkalmazott katonai
robbanóanyagok (TNT, NPT, COMP
B), illetve ezek keverékei öntéssel
szerelhetők. Korábban préseléssel
csak hexogén tölteteket készítettek.
Napjainkra a préseléses eljárás tel
jesen kiszorította az öntést. Az újfaj
ta, erősebb anyagok alkalmazása
mind jobban terjed, és ezek nem
önthetők, pl. OCTOL, LX-14.
A préselés további előnyei:
- 0,01-0,005 mm-es gyártási
pontosság;
- homogén anyagszerkezet több
lépcsős töltési technika alkalmazá
sával;
- zárvány- és buborékmentes
préstestek.
A préseléses technológiával az
árnyékolólencse beszerelése is
könnyen megoldható. Ez a lencse a
robbanóanyagon belül a hosszten
gelyre szimmetrikusan helyezkedik
el, és nem robbanóanyagból készül.
10. ábra. A 43.M 60 mm-es
páncéltörő rakéta szerkezeti rajza

9. ábra. A 44.M buzogánylövedék szerkezeti rajza
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11. ábra. A 75 mm-es 42.M páncéltörő gránát metszete

Anyaga általában valamilyen hőnek jól ellenálló műanyag.
Szerepe abban áll, hogy a robbanási hullámfrontot az alak
ja folytán úgy irányítja, hogy az a bélésanyagot lehetőleg
minden pontján merőlegesen érje el, ennek következtében
maximális összenyomóerőt biztosít.
A mostanság általánosan alkalmazott töltetek kb.
38-180 mm közötti átmérőjűek. Megfigyelhető, hogy ará
nyos kicsinyítés vagy nagyítás már ezen tartományon belül
sem alkalmazható. A kisebb töltetekhez sokkal nagyobb
pontosságra van szükség a helyes működéshez, míg a mé
ret növekedésével a bélésanyag gyártása során egyre ne
hezebb biztosítani az egyenletes metallurgiai tulajdonságo
kat. A gyújtási rendszert sem lehet arányosan változtatni,
mert a megfelelő működés feltételei sérülnek. Minden
konstrukció gyakorlatilag egyedi, és csak az adott méret
ben működik a tervezett módon.
12. ábra. EFP-lövedékek fejlődése
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F émlövedéket kilövő üreges töltetek

Az EFP-töltet az új évezred fegyvere lett. Köszönhető ez
annak, hogy összehasonlítva a kumulatív töltetekkel, sok
kal jelentősebb a cél mögötti pusztítóereje, valamint jóval
nagyobb távolságról képes hatását kifejteni. Nincs szükség
a cél érintési távolságra való megközelítésére, és a reaktív
páncélzat sem jelent akadályt. Az 1990-es években megje
lenő felülről támadó automatikus páncéltörő töltetek a harc
kocsik felső vagy tetőpáncélján hatoltak keresztül. A fej
lesztéseknek köszönhetően ma már a lényegesen ellenállóbb oldalpáncél ellen is hatásosak.
Fő célkitűzés a kilőtt lövedék hosszának növelése, mivel
így a keresztmetszeti terhelése nő, ezáltal a páncéltörő ké
pessége is javul. A kezdeti 1-1,2 hossz/átmérő arányú
acéllövedékek után jöttek a 3-as arányú rézlövedékek. Ma

13. ábra. Napjaink nagy átmérő/hossz arányú korszerű EFPlövedéke lövedékcsapdából

15. ábra. Az EFP lövedék becsapódási nyoma
a lövedékcsapdában

már az 5,5-ös tantállövedékek sem ritkák, és előrejelzések
szerint 1,8-2,5 km/s sebességű, 10-es hosszúságú (ezüst)
lövedékek várhatók a jövőben.
Másik fontos újítás a többlövedékes töltetek megjelené
se. Ezen belül három nagy csoportot különböztetünk meg:
- többrétegű bélésanyagú töltetek;
- egy fő- és több melléklövedéket vagy több egyenrangú
lövedéket képező béléssel szerelt töltet;
- az előző kettő kombinálása.
A többrétegű töltetnél minden egyes béléslemezből lövedék
képződik, melyek egymáson alakulnak ki, és a repülés folya
mán szétválnak. Közeli becsapódáskor egy krátert „bombáz
nak”. Nagyobb távolságoknál - 30-100 m - ugyanúgy, mint a
sörétlövésnél, valamennyire szétszóródnak, és egy behatá
rolható területen csapódnak be a lövedékek (szóráskép).
Sok kis töltet alkalmazása szórásképben lőve célszerű.
Ilyen cél lehet egy helikopter vagy egy katonai létesítmény.
Természetesen a hatás igen kis helyre korlátozódik, amit a
töltet mérete határoz meg. Megfelelő kialakítással ez növel
hető a találati sűrűség rovására.

A kombinált töltet kifejlesztésének jelentősége abban
áll, hogy azzal a célok széles spektrumát lehet támadni.
Pillanatnyilag még egyszerre vetődnek ki a „fő”
lövedék(ek) és a másodlagos lövedékek. De a cél egy
olyan harci rész, amely a támadni kívánt célpontnak meg
felelően automatikusan osztja el a lövedékek elrendezé
sét. Eszerint tankok ellen egymás után becsapódó „fő” lö
vedékek; gyengébben páncélozott célok ellen „fő” lövedé
kek, de szórásképben; helikopterek ellen sok másodlagos
lövedék szórásképben; élőerő ellen sok másodlagos löve
dék minden irányban.

A

KÍSÉRLETEK MEGFIGYELÉSE

Alapvető fontosságú, hogy egy kísérlet lefolyásának min
den részletét, valamint végeredményét rögzíteni lehessen.
Az üreges töltetek esetében ez igen nagy probléma volt,
mivel rendkívül rövid idő alatt játszódik le, és szélsőséges
fizikai viszonyok közepette.

14. ábra. A bal oldali képen a kialakuló sugár IC-kamera által készített valós fényképe látható, a jobb oldalin pedig ugyanannak
a töltetnek ugyanabban az időpillanatban számítógépes végeselem-analízissel számolt képe. A hasonlóság megdöbbentő!
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Sebességmérők

300 mm-es acélcső
13 mm-es falvastagsággal

Y

V
3,65 m polisztirén
(32 kg/m3)

2,43 m vermikulit
(126 kg/m3)

\

Végső lasítás, elakadás

Y

2,43 m farostlemez
(256 kg/m3)

Y

2,43 m víz
(1000 kg/m3)

~ Y ~
Homok

16. ábra. EFP-lövedékcsapda elvi hosszmetszete

A folyamat pillanatnyi rögzítéséhez már a második vi
lágháború idején felhasználták a röntgensugaras fény
képezést, mivel a hagyományos fényképeken semmi
sem látszott a füstfelhőtől. A röntgenfelvételeken a bé
lésfém árnyékalakja látszik, a készítési idő, így a mére
tek és a távolságok ismeretében a sebességeket számí
tani lehet. Az egyszerűbb szerkezeteknél egy röntgenforrással egy képet készítenek. A sugárforrást a töltet
villamos gyújtási rendszerébe épített villamos kioldó
szerkezet végzi, beállított késleltetési idővel. Ilyen rend
szernél egy robbanásról úgy készíthető több kép (soro
zatfelvétel), ha a sugárforrások és a filmkazetták szá
mát többszörözik. Ennek felső határa 4 -6 felvétel között
mozog a geometriai korlátok miatt. Létezik viszont ún.
forgótükrös kamera is, amely kb. mikromásodpercenként készít egy képet 100 és 200 nanomásodperces ex
pozíciós idővel. Ezzel már majdnem „film ” készíthető a
folyamatról.
Az 1980-as évektől kezdve folyamatosan tökéletesítik
az ún. képátalakító kamerát (IC-camera). Egy rubinlézer
pulzálását hozzák összhangba a kamera képrögzítőjé
vel. A céltárgy felvillanásait egy képcső segítségével
rögzítik, amely a tárgyról visszaverődő fotonokat fotó
elektronokká alakítja. Ezeket nagy feszültségim pulzus
sal felgyorsítják, és foszforfelületnek ütköztetik, ame
lyen keresztül újra fotonokat nyernek, és ezeket a kép
rögzítőhöz továbbítják. Az expozíciós idő 15 és 20
nanomásodperc között van, tehát tízszer kisebb, mint a
röntgenberendezés esetében, továbbá egy fényhullámhossz-szűrőt helyeznek a kamerára, hogy a különösen
nagy fényhatást csökkentsék. Ezzel az eszközzel ké
szültek az első valódi képek a kumulatív sugárról. Az el
járással három dim enziós fényképek is készíthetők,
vagy sorozatképek a sugár egy adott pontjáról. A nagy
felbontású képek lehetővé teszik, hogy 100 mikrométer
nagyságú anyagrészeket is megfigyeljenek és kövesse
nek a folyamat során.
A folyamat fényképi rögzítése mellett már a kezdetek
től fogva törekvés, hogy az egyes fázisokban meg
akasztott „sugárfejlődést” csapdába ejtsék, és így valós
darabokat tanulmányozhassanak. A sugárcsapda nagy
kaliberű ágyúcsőből készült, amit vízzel töltöttek fel. Az
ebben robbantott töltetből a magrészt és a sugár na
gyobb darabjait sikerült összegyűjteni. Az EFPlövedékek kinyerése szintén lehetséges. A kilőtt lövedé
kek egyre nagyobb sűrűségű anyagokkal töltött tartályo
kon törnek át, és a folyamat végén vízben, illetve ho
mokfalban elakadnak. Az eljárás során a lövedékalak
nem módosul lényegesen, a bélésanyagnak általában
90%-át elfogják, és az egyes szekciókban a sebessé
gek mérhetők. Ezek a sebességek max 0,5%-os hibával
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előre meghatározhatók egyszerűen a közegellenállási
erő kiszámításával.
Ma már a kísérleti módszerek mellett a számítógépes
szimuláció pár hibaszázalékos szórással modellezi bár
melyik üreges töltet működését és hatását valamely
anyagra. Végeselem analízissel (FEA = Finite Element
Analyze) több nyilvános program is képes komoly prob
lémák megoldására. A folyamat minden részletre kiter
jedő pontos ismerete még manapság sem lehetséges,
mivel egyelőre csak közelítő matematikai és fizikai mo
dellek léteznek. A kutatás és fejlesztés azonban tovább
folyik.
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Kiss László

YAVUZ - az utolsó
csatacirkáló története

H E V E S E N T IL T A K O Z T A K , és
követelték a német állomány eltá
volítását az új szerzeményekről.
Nekik csak az volt a fontos, hogy ne a
szakképzett német személyzettel mű
ködjön tovább a két hajó, ugyanis a tö
rökökről nem feltételezték, hogy üze
meltetni tudják azokat, és úgy vélték,
előbb-utóbb úgyis sziklának csapják a
hajókat. Enver pasa közölte az angolok
kal, hogy a hajókon csak a török haditengerészet állományába tartozó tenge
részek szolgálnak. Ez így is volt. Szep
tember 3-án Souchon amellett, hogy
megmaradt a Nyílttengeri Flotta ellen
tengernagyának, altengernagyi rangban
a török flotta főparancsnoka lett. A né
met személyzetet is átvette a török ha
ditengerészet. A matrózsapkákat fezre
cserélték, és az istentiszteletet ezután
vasárnap helyett pénteken tartották. A
két hajóhoz néhány török tengerész is
csatlakozott. 1915-ben a YAVUZ-on
1322 német és 24 török szolgált, a
MIDILLI-n pedig 426 német és 6 török.'
Rossznyelvek szerint nem a német
hajók csatlakoztak a török flottához,
hanem a török flotta csatlakozott a né
met hajókhoz. Von Wangenheim isz
tambuli német követ is csak a „mi ha
jóink” kifejezéssel élt, ha szóba került
a csatacirkáló és a kiscirkáló. A sze
mélyzet körében is megmaradt az ere
deti német nevük. A törökök úgy gon
dolták, hogy lehet, hogy még németek
irányítják a hajókat, de ezek végül
mindenképp török kézbe kerülnek. Ha
Németország megnyeri a háborút, ak
kor kisebb gondja is nagyobb lesz an
nál, hogy visszaszerezze a páncéloso
kat, ha pedig a németek veszítenek,
akkor meg nem lesz erejük visszasze
rezni az átadott egységeket.
Miután nem teljesítették követelését,
az admiralitás utasításba adta, hogy

A

II. rész

B R IT E K

5. ábra. A GOEBEN még német zászló alatt teljes gőzzel

ha a hajó kimerészkedne az Égei-tengerre, el kell pusztítani, függetlenül at
tól, hogy milyen zászló alatt hajózik.
Angol hajók szeptemberben gyakorla
tilag blokádot vontak Törökország kö
ré, erre a törökök aknamezőkkel vég
legesen elzárták a Dardanellákat. Ez
zel megszűnt az oroszok és a nyugati
antantállamok közötti kapcsolat. A tö
rök csatacirkáló jelenléte a legkomo
lyabb problémát az oroszoknak okoz
ta, mivel ők nem rendelkeztek hasonló
kategóriájú hajóegységgel a Fekete
tengeren. A zárlat őket gazdaságilag is
súlyosan érintette, mivel kereskedel
mük jelentős része a Dardanellákon
keresztül bonyolódott.
Október 22-én Enver pasa egy le
zárt borítékot adott át Souchonnak,
melyben az orosz flotta megtámadá
sára adott utasítást. Souchon ennél to
vább ment; elhatározta, hogy orosz ki
kötőket lövet, mielőtt összecsapna a
hadihajóikkal. Október 27-én a YAVUZ
több egység kíséretében gyakorlato
zás címén behatolt a Fekete-tengerre.
A kötelék négy csoportra oszlott. Októ
ber 29-én reggel a GOEBEN két rom
bolóval
és
egy
aknarakóval
Szevasztopolig hajózott, majd lőtte az

orosz kikötőt, miközben a parti ütegek
től három találatot kapott. Bár a csata
cirkáló és társai mélyen bent jártak
egy orosz aknamezőn, az oroszok el
mulasztották azt aktiválni, így a tö
rök-német erők sértetlenül távoztak.
Ugyanekkor a BRESLAU egy cirkáló
val Kereset és Novorosszijszkot tá
madta, egy másik török cirkáló
Feodosziát, két romboló és egy akna
rakó pedig Odesszát. A támadások so
rán Odesszánál elsüllyedt a DONYEC
ágyúnaszád, Szevasztopolnál pedig a
PRUT aknarakó, néhány további orosz
hadihajó megrongálódott, ezen felül
mintegy hat kereskedelmi hajó elme
rült vagy lefoglalták .2
A támadásokon felháborodott Orosz
ország október 31-én hadat üzent Tö
rökországnak. Anglia és Franciaor
szág hajói november 3-án bombázták
a Dardanellák külső erődjeit, majd 5én a törökök megkapták mindkét állam
hadüzenetét.
A török hadbalépéssel Oroszország
komoly problémák elé nézett. Nemcsak
hogy bezárult előtte a Dardanellák, de a
YAVUZ-hoz mérhető hadihajója a Feke
te-tengeri Flottának nem volt. A Fekete
tengeri Flotta parancsnoka, Andrej

2. táblázat. A Fekete-tengeri Flotta sorhajói3

Hajó neve
(szolgálatba állítás ideje)
JEVSZTAFIJ (1911)
IOANN ZLATOUSZT (1911)
PANTELEJMON (1903)
TRI SZVJATITYELJA (1896)
ROSZTISZLAV (1900)

Hossz
(m)
117,5
117,5
115,3
115,2
107,2

Vízkiszorítás
(normál, t)
12 855
12 855
12 900
13 318
10 520

Sebesség
(cs)
16
16
16,7
16,5
15,8

Fegyverzet
(db*űrm.)
4x30,5; 4x20,3; 12x15,2
4x30,5; 4x20,3; 12x15,2
4x30,5; 16x15,2
4x30,5; 8x15,2; 4x12
4x25,4; 8x15,2

Max. páncélzat
(mm)
229/69
229/69
229/76
457/76
368/76
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6. ábra. A GOEBEN és a BRESLAU megérkezik a Dardanellák elé 1914. augusztus 14-én

Avgusztovics Eberhardt (1855-1919) altengernagy öt sorhajóval rendelkezett,
melyek nem számítottak komoly ellenfél
nek a török csatacirkálóval szemben.
Zászlóshajója, a JEVSZTAFIJ, bár csak
egy évvel volt idősebb a csatacirkálónál,
sem védettségben, sem mozgékony
ságban, sem tűzerőben nem vette fel a
versenyt a YAVUZ-zal. Épülőfélben volt
ugyan három orosz dreadnought, de
azok 1915 közepénél előbb nem állhat
ták szolgálatba.
Eberhardt támadással kezdte a há
borút. November 17-én öt sorhajóval,
három cirkálóval és 13 rombolóval
Trapezunt kikötőjét bombázta, amely
fontos csomópontnak számított4. A tá
madás hírére Souchon kifutott, hogy
még Szevasztopolba való visszatéré
sük előtt megütközzön az oroszokkal.
A két hajóraj másnap a Krím-félsziget
csücskénél, a Szarics-foknál találkozott
össze. Az oroszok ugyan a nehézágyúk
számát tekintve fölényben voltak,
Souchon azonban bízott csatacirkálója
erejében és sebességében. Bár a
YAVUZ kazánjai nem voltak hibátlan álla

potban, még így is jóval gyorsabb volt,
mint Eberhardt sorhajói. A német nem
tartott az oroszok túlerejétől sem. Az
orosz-japán háború óta a cári haditenge
részetet nem tartották ütőképes erőnek,
sőt a megítélésük eléggé negatív volt.
A cirkálók 18-án délben vették észre
a másik felet, ezután a nehéz hajóegy
ségek megközelítették egymást. A cir
kálók és rombolók visszahúzódtak.
Csőszám szerint az oroszok voltak fö
lényben, bár fajlagosan a YAVUZ
mindnél erősebb volt. A 16 db 30,5-es
ágyú például négy orosz hajón oszlott
szét, míg a török oldalon felvonultatott
tüzérség egyetlen hajón összponto
sult. A cári sorhajók tüzét nehéz volt
koncentrálni, ám nem lehetetlen.
Az orosz haditengerészet az orosz-ja
pán háborút követően kidolgozott egy
módszert, amelynek segítségével több
sorhajó tüzét lehetett egy célra összpon
tosítani. A legjobb hajókból tüzérségi triót
alakítottak ki, ezek közül a középső volt a
főhajó. Ez mérte be a célt, és a távolságadatot egy kifejezetten erre a célra szol
gáló adó-vevő segítségével továbbította

J egyzetek
1 Langensiepen-Güleryüz: Osmanli Donanmasi/The Ottoman Navy, 1828-1923, 127. és 159. ol
dal.
2 Halpern: A Naval History Of World War I, 63. oldal.
3 McLaughlin: Russian & Soviet Battleships adatai alapján.
4 McLaughlin: Predreadnoughts Vs A Dreadnought, 123. oldal.
5 Van der Vat: The Ship That Changed The World, 192. oldal. McLaughlin: Predreadnoughts Vs
A Dreadnought című tanulmánya 131. oldalán 13 halottról ír: az üteg 12 fős személyzete - köz
tük egy török tengerésszel - , illetve a lőszertovábbító helyiségből egy ember, aki az összecsa
pást követően hunyt el füstmérgezés következtében. Az oroszok törökországi kémeik jelentése
alapján úgy tudták, a páncélos több mint 100 halottat vesztett (McLaughlin: Russian & Soviet
Battleships, 469. oldal, 19. jegyzet és Predreadnoughts Vs A Dreadnought, 131. oldal).
6 A felek felhasznált lőszermennyiségéről részletesebb adatok találhatók: McLaughlin:
Predreadnoughts Vs A Dreadnought, 133. oldal. E szerint a vezérhajó tüzértisztje 16 nehézgránát
kilövését említette meg.
7 McLaughlin: Predreadnoughts Vs A Dreadnought, 131. oldal. Ugyanő a Russian & Soviet
Battleships című könyve 304. oldalán 33 halottat és 25 sebesültet említ.
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a másik két páncélosnak, amelyek a
helyzetükből adódó módosításokat vég
rehajtva elvileg pontos adatok birtokába
jutottak. A főhajó a korrekciókat is folya
matosan továbbította a tűzharc ideje
alatt. A módszerrel a három sorhajó egy
hajóként működött, egészen addig, amíg
a hajók együtt, nagyjából egy vonalban
tudtak mozogni. Egy forduló azonban
elég könnyen szétzilálhatta a csoportot.
Ebben az összecsapásban is ez tör
tént meg. Az orosz csatasor utolsó egy
sége, a ROSZTISZLAV alacsony sebes
sége miatt lemaradt, és nem vett részt
az összecsapásban. Eberhardt hajója, a
JEVSZTAFIJ már irányban állt, míg a fő
hajó és a harmadik tag még fordult. Az
altengernagy nem várta be a főhajó ada
tait, hanem tüzet nyitott a YAVUZ-ra. A
JEVSZTAFIJ első sortüzében az elülső
torony mindkét ágyúja részt vett. A sortűzből egy, de az is lehet, hogy mindkét
gránát eltalálta a YAVUZ-t, annak egyik
15 cm-es ágyújánál. A löveg személyze
te azonnal meghalt, a felhalmozott lőpor
pedig begyulladt.
A YAVUZ kicsivel Eberhardt után
nyitott tüzet. Az első sortüze hosszú
lett, ám egy lövedéke átütötte az orosz
vezérhajó második kéményét, és tönk
retette a tűzvezető rádiót, amely azzal
járt, hogy a JEVSZTAFIJ nem tudta át
venni a tüzérségi főhajó által továbbí
tott adatokat. Ez a hátrány voltaképp
előnynek bizonyult.
Az IOANN ZLATOUSZT, az orosz
tüzérségi főhajó a tűzkiváltás után
kezdte el sugározni a lőelemeket,
azonban a rossz látási viszonyok miatt
a távolságmérésben 4000 métert téve
dett, és rossz adatok alapján nyitott tü
zet. A harmadik egységnek, a
PANTELEJMON-nak vagy a köd, vagy
az előtte haladók kéményfüstje miatt
nem nyílt rálátása a célra, ezért néma
maradt. A TRI SZVJATITYELJA is be
mérte a csatacirkálót, de szintén roszszul, így hibás távolságadatokkal
kezdte meg a tüzelést.
A csatacirkáló második sortüze rövid
lett, a harmadikból pedig két találat
esett. Úgyszintén két gránát csapódott
be Eberhardt hajójába a negyedik sortűzből. Bár a vezérhajó komoly sérülé
seket szenvedett, ez láthatólag nem
akadályozta a harcban, és minden ren
delkezésre álló ágyújával a YAVUZ-t
lőtte. Negyedórával a harc kezdete
után, 12 óra 35 perckor a YAVUZ várat
lanul elfordult, és a harcot megszakítva
beleveszett a ködbe. Eberhardt még
egy ideig a csata helyszínén maradt,
majd miután a németeknek nem találta
nyomát, hazatért Szevasztopolba.
Az összecsapás nem járt komolyabb
veszteségekkel. A német csatacirkáló
19 darab 28,3 cm-es gránátot lőtt ki.

7. ábra. A YAVUZ útja 1914. október 18-20. között

Vesztesége 12 halott volt.5 Sérülései
nem lehettek komolyak, az összecsa
pást követően a páncélos még két na
pig a tengeren maradt, mielőtt hazatért
volna. A YAVUZ december 6-án már is
mét a tengeren tartózkodott; a javítások
így nem tartottak sokáig, ami szintén ar
ra utal, hogy a károk csekélyek lehettek.
Az orosz hajók 30 darab 30,5 cm-es
lövedéket használtak el, 12-12 gráná
tot a JEVSZTAFIJ és a TRI
SZVJATITYELJA, 6-ot az IOANN
ZLATOUSZT. A ROSZTISZLÁV kilőtt
még 2 db 25,4 cm-es gránátot a
BRESLAU-ra.6 Károk csak a zászlós
hajón keletkeztek. Öt találatot kapott,
ennek következtében 34 ember meg
halt, 24 megsebesült.7
Az orosz haditengerészet híre
Csuzima óta nagyon rossz volt, így
Souchont biztosan váratlanul érhette
pontos tüzük. Bár az szinte biztosan

véletlen szerencse volt, hogy az első
sortüzük talált, a háborúban többször
is bebizonyosodott, hogy a cári hajók
nagyon jól lőnek.
A YAVUZ számára nem igazán a
felszíni hadihajók, hanem az aknák
jelentették a nagy veszélyt, mert Tö
rökország nem rendelkezett megfe
lelő infrastruktúrával és szakembe
rekkel a komolyabb javítások elvég
zéséhez.
December 26-án a Trapezuntba
konvojokat kísérő YAVUZ alatt két ak
na robbant fel; a hajó 600 t tengervíz
zel a testében ért haza. Németország
ból érkeztek szakemberek, akik két
360 t-s, 17 m hosszú és 10 m mély keszont építettek. Ezek segítségével a
páncélos lékeit jobb híján betonnal fol
tozták be. A munka befejezése 1915
márciusáig elhúzódott, közben a
YAVUZ többször is kifutott, bár csök

kent harcértékkel: az aknasérülések
miatt nem merték a hajóközepi lövegtornyokat használni.
1915.
április 25-én, a Gallipolipartraszállással egy időben orosz ha
dihajók jelentek meg a Boszporusznál,
és bombázták a parti erődítményeket.
Május elején az oroszok újra és újra
visszatértek. Május 10-én - ezúttal
Souchon nélkül - kifutott a YAVUZ, és
megközelítette Zonguldakot, amely
egy orosz cirkálót jelentett. Mire oda
ért, az orosz hajónak nyoma sem volt.
Visszaúton a csatacirkáló az öt fekete
tengeri orosz sorhajóval találta szem
ben magát, amelyek elállták a Boszpo
ruszt. A május 10-én lezajlott össze
csapás fél órán át tartott. A török hajó
nem
ért el találatot,
míg
a
PANTELEJMON kétszer eltalálta a
csatacirkálót. Egy orosz gránát átütöt
te az orrfedélzetet, majd felrobbant. A
lövedék egy repesze miatt az A torony
forgatómechanizmusa beragadt. A
másik találat a bal négyes 15 cm-es
ágyút mozdította ki a helyéből. A tűz
harcot követően a YAVUZ egy ideig
Szevasztopol irányába hajózott, hogy
elcsalja Eberhardtot a Boszporusztól,
majd megfordult, és sebességi előnyét
kihasználva visszatért Isztambulba.
A csatacirkáló a Gallipoli-félsziget
védelméből is kivette a részét. Egy 15
cm-es ágyúját kiemelték, hogy erősít
sék a török erődök tüzérségét. A hajó
személyzetéből géppuskás osztago
kat szerveztek, akik a katonákkal
együtt küzdöttek az antant erők ellen a
szárazföldi harcokban. Ezek során
több tengerész is hősi halált halt.
(Folytatjuk)

Tanulmányok a Diósgyőri Gépgyár
történetéhez
Mivel 1990-ben a DIGÉP fizetésképtelenné vált, a kormányzat a stratégiai érdekkel nem
törődve, felszámolása mellett döntött. Ezzel Magyarország egyetlen, 1914 óta működő
ágyúgyára megszűnt, szellemi tőkéjét széthordták, lehetőség sincs a fegyver- és
lőszergyártásra. A gyár történetét soha nem írták meg, még a jubileumi évfordulókra
sem.
Sajnos az iratanyag nem került levéltárba, a maradványát az ÁVÜ Rt. raktározza, így
a kutatások sem jutnak előre. Most nyolc volt szakember tíz különtanulmányban foglalta
össze, amit a gyárról 1914-2000-ig tudtak. Ez az anyag 1914-1945-ig hézagos, 1945től kezdve viszonylag részletes. A polgári termékek terén 1956-tól kezdve teljesnek
mondható.
Alapítványi kiadvány, Miskolc 2009, 347 old. 3 melléklet, 242 db rajz és fotó. Ára: 2000 Ft + 800 Ft postaköltség.
Rendelhető: Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány, 3517 Miskolc-Felsőhámor, Palota út 22.
Adószáma: 18449235-1-05; számlaszáma: 56100048-11060053-00000000
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Haris Lajos
Haris Ottó

A

M agyar

A17.M Goliath típusú
tüzérségi vontató
W aggon

és

G épgyár

Rt. 1904-1906 között folytatta a

Tlaskal rendszerű ágyúvontató
jármű kísérleteit és megépítését. Eb
ben a Skoda és a bécsújhelyi AustroDaimler AG működött közre, mivel az
MWG nem gyártott mindent. A típusból
végül 6 db épült Győrben, 16 db a
Skodánál 26 db pótkocsival a Monar
chia közös hadserege részére.
A Skoda, az MWG és az AustroDaimler közös műszaki tevékenysége
kooperáció volt az egyes járművek és
speciális vontatók esetében. Az öszszes motort az Austro-Daimler cég
gyártotta, a Skoda a meghajtóművet
és a sebességváltót állította elő, az

MWG végezte az alváz- és lemezmun
kát és a végszerelést.
A korabeli rajzokon a három cég fel
iratai és jelzései láthatók. A bécsi sza
badalmi hivatalban őrzött adatok is e
három gyártóműre utalnak, és a betű
jeles, számos jelzéseik egyformán a
közös hadsereg átvételeit igazolják
(Privil-archívum, Wien nyomán).
A közös hadügyminisztérium gépe
sítési
osztályvezetője
(felelőse)
nagysitkei Kiss Árpád altábornagy volt
( t 1921. VI. 3., Budapest). Ó még
1904-ben vette fel a kapcsolatot a
Skoda-gyár vezetőivel, amikor a közös
hadsereg nehézmozsarainak tervezé
se megkezdődött.

1. ábra. A 14.M Goliath tüzérségi vontató nézeti képe az eredeti kerekekkel

A Győri MWG gépkocsigyártó üze
mének vezetője, Bartholomeides Gusz
táv mérnök volt (1875-1960), aki
1903-1914 között folytatta a katonaijármű-kísérleteket. Fia, Bartholomeidesz
Sándor hmtk ezredes (1901-1985), aki
1935 után a M. Kir. Honvéd Haditechni
kai Intézet (HTI) gépkocsiátvevője,
majd a gépjárműszakosztály vezetője
volt. Az összes katonai járművet az ő
felügyeletével vették át.
Az Austro-Daimler AG cég 1902-1914
között fejlesztette ki első 35 LE-s páncél
autóját és 60 LE-s országúti vontatóját.
Egyiket sem gyártották sorozatban.
1910-ben Ferdinand Porsche megter
vezte a А-Zug benzinmotoros közúti

Iч______________________________
H a d ite c h n ik a -tö r té n e t / '

2. ábra. А 17.М Goliath vontató modellje széles küllős kerekekkel
3. ábra. A 17.M Gonath vontató osztrák műszaki rajza
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4. ábra. A képen nagysitkei Kiss Árpád
altábornagy

7. ábra. Kiss Árpád és családjának
síremléke a Farkasréti temetőben

vontatót. Ebből 1912-re elkészítették a
System Landwehr típusú 150 LE-s ben
zin-elektromos vontató és kocsiszerel
vényt, amely С-Zug jelzéssel futott. En-

nek vasúti és közúti változata is létezett,
a kerekek átszerelhetőek voltak. Ezt
használták a legnehezebb lövegek, a 42
cm-es L715 tarack, a 38 cm-es L717 mo

zsár, a 35,5 cm-es L745-ÖS ostromágyú
fődarabokban történő szállítására.
Az 1906-1912 közti fejlesztéssel
dolgozták ki a 12.M Titan 100 LE-s
vontatót, amelyből viszonylag kevés
készült.
A háború kezdetére készült el a ki
sebb, de használhatóbb 80 LE-s 14.M
Goliath tüzérségi vontató. Ezt is a Por
sche tervezte, és a 30,5, 24 és 21 cmes mozsarak szállítására szánták. A lövegeket három részre bontva vontatta.
Elöl-hátul egyformán magas kerekeivel
mind a talajon, mind a sárban és köves
talajon is jól lehetett használni. Vízben
2 m volt a gázlóképessége. A vezető
magasan az út fölött ült nyitott vezető
ülésben, ponyvatető védte eső ellen.
Nehéz vontatási feladatokra használták
25 t terhelésig. Csörlőberendezéssel
felszerelve árokba borulásnál is ki tudta
csörlőzni
magát.
A
Monarchia
határerődéinél is szállításra használták.
Sorozatgyártása a Győri MWG gyárban
folyt, és a Wiener Neustadt-i AustroDaimler-gyár és a pilseni Skoda-gyár
kooperációjában került megvalósításra.
Magyar adat szerint a győri MWG a

5-6. ábra. A győri gyártású 17.M vontató 100 LE-s motorral, amelyet Titánnak neveztek

8-9. ábra. A Titan modell nézeti képei
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Mintája
Gyártó
Épült
Motor
Furat/löket
Űrtartalom
Sűrítési arány
Fordulatszám
Teljesítmény
Szelepelrendezés
Gyújtó/szivattyú
Gyújtási sorrend
Hűtés
Kuplung
Fokozatok száma
Max. sebesség
Hatótáv

M17
Österreichische Daimler
AG
1917-18
Austro-Daimler
négyhengeres, soros
140/220 mm
13 500 cm3
4,5
800-1000/min
80/82 LE
Függő
Austro-Daimler
1 -3 -4 -2
Vízhűtéses
Fémlemezes
4/1 + kiegészítő
14,5 km/h
120 km

Meghajtás
Fordulókor átmérője
Kerékméret
elöl
hátul
Nyomtáv
elöl
hátul
Tengelytáv
Hasmagasság
Hossz
Szélesség
Magasság
Terhelt tömeg
Teher
Ülőhely
Üzemanyag-fogyasztás
Üzemanyagkészlet

4x4
13 m
F 1460x300 mml
F 1460x450 mm
1720 mm
1600 mm
3000 mm
400 mm
6350 mm
2220 mm
2450 mm
13 700 kg
5000 kg
2
200 1/100 km
240 I

1. táblázat. Az 17.M tüzérségi vontató főbb adatai

17.M széles küllős járművet szerelte
100 LE-s motorral Titán néven. Az első
világháborúban 150 db készült, a hábo
rú után a győri gyár udvarán félkész ál
lapotban mintegy 15-20 db maradt.
Ezeket később összeszerelték, gumi
zott kerekekkel látták el és eladták. Ar
gentin erdőkitermeléseknél álltak alkal

mazásban 1943-ig. Dél-Amerikában is
mert típus volt, de magas üzemanyag
fogyasztása miatt az ottani hadseregek
nem használták.
A háború végén egy része zsák
mányként Olaszországba került, a fé
lig kész példányokat (Pilzenben)
Csehszlovákia lefoglalta és befejezte.

Ezekben az államokban rendszerben
is volt 1939-ig. Néhány darab Ausztri
ában is maradt. Utángyártására nincs
adat. 1939-ben a Wehrmacht minden
fellelhető példányát lefoglalta, és
üzemképtelen harckocsik vontatására
használta a balkáni hadseregcsoport
nál 1944-ig.

Kalina Béla emlékére
2010. március 23-án elhunyt Kalina Béla mk. ezredes. Pályafutását 1950-ben hiva
tásos tisztként mint rádiótechnikai szakmérnök a Haditechnikai Intézetben kezdte.
A BME hadmérnöki képzésének egyik első végzőseként szerepe volt a háború utá
ni első magyar méteres rádiólokátor, az LRBT-1 kifejlesztésében és a légvédelmi
rendszer települési helyeinek kiválasztásában. 1953-tól a HM Fegyverzeti Csoportfőnökségen dolgozott mint lokátormérnök, majd mint technikai osztályvezető,
1957-61 között mint csoportfőnök-helyettes. 1961-ben nevezték ki az 5. hadsereg
Rakéta és Fegyverzettechnikai Szolgálat főnökének. E beosztásából 1965-ben ke
rült pályája csúcsára, a Nyírteleki Bázis parancsnokának. E beosztásában lépett elő
ezredesnek, és innen vonult nyugállományba 1990-ben.
Az 5. hadsereg fegyverzeti szolgálatának alapító főnöke. A nyírteleki elektronikai
javítóbázis létrehozója volt, 25 évig mint bázisparancsnok, később mint üzemigazga
tó elévülhetetlen érdemeket szerzett. A fegyverzettechnikai eszközök és rendszerek
komplex javítási rendszerének kidolgozásával és gyakorlati bevezetésével a bázis meghatározó tényezőjévé vált a csa
patok technikai hadrafoghatóságának. Irányításával jött létre a rakéta-, a lokátor-, az elektronikai rendszerek közép- és
nagyjavításának, valamint a műszerek hitelesítésének hazai feltételrendszere. Ennek eredményeként 1974-ben a bá
zis önálló költségvetési üzem lett, és beindult a Varsói Szerződésen belüli nemzetközi kooperációs gyártási tevékeny
ség, amely évente több száz milliós megtakarítást eredményezett az országnak és jelentős bevételt az üzemnek.
A fentieken túl nevéhez fűződik, hogy létrehozott Nyírtelken egy kétéves szakmunkásképző iskolát is, amely 1966ban meghatározó jelentőségű volt a Nyírségben az érettségizettek elektronikai szakemberképzése szempontjából.
1987-ben ezt továbbfejlesztve létrehozta - a ciklusonként 60 főt kibocsátó - számítástechnikai műszerész tagozatot is.
1986-ban Stromfeld Aurél-díjat kapott, 2000-ben a ZMNE Pro Militum Artibus-díjban részesítette. A modern kori lég
védelmi rendszer egyik meghatározó műszaki tisztje távozott közülünk. Nyugodjon békében!
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Bíró Adám

Toldi harckocsira telepített rakétaelven
működő 44. M buzogányvető kísérleti
fegyver
I. rész

második világháborúban gyártott és használt hazai
páncélos járművek sorában még ma, 64 évvel a há
ború befejezése után is akadnak olyan típusok, ame
lyekről igen hézagos ismeretanyaggal rendelkezik a honi
hadtudomány. Sőt olyan is előfordul, hogy a teljes ismeret
lenségből bukkan elő egy-egy új páncélos jármű leírása
vagy fotója. Az okok közismertek; a háború pusztításai, a
menekülés során megsemmisült, elveszett vagy lefoglalt
dokumentációk, a negyvenéves megszállás alatti „tisztoga
tások” számos pótolhatatlan dokumentum eltűnését ered
ményezték.
Változást az 1980-as évek enyhülő politikai viszonyai
hoztak, majd a rendszerváltást követő szabad kutatási le
hetőségek. Hamarosan a legtöbb honi harcjármű kellően
dokumentálttá, ismertté vált, bár néhányuk csak írásos
anyagokkal rendelkezett, a dokumentációból fotó vagy rajz
hiányzott. Szerencsére ezek a hiányzó anyagok néhai
Bajtos Iván kassai mérnök megmentett brnói archív fotó
anyaga révén ismertté váltak. Úgy tűnt, hogy további, telje
sen ismeretlen harcjármű utáni kutatások nem vezethetnek
sikerre.
Ezért okozott igen nagy feltűnést az a semmiből előke
rült, és hamarosan közkézen forgó ismeretlen fényképfel
vétel, amely egy Toldi vadászpáncélos prototípusáról ké
szült, mint később kiderült, 1943 őszén, a Haditechnikai In
tézet udvarán.
Azután 2006-ban, csaknem 25 évvel később megismétlő
dött a szenzáció; ismét előkerült egy addig teljesen ismeret
len Toldi harckocsiváltozat fényképe - ezúttal a világhálón.
A fotón egy hátulról fényképezett Toldi harckocsi áll egy
enyhén lankás terepen, a motorház fedelére szerelt - szög
vasból és csövekből álló - szerkezettel. A meglepetést to

A

vább fokozta, hogy a képet egy amerikai volt katona,
Marwin Albertema lánya tette közzé. Ennek bizonyára ka
landos történetét nem ismerjük, az európai háborút megjárt
veterán az amerikai megszállási zónában maga
fényképezte a számára ismeretlen járművet, de települést
nem írt rá. (E z c s a k B a jo ro rs z á g b a n le h e te tt, m iv e l c s a k o tt
já rt. A fo tó t h a z a té ré s e u tá n , a tö b b iv e l e g y ü tt h iv a tta e lő S z e rk .).
Azonban bármilyen érdekfeszítő lehet a fénykép sorsa,
története, lényegesen nagyobb szenzáció magának a harc
kocsira szerelt új harceszköz szerkezetének, működésé
nek, valamint méreteinek megfejtése. A fegyver részletes
elemzésének megkezdése előtt egy rövid kitérő során, ma
gát a fotót vizsgálva, néhány, a tárgyhoz kapcsolódó meg
állapítást szűrhetünk le.
A fotón látható táj tipikusan magyarországi flórára utal.
A kép készítésének időpontja a terep növényzetének ál
lapota alapján nagy valószínűséggel 1944. szeptem
ber-október közötti. A vélelmezett időpontot megerősíti,
hogy a harckocsin látható vetőcsőből indítható lövedék
gyártásának kezdete, a jelzett 1944 kora őszi idővel
egyezik meg. A helyszín lehet az Esztergom-tábor lőtere,
ahol ez év novemberében (?) bemutatót tartottak az új
magyar rakétafegyverekkel, de a fotón látható fű és fale
velek látványa inkább a várpalotai gyalogsági lőtéren
megtartott nyár végi bemutatóra utal. (E z a s z e r z ő
á llá s p o n tja v o lt, a z ó ta tu d ju k , h o g y a h e ly s z ín
N é m e to rs z á g , 1 9 4 5 á p r ilis - m á ju s - S z e rk .)
Maga a fénykép - amennyiben a képkivágásán és méret
arányain időközben nem változtattak - valószínűleg nagy,
ún. „rollfilmes” negatívra készült, az erre jellemző 6*6-os
méretben, gyaníthatóan box gépen. Ami arra utalhat, hogy

1. ábra. Az eredeti fotó

2. ábra. A fotó retusálás után
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fegyver hiányzik. A normál alaphely
zettől legfeltűnőbb eltérést az
egyébként 8°-os lejtéssel záruló motorházfedél részben nyitott helyzete
jelenti. Ez azt bizonyítja, hogy a fel
vételen látható megoldás csupán
egy provizórikus kísérlet, mert a motorházfedél ilyen helyzetben történő
rögzítése esetén a motor esetleges
javítása, szervizelése teljesen lehe
tetlen. Harcszerű helyzetben a harc
kocsi üzemeltetése óriási kockázat
tal járna. Sajnos, a terhelés alatt lé
vő motorházfedél vízszintes állás
ban történő rögzítésének megoldá
sára a fotó alapján választ nem
nyerhetünk, mert a felvételi néző
szög következtében a jelzett terület
nem látható. Feltételezhető, hogy a
6 mm vastagságú zárólemeznek a
keresztlemezhez történő rögzítésére
szolgáló három csuklópántot cserél
ték merev lemezekre vagy „U” profi
lú sínekre, a csuklópántok részére
kialakított eredeti 6 -6 csavarfurat
felhasználásával.
A jármű bal oldalán a kéziszer
számok (lapát, feszítővas) hiányoz
nak, hadijel nem látható. A harckocsi
utolsó lényeges adata a kocsiszek
rény hátlemeze fölötti légrést takaró
íves farlemezen látható. A lemez jobb
oldalára felfestett háromszínű magyar
címerpajzs piros és fehér foltja kétsé
get kizáróan felismerhető. A címer
pajzs alatt - az alap- és a később fel
festett sorszám színeinek fénytörési
eltérése következtében - az alváz
szám utolsó két számjegye - a 87-es
szám - tűnik elő. A Toldi harckocsik
ismert aivázszámlistája alapján meg
állapítható, hogy csupán két jármű jö
het számításba, a H-389 és a H-489es számú. Ellenőrizve a járműveket,
utóbbi kizárható, ugyanis ezt a kocsit
1944. január 31-én átépítették. Rög
zíthető tehát, hogy a felvételen látha
tó Toldi II harckocsi alvázszáma:
H-389.
A vetőszerkezet vizsgálata alapján a
felvétel vagy töltés előtt, vagy a lövedék kilövése után ké
szült, miután mindkét vetőcső üres. (Eltekintve attól a lehe
tőségtől, hogy egyáltalán nem került sor a fegyver haszná
latára.)
A vetőcső harckocsihoz viszonyított méretei alapján bizo
nyos, hogy a 44. M Buzogányvető szerkezet egyik új válto
zatát telepítették a harcjárműre. Eltérően a szakirodalom
ban korábban már ismertetett, gyalogság számára készült
hasonló szerkezettől, a fotón látható eszköz vetőkerete
nem vízszintes, hanem függőleges helyzetű. A vetőlap nem
áll párhuzamos síkban a kerettel, hanem erre merőleges.
Az egyetlen ismert méretű szerkezeti elem a vetőcső, a
megegyező lövedék méretei - 523 mm szárhossz, 100 mm
szárátmérő - alapján. Minden további méret megállapítását
a Toldi harckocsi adataihoz kell viszonyítani. A harckocsi is
mert mérettáblázata szerint a fotón látható vetőszerkezet
maximális magassága 700 mm, szélessége 1700 mm,

44M. BUZOGÁNYVETŐ TOLDI HARCKOCSI ALVÁZON
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Rögzítő sín
Vetőcső emelkedési szögének rögzítő gyűrűje
Összekötő rudazat első mozgató idoma
Összekötő rudazat
Összekötő rudazat hátsó mozgató idoma
Elsütőberendezés tengelye
Elsütőberendezés rudazatának mozgató nyelvei
Vetőcsövek
Csappantyúk az ütőszeggel
Elsütőrendszer csuklós tolattyúja
Vetőlap
Vetőkeret felső és alsó vízszintes merevítője
Emelkedési szög beállító lábazat

3. ábra. A fotó elemzése során megállapítható alkatrészek

készítője amatőr lehetett. Ugyanezt erősíti meg a kép kom
pozíciója is, a téma teljesen a bal oldalon helyezkedik el a
képfelületen, csaknem „lelóg” róla. Másrészt a felvételi né
zőpont kicsiny változtatásával elkerülhető lett volna, hogy a
fegyver részletgazdag elemei a háttér bizonytalan felületé
be olvadjanak.
Rátérve a harceszköz vizsgálatára, azonnal megálla
pítható, hogy az alapjármű átalakítás nélküli 38 M Toldi
II (B 20) típusú könnyű harckocsi. A torony szabvány
második szériás kivitel, hátsó felén az átalakított Toldi Ila
típusra jellemző kiegyenlítő toronytoldat nem látható, ill.
a felszerelt vető méretei miatt el sem férhet. A parancs
noki kupola fedele felnyitott. A kocsitest térbeli irányától
a torony helyzete eltér, amit bizonyít, hogy a bukótorony
bal oldallem eze látható, s a bal oldali búvónyílás
kinézőnyílása a normál állásnál hátrébb került. Tehát a
tornyot elfordították balra. A bukótoronyból a sorozatlövő
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hossza 600 mm lehet. Ezek az adatok a modellkísérlet után
pontosítva 680, 1640 és 605 mm-re változtak.
A vetőszerkezet módszeres vizsgálata során az alábbi
részegységek figyelhetőek meg:
- A torony első részétől a vetőkeret felső pontjáig vezető
összekötő (mozgató) rudazat.
- Alaphelyzetben függőlegesen álló 1640x350 mm mé
retű, 30x30 mm átmérőjű szögvas keret, amelyen - felte
hetően a tömeg csökkentése érdekében - a két rövidebb,
függőleges helyzetű elem középrészét kivágták. A két
hosszú vízszintes tagot a szimmetriatengelytől azonos,
375-375 mm távolságra, egy-egy függőleges összekötő
elem rögzíti.
- A vetőkeret felső vízszintes idomvasán, a keret fölött,
hátrafelé egy, a hosszú összekötő rudazatra merőlegesen
álló második rúd található, amely egyrészt a torony felől ér
kező összekötő rudazathoz, másrészt - áttételekkel - a ve
tőcsövek elsütőberendezéseihez csatlakozik.
- A vetőkeretre merőlegesen helyezkedik el a 1000x400
mm nagyságú vetőlap, a vetőkeret függőleges középvona
lában. A vetőlap alulról egy 750x400 mm-es 40x40 mm ke
resztmetszetű fémkeretre van felerősítve.
- A két vetőcsövet a vetőlapnak az alsó merevítésen túl
nyúló acéllemezéhez hegesztették. A csövek 500 mm
hosszúságúak, belső átmérőjük mérete 100 mm. A vető
csövek fix rögzítésűek, azokat a vetőlapról semmilyen
irányban nem lehet elmozdítani.
- Mindkét vetőcső felső részéhez erősítve találjuk a spi
rálrugóval megfeszített elsütőpálcák rugóházát, a biztosító
kart, valamint a rugóházhoz csapszeggel kapcsolódó csap
pantyúkat az elsütőszeggel.
- A vetőt a harckocsitestre a motorházfedélre felerősí
tett két fémsínnel rögzítették - feltételezés szerint - csa
4.

ábra. A modellhez szerkesztett indítószerkezet méretes rajza
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varkötéssel. A sín felső részén található furatba illeszke
dik a vető függőleges, íven történő mozgását biztosító
kétszárú lábazat tengelycsonkja. A lábazatot a vetőlap
aljának középrészéhez hegesztették. E megerősített kö
zéprészből indítva, alul és felül egy-egy pár merevítő rúd
köti össze a vetőlapot a vetőkeret alsó és felső vízszin
tes egyenesével. Ez a merevítés hivatott a vetőkeretvetőlap-lábazat komplexumot eredeti helyzetében meg
tartani. A vetőkészülék csupán függőleges elmozdulásra
képes, oldalirányban mozdíthatatlan. A buzogánylöve
dék röppályáját a vetőcső emelkedési szögének változ
tatásával lehetett beállítani. Az emelkedési szög módo
sításához a lábazat tengelycsonkjait rögzítő csavarokat
meg kellett lazítani. A csavarok oldása után a vetőkeret
a hozzá erősített vetőlappal a csapszeg körül elfordíthatóvá vált, a vetőcsövek emelkedési szöge 0 és +35° kö
zött változtatható lett. A modellkísérlet alapján viszont
megállapíthatóvá vált, hogy a csövek emelkedési szöge
iből a 0 és +5° közötti szögtartomány - a torony veszé
lyeztetése miatt - nem alkalmazható. Ugyanígy a kilö
vést kísérő láng- és torlógáz-kiáramlás miatt a legmaga
sabb alkalmazható függőleges szögállás a +25° volt. En
nél meredekebb állás során a harckocsi hátsó lemezei
veszélyeztetettekké váltak. A vetőcsövek kívánt emelke
dési szögbeállítását - bár ez a részlet a fotón takarás
miatt nem látható - feltehetően egy egyszerű eszközzel
végezték.
A vetőszerkezetet a motorházfedélhez rögzítő sín első
részén egy kb. 130-150 mm hosszú, ívelt vagy dönthető,
ötfokonként egymástól 23-23 mm-re kifúrt idomvas furata
it illesztették össze a vetőkeret alsó merevítőjén lévő rög
zítő furatokkal - feltehetően - csavarkötéssel. így az emel
kedési szög beállítása (az 5 -5 fokos emelkedési lehető-
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5. ábra. Az átépített Toldi rekonstruált nézeti rajza

6. ábra. Az átépített Toldi felülnézete
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7-8. ábra. A vetőszerkezet modellje elölről és hátulról

9-10. ábra. A vetőszerkezet modellje ferdén és oldalról

seggel) egyszerűen és gyorsan végrehajthatóvá vált.
Ugyanekkor ezzel a megoldással elkerülhető lett, hogy
akár véletlenül is, az +5° alatti, illetőleg a +25° feletti állás
ba kerüljön a vetőcső. A vető oldalirányban nem volt el
mozdítható. Egyrészt, mert a lábazat a rögzítősín furatá
ban csak előre-hátra történő mozgást képes tenni, más
részt a vető esetleges elfordítása esetén valamelyik vető
cső óhatatlanul a torony oldalára irányult volna. A 45°-os,
teljesen oldalra fordítást a lábazat rögzítésén kívül az ös
szekötő rudazat csatlakozási feltételei is lehetetlenné tet
ték. Egyébiránt a motorházfedél vízszintes állásba történő
felnyitását a páncélzat felső lapjának 8°-os lejtése
kényszerítette, mivel a vető ilyen lejtésű felületre történő
telepítése esetén a viszonylag alacsony (+5- +7°) emelke
désű csőállásoknál, a kilövést kísérő torlósugár a harcko
csi hátsó részét megrongálta volna.
A vetőfegyver alkatrészeinek azonosítása után, a részle
tek alaposabb megfigyelése érdekében a fénykép retusálására került sor. A zavaró háttérelemek eltávolítása után lát
hatóvá vált, hogy a kocsi hossztengelyével megegyező
helyzetű vízszintesen elhelyezkedő összekötő rudazat nem
a parancsnoki megfigyelőkupolába irányul, hanem emellett
elhaladva, a torony elejéig folytatódik. Majd itt egy függőle
ges helyzetű idomvashoz csatlakozik, amely feltehetően a
torony belsejében folytatódik. A torony ezen pontján viszont
csupán egyetlen felső nyílás ismert, a táras géppuska ívtá
rát befogadó kupola alatti toronykivágás. A foto tanúsága
szerint a kupolát rögzítő 11 csavar eltávolításával - lénye
gében a torony fedlap megbontása nélkül - lehetőség nyílt
a rudazat belülről történő mozgatására. Ezek szerint a ru
dazat elejéhez csatlakozó idomvas az elsütőberendezés el
ső, látható alkatrésze.
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A következő elem a hosszú fémrúd, amely hátsó végé
vel a vetőkeret felső, vízszintes szárához erősített, a
hossztengelyre merőleges helyzetű, rövidebb rudazathoz
csatlakozik. A csatlakoztatás eszköze egy, az első idom
vassal megegyező szerkezeti elem, amelyet a keresztrudazathoz hegesztéssel csatlakoztattak. Azonban jól kive
hető, hogy bár az egész vetőszerkezet a harckocsi
hossztengelyén oldalirányban szimmetrikusan helyezke
dik el, ez az idomvas a kerettengelyen szembetűnően a
középvonaltól balra eltolva látható. A feltűnő eltérésre a
11. ábra. A modell felső része az összeépítés előtt

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

12. ábra. A modell ferdén hátulról

harckocsi felülnézeti képe, illetve a modellkísérlet nyújtott
megfejtést.
Ha a Toldi harckocsi felülnézeti rajzán a hosszú összekö
tő rudazatot a jármű hosszanti szimmetriatengelyén jelöljük
be, megállapítható, hogy a rúd eleje a parancsnoki kupola

felett halad át, ezzel lehetetlenné teszi
a kupolafedél felnyitását. A fotón vi
szont ez felnyitott helyzetben látható.
Másrészt iránya elkerüli a tár részére
kialakított nyílást. Tehát az összekötő
egyenest a középtengelytől balra el
kell tolni, hogy a szabaddá tett rést el
érje. Ha a rudazatot a középtől 200
mm távolságra eltoljuk, láthatóvá vá
lik, hogy ugyan a nyílást elérné, de
most a harckocsiirányzék védősüve
ge, valamint a légvédelmi géppuska
állvány tartóhüvelye akadályozza meg
az egyenes kapcsolat kialakítását. A
megoldást a torony balra, 11 óra irá
nyában 7°-ra történő elfordítása jelen
tette. Tehát a fotón korábban észrevett
toronyelfordítás nem véletlen, hanem
a használathoz szükségszerű megol
dást takart. Ebben az állásban a 2300
mm hosszúságú rudazat a keresztben
álló hátsó rúddal tökéletes derékszög
ben csatlakozott. Az első, összekötő
rúd magassági helyzetét a torony
fedlapján lévő géppuskaállvány belső
merevítőlapja határozta meg; ennek
felső éle alá a rúd nem süllyedhetett.
A torony balra történő elfordítása - a
pozitív eredmény elérése mellett - azzal a hátránnyal járt,
hogy a vezető búvónyílásának jelentős részét a bukótorony
lezárta, ezzel a ki- és beszállást megnehezítette.
Az indítóberendezés következő eleme, a harckocsi
hossztengelyére merőlegesen álló, 1300 mm hosszúságú

13. ábra. A modell felülnézeti képe
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14. ábra. A modell ferdén elölről

elsütőtengely, amely a vetőkeret felső
merevítőjéhez hegesztett toldalék fu
ratában, tengelye körül fel és le,
60-60°-ban képes elfordulni. Az
elsütőtengelyen három elem került hegesztéses felerősítésre. A középső, a
fentiekben már ismertetett elem felfelé
áll, a középtengelytől balra, 200 mm
távolságra. Ez az elem csatlakozik a
hosszanti összekötő rúddal, a felső ré
szén kialakított furatával. Gyakorlati
lag ez a mechanikus kényszerkapcso
lat teszi lehetővé az elütőrúd tengely
körüli mozgását; a hosszanti összekö
tő rúd előremozgásakor a felső tolda
lék előre mozdul, ezzel az elsütő
tengelyt felfelé mozdítja. Egyszer
smind a 60°-os fordulattal felfelé húz
za azt a tengelyhez szintén hozzáhegesztett két további toldalékot, amelyek a vetőcsövek ten
gelytávolságában, a középvonaltól 550-550 mm-re helyez
kednek el. A toldalék közvetlen kapcsolatban áll az
elsütőberendezés összekötő elemeivel, amelyeket e kap
csolat révén előre húz.
Az elsütőberendezés végső elemei a vetőcsövek felső
részén helyezkednek el. Az összekötő rudazat előre moz
gásával a kioldórúd rugózata kiold, s ezzel felszabadítja az
elsütődobozhoz csapszeggel csatlakozó csappantyú meg
feszített rugózatát. A csappantyú előre mozdul, a rászerelt
ütőszeg eléri a lövedék gyutacsát, iniciálja a hajtótöltetet.
Miután mindkét lövedék - az azonos elsütőtengely követ
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keztében - egyszerre kap indítást, egyes lövést csak az
egyik vetőcső töltetlen helyzetében lehetett leadni.
A rakétalövedék indítása a harckocsi tornyából belülről
történt, így az indítószerkezet pontos technikai elemeiről bi
zonyító erejű adatok nem állnak rendelkezésre. Miután
ezekből a fotón semmi sem látható, és a tárgyban egyéb
dokumentum eddig nem került elő, tehát csupán a feltétele
zések szintjén vállalkozhatunk leírására.
Mivel az indítóberendezés külső, látható részletei egy tel
jesen egyszerű, kényszerkapcsolaton alapuló, mechanikus
rendszert bizonyítanak, valószínűsíthető, hogy a jelenleg
megfigyelhetetlen, rejtett részei is hasonló elveken épültek.

16. ábra. A modell oldalnézeti képe

segédeszköz használatával - manuálisan - elvégezte.
Mivel a vetőszerkezetet oldalirányban nem lehetett el
mozdítani, a cél irányszögét a harckocsi mozgatásával
állították be.
Összegezve az elemzést, a harckocsi rendeltetés szerin
ti használatával szemben álló, látható eltérések azt a meg
állapítást sugallják, hogy ez a kísérleti jármű csupán egy
provizórikus próba szereplője. A kényszerből oldalra fordí
tott, mozdíthatatlan torony, a hozzáférhetetlen motortér,
maga az a tény, hogy az aiapjárművet a legkisebb mérték
ben sem módosították, e megállapítást erősítik meg. Talán
a sikertelen próba vagy a hadihelyzet 1944 végén bekövet
kezett igen gyors romlása a típussal kapcsolatos további kí
sérletek megszakítását vagy befejezését eredményezték.
Feltehetően ez lehetett az oka, hogy a típusváltozatról szó
ló információk hiányoztak.
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Ezek alapján elképzelhető, hogy a kiszerelt géppuska he
lyén az irányzógéphez kapcsolódó fogasív segítségével
egy, a fegyverágy felfüggesztéséhez kapcsolt kar - kellő
közdarabok segítségével - a torony fedlapján felszabadított
nyíláson keresztül az összekötő rudazat első elemét előrehátra képes mozgatni. A fegyverágy -1 0 ° - +25° között le,
illetve fel mozgatható, így ennek a szerkezetnek a függőle
ges kézikerékkel történő emelésével az összekötő rudazat
a jármű eleje felé elmozdítható. Ezzel a teljes
elsütőberendezés aktivizálódik, a lövedék indítása megtör
ténik.
Természetesen az indítás módjának fentebb leírt techni
kai megoldása csupán fikció, bizonyítására jelenleg nincs
lehetőség. A vetők töltését csak kívülről, a harckocsiból ki
szállva lehetett elvégezni. Teljesen kizárt, hogy a 27 kg tö
megű, közel méteres hosszúságú rakétalövedékeket a jár
mű bármely búvónyílásából, a minimálisan másfél méter tá
volságban lévő vetőcsövekbe lehessen - az előírásoknak
megfelelően - betölteni. A töltéshez legkevesebb három
személy tevékenységére volt szükség; egyikük a csappan
tyúkat kezelte, másikuk a sárvédőn állva a töltést végezte,
míg harmadikuk a lőszert nyújtotta fel a töltőkezelőnek. A
töltés befejeztével mindhárman vagy a harckocsi belsejé
ben, vagy távolabb, védett terepszakaszon helyezkedtek
el. A rakéta lőszer indítását a harckocsiban tartózkodó tü
zér vagy parancsnok végezte, miután a harckocsi vala
mennyi búvónyílását lezárták.
A fegyver használatához a céltárgy bemérését a
harckocsiirányzékkal végezték. A távolság megállapítá
sa után az irányzó a vetőcsövek emelkedési szögét a
lőtáblázat adatai alapján ellenőrizte majd a fokbeállító

Matthaeidesz Konrád

Tartalékban álló hadihajók

politikai élet változásának szemmel látható bizonysá
ga az, hogy Leningrád népszavazás révén 1994-től
ismét a Szentpétervár nevet vette fel (a környezeté
ben lévő megye változatlanul Lenin nevét viseli). További
ilyen jelentőségű bizonyság, hogy a szovjet hadiflotta egyik
titkos eszköze, egy tengeralattjáró ott horgonyoz a Néván.
Nincs különösebb őrsége, lehet fotózni, sőt némi szervezés
után fedélzetére fel lehet lépni, a testébe be lehet menni.
A hajón már Oroszország lobogóját lengeti a szél, de orrán
még a régi csillagos lobogót viseli. A jármű most is kiváló ál
lapotban van. 1992 után kivonták a rendszerből, de tarta
lékban állt, majd be nem jelentett múzeumhajó lett.
Jelzése Sz 189, különösebb története nem lehet, mivel
az 1951-1958 között épült W osztályú flotta-tengeralattjá
rók egyike. Vízkiszorítása 1080/16001, méretei 75x7,3x4,3
m, legénysége 60 fő volt. Csak torpedó fegyverzetű, sebes
sége dízel-elektromos meghajtással 17/15 csomó volt.
Ebből az alaptípusból 1950-1958 között 240 példány épült
meg.

3. ábra. A csapatszállító a kikötőhelyen

1. ábra. Az Sz 189 tengeralattjáró parancsnoki tornya

4. ábra. A 472 sz. partra szállító hajó mint múzeumi tárgy

2. ábra. Az Sz 189 a kikötőhelyen

5. ábra. A finn aknatelepítő kikötőhelye
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6. ábra. A 875-ös PYHÄRANTA a kikötőben tartalékban áll

A tengeralattjáróval majdnem szemben, a Néva másik
partján az Orosz Balti Flotta egy pár éve még rendszerben
lévő hajója horgonyoz. Belső megtekintésére nincs ugyan
mód, de fényképezni lehet, a partra lépő matrózai szót vál
tanak az érdeklődővel.
Ez a szakirodalom szerint a korábban Ropucha I. osztá
lyú partra szállító hajó volt, és 4 db létezett belőle. Ezt a pél
dányt láthatóan átépítették, a 4080 t vízkiszorítású hajó
eredetileg a 150-es sorozatban kapott számot, a jelenlegi
472-es sorszáma azt mutatja, hogy a segéd- és ellátóhajók
között szerepelt. 2004-től nincs nyoma a flottalistában, va
lószínűleg kivonták és tartalékként őrzik.
A Balti-tenger szemben lévő partján a Finn Hadiflotta egy
hajója horgonyoz. Szinte futurisztikus felépítménye alig em
lékeztet egy hadihajóra, talán Nemo kapitány képzeletbeli

Páncélosok

tengeralattjárója lehetne inkább páncéllal borított teste.
A hajón nincs élet, nincs mozgás, egy matróz sétálgat a
parton, igaz, ideiglenes kerítéssel van folyamatosan elkerít
ve. Színe inkább a szárazföld tereptarka színe, mint a meg
szokott szürke valamelyik árnyalata.
A flottaévkönyvek szerint a hajó a PANSIO osztály
PYHÄRANTA nevű egysége 875-ös számmal. Ez egy
620 t vízkiszorítású aknatelepítő hajó, 1990-91-ben
épült 3 db az Olkiluto-gyárban Telakkában. Az orr- és
farrámpája lenyitható, így partra szállítónak is lehet al
kalmazni. Méretei 43 mx10 m *2 m, 2 db 23 mm gép
ágyúja, egy légvédelmi géppuskája van, 50 db aknát
szállíthat. Az 1100 kW-os dízelmotorja 10 csomó sebes
séget tesz lehetővé egy hajócsavarral. A hajó évek óta
tartalékban áll.
■

Lengyel füzetsorozat

Az 1:72-es makettekkel kiegészített füzetsorozat elérte a 41. számot. A kéthetente jelent
kező sorozat 48 részes. A 37. szám a második világháborús német Sd.Kfz. 234/2 Puma
páncélgépkocsit, a 38. a második világháborús olasz M13/40 könnyű harckocsit, a 39. a
mai amerikai tengerészgyalogosok LAV-25 Piranha típusú modern, kerekes harcjárművét,
a 40. a második világháborús és német Sd.Kfz. 166 Brummbar rohamlöveget, a 41. a köz
ismert, az Egyesült Államok hidegháborús szövetségeseinél többnyire rendszerbe állított
M113 lánctalpas csapatszállítót, a 42. a második világháborúból és Koreából ismert M24
Chaffee amerikai felderítő harckocsit mutatja be. Ezzel az eredeti sorozat befejeződik. A
további hat szám (43-48.) beérkezett, mindegyiknél második világháborús típusról van
szó. Az egyik a brit Churchill nehéz harckocsi, a többi öt német, a StuG III, a StuG IV, a
Pz. Ill, az Elefant és a Jagdtiger. Ezekhez magyar nyelvű füzet már nem készült.
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GÉPEK. MELYEK MEGVÁLTOZTATJÁK A HARCOK KIMENETELÉT
A II. VILÁGHÁBORÚTÓL NAPJAINKIG

A 37-nél alacsonyabb sorszámú lapszámok ára egyenként 995 Ft, a 37. szám és
az összes későbbi ára egyenként 1290 Ft. 2010 áprilisában a könyvesboltban
még az összes régi és új lapszám kapható volt. A 16 oldalas füzetekhez mellékeltek egy-egy 1:72-es léptékű
fém- és műanyag anyagú harckocsimakettet összeépítve, műanyag dobozban.
A Páncélosok füzetek megvásárolhatók: Kékesi könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás.
Tel.: 460-3722, 06-30/575-0709. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig, e-mail: dornan@vipmail.hu.
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Dr. Végh Ferenc

Barát vagy ellenség?
Német és szovjet katonai tervek 1941 nyarán

III. rész

T i b o r A második világháború igaz története
hajlandó békét kötni. A német hadvezetés kereste a
című munkájában azt írja, hogy hitelt érdemlő idevo magyarázatot, hogy miért nem egyeznek bele a számukra
natkozó iratok hiányában, az eddigi ismereteink viszonylag kedvező ajánlatba. Végül is arra a következte
alapján is meg lehet nagyjából határozni, melyek voltak
tésre jutottak, hogy a hátukban ott van a potenciálisan nagy
azok a fő szempontok, amelyekből az 1941. június 22-i erőt jelentő Szovjetunió, amely jelentősen leköti a német
Oroszország elleni német támadás elrendeléséhez a haderőt. Idővel a Szovjetunió meg fog erősödni annyira,
német legfelsőbb vezetésnek ki kellett indulnia. Ezek:
hogy beléphet a háborúba. Tehát az a nézet alakult ki, hogy
1. Minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az villámháborúval meg kell semmisíteni a Szovjetuniót, és
Egyesült Államok és Nagy-Britannia az orosz szövetséggel akkor majd be fog következni a végső győzelem, Anglia is
beugratta Németországot. A Szovjetunió nem Németor feladja.
szág, hanem az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szö
Hat nappal a hadműveletek megkezdése előtt Hitler a
vetségese.
birodalmi kancelláriába hívta a Wehrmacht vezetőit, és
2.
A Szovjetunió Németország elleni katonai támadása megindokolta a hadjárat szükségességét. Fő okként azon
diplomáciai úton elháríthatatlan.
ban ezúttal nem a várható brit reményeket, hanem a nagy
3.
A Szovjetunió olyan számbeli és tűzerőfölénnyel indít mértékű orosz csapatösszevonásokat jelölte meg, és június
hatja támadását, amelynek feltartóztatása csak rendkívül
17-én aláírta a támadást elrendelő utasítást.
nagy ember- és hadianyag feláldozásával, esetleg egyálta
lán nem lehetséges.
4.
A német földön vívott háború még átmeneti időre is S zovjet elképzelések
súlyos sokkhatást váltana ki a polgári lakosságban, ami a
háború folytatását illetően nagy hátrányokkal, esetleg belát Sztálin biztosra vette, hogy a kirobbanó lengyel-német
hatatlan következményekkel járhat.
konfliktus London és Párizs hadba lépésével európai mére
5.
A szovjet támadás bevárása esetén olyan hatalmas tű összecsapássá szélesedik. Az első világháború tapasz
erejű, az angol légierő által is támogatott invázióval kell talatai alapján egy elhúzódó, mindkét oldalt a végletekig
számolni, amely az orosz csapatok számára kezdetben
kimerítő háborút várt. E felfogás megvalósulásakor Középnagy térnyerést biztosít, s ezáltal a német hadiipar szíve, a és Kelet-Európa érett almaként hullott volna Moszkva
Ruhr-vidék gyorsan sebezhetővé válik.
ölébe. A valószínű győztesnek tartott, de meggyengült nyu
6.
Az egyre szűkülő hátországi termelés biztosítása, a fő gati szövetségesek nem lettek volna abban a helyzetben,
erőforrások megtartása rendkívül megnehezülne, esetleg a hogy a kontinensen megkérdőjelezzék a szovjet katonai
későbbiek során lehetetlenné is válna, miáltal Németország
hegemóniát. Ebben az összecsapásban - amelyben az
legyőzése rövid idő alatt bekövetkezhet.
Egyesült Államok első világháborús stratégiája lebegett
7.
Ezzel szemben a nagyarányú szovjet személyi és Sztálin szeme előtt - , azaz most a Szovjetunióval kívánta
fegyverzetkoncentráció egy váratlan, gyors támadás ese eljátszatni a minimális erőkifejtéssel a háború sorsát meg
tén nem fejtheti ki erejét, és még a hadigépezet szervezett fordító döntőbíró szerepét. Tervét az akadályozta, hogy
indítása előtt nagymértékben meggyengíthető. Ehhez a jól
Lengyelország útjában volt, először a lengyeleket kellett
szervezett német haderő eddigi kiváló teljesítménye és a volna legázolni. Ez viszont tetemes idő- és hadi veszteség
villámháborúk vívásában szerzett tapasztalatai kellő alapot be került volna. Sztálin nyugati szövetségeseivel együtt elő
biztosítanak.
készítette Hitler csapdába csalását. Ezért járult hozzá a
8.
A nagy csatavesztéssel kezdett háborút az ellenség Molotov-Ribbentrop-paktum aláírásához és ezzel a világ
csak hosszabb idő után képes megfelelő szervezettséggel háború kirobbanásához. Közösen elfoglalták Lengyelorszá
folytatni.
got, és a szovjet csapatok így közvetlenül a Harmadik Biro
9.
Egy jól indított villámháború olyan veszteségeket okozdalom határaira kerültek. A csel bevált. Azonban tetemes
hat az ellenségnek, amely esetleg gyors fegyverszünet idő kellett, hogy az Uralon túli, szibériai és egyéb területe
kérésére vagy a háború feladására késztetheti, mielőtt az ken diszlokáló hadosztályokat felvonultassák a német
angolszász segélyszállítmányok ismét talpra állíthatnák.
szovjet határon. Az ehhez társuló hadianyag- és élelmi
10.
Összefoglalva: a szovjet támadás preventív elhárítászer-felhalmozás azonban nem kerülte el a német felderí
sa mindenképpen előnyösebb a német hadvezetés és kor tés figyelmét!
mány számára, mint a támadás bevárása.
A sztálini koncepció 1940 májusában szenvedett hajótö
Egy német történész arra a kérdésre, hogy Németország
rést, amikor az addig a világ legerősebb szárazföldi hadere
miért szánta rá magát egy ennyire veszélyes és kockázatos jének tartott francia hadsereg néhány hét alatt összeomlott.
hadműveletre, a következő választ adja. A németek elfog Sztálinnak ekkor elemi érdeke volt, hogy Anglia a konti
lalták Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, a skandináv nensről kiszorulva, súlyos veszteségei és katasztrofális
országokat, lényegében az övék volt a Balkán is, de a náci gazdasági és pénzügyi helyzete ellenére is folytassa a
Németország Nagy-Britanniával nem akart háborút, ez az háborút, valamint a feltétlen kitartás politikáját megtestesítő
ország a kedvük ellenére került be a háborúba. 1939 őszén Churchill maradjon hatalmon. Többek között ezért is fogad
békeajánlatot tettek Angliának, amely azonban nem volt ta kedvezően Sztálin a brit miniszterelnök 1940. júniusi szöernádi
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vetségkötési ajánlatát, melyben London
9. ábra. A LaGG-3 terepfestésű változata
többek között korlátlan szovjet befolyás
elfogadásával kívánta Moszkvát a frontvál
tásra rávenni. Miután 1940 végéig a brit
miniszterelnök és Anglia helyzete is inga
tag maradt, így nem lehetett kizárni egy
német-angol fegyverszünetet sem. Ezért
az úgynevezett Cripps-misszió (Cripps az
Egyesült Királyság moszkvai nagykövete
1940-42) javaslatára arra az esetre látta
lehetségesnek a németellenes brit-szovjet
szövetséget, ha 1941 nyaráig London
képes kitartani. Ráadásul Moszkva számá
ra mindvégig megmaradt az az ideológiai
félelem, miszerint a „kapitalista hatalmak”
felismerhetik a rájuk leselkedő veszélyt, s
végül összefoghatnak a Szovjetunió ellen.
Moszkva Franciaország katonai veresé
gére válaszolva hozta előre 1941-re az
eredetileg 1942-re tervezett - ekkor fejező
dött volna be a világ legnagyobb haderő
fejlesztési programja, a III. ötéves terv leszámolását Németországgal.
Sztálin tehát megtámadta volna Hitlert,
ha sikerül megegyezni a Moszkvában tárgyaló angol és egy hete aláírták a szovjet-német titkos egyezményt.
francia delegációkkal - derül ki a titkosítás alól nemrég fel Simon Sebag Montefiore történész, a korszak szakértője
oldott, és 70 éven át szigorúan titkosan kezelt brit doku szerint a most bemutatott dokumentumokból világosan lát
mentumból. Az iratok szerint a Szovjetunió felajánlotta a szik, hogy a britek és a franciák kolosszális lehetőséget
briteknek, hogy egy hatalmas hadsereggel támadja meg szalasztottak el 1939-ben, hogy megállítsák a németeket.
Németországot, ha ez az egyetlen módja, hogy az angolo Szerinte az ajánlatból egyértelmű, hogy Sztálin nagyon
kat és franciákat rávegye: szánjanak szembe Hitlerrel. Egy komolyan gondolta a németek elleni fellépést. Mások azon
hasonló esemény az egész történelem menetét megváltoz ban igencsak szkeptikusak: Donald Cameron Watt profesztatta volna, hiszen ezáltal nem kerülhetett volna sor a Molo- szor szerint bár a részletek újdonságnak számítanak,
tov-Ribbentrop-paktum megkötésére sem. A 700 oldalnyi egyáltalán nem biztos, hogy az oroszok bármi hasonlót
szigorúan titkos dokumentumot kutató Lev Szockov vezér komolyan gondoltak volna. Egy hasonló felvetés ugyanis a
őrnagy, egy visszavonult orosz hírszerző nyilatkozata sze jelenlévő felek később publikált naplóiban is szerepelt
rint Sztálin soha nem egyezett volna ki Hitlerrel, ha a nyu volna. A dokumentumok egyébként az 1938 eleje és 1939
gati hatalmak elfogadják az ajánlatát.
szeptembere közti időszakot fogják át. A szovjet hadse
Az már korábban is közismert volt, hogy a nyugati nagy reg felkészülését 1939-40-ben valóban súlyosan megter
hatalmak képviselői 1939 augusztusában Moszkvában tár helte az előtte végrehajtott tisztogatási hullám eredménye,
13 ezer parancsnokot és törzstisztet végeztek ki koholt
gyaltak egy lehetséges szövetségről, ám ennek részleteiről
egész mostanáig semmit sem tudtunk. A szovjet ajánlattal vádak alapján, akiket nem tudtak felkészült szakemberek
Vorosilov és a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke, Borisz kel pótolni.
A honvédelmi népbiztos és a vezérkari főnök, Sz. K. TyiSaposnyikov 1939. augusztus 15-én rukkolt elő: aszerint
mosenko marsall és K. A. Mereckov hadseregtábornok
1 2 0 gyalogsági (egyenként 19 ezer fővel) és 16 lovassági
hadosztály, 5000 nehéztüzérségi egység, 9500 tank és 1940. szeptember 18-án előterjesztette az „Elgondolások a
több ezer repülőgép és bombázó sorakozhatott volna fel Szovjetunió fegyveres erőinek nyugati és keleti felvonulási
elveiről 1940-1941-ben” című tervezetet. E szerint a legva
bevetésre várva a német határ mellett.
lószínűbb ellenség nyugaton a hitleri Németország, keleten
Az angol delegációt vezető Sir Reginaid Drax azonban
nagyon hamar tudomásukra hozta, hogy ők csak tárgyal pedig Japán. Ezt a dokumentumot többször megvitatták,
hatnak, de semmilyen egyezséget nem köthetnek meg. átdolgozták, majd az 1940. február 1-jén hivatalba lépett új
A dokumentumok szerint ez talán hiba volt, hiszen a britek, vezérkari főnök, G. K. Zsukov hadseregtábornok irányítá
a franciák és a lengyelek ezzel a szovjet segítséggel Hitler sával módosították.
haderejének dupláját állíthatták volna ki. Amikor a tárgyalá
A háború előtti időszakban mint minden vezérkarnál, a
sok során a szovjetek megkérdezték, hogy a britek mekko szovjet vezérkaroknál is készültek támadásra vonatkozó
ra erővel tudnák segíteni a leendő kétfrontos háborút, Drax tervek több változatban. A Szovjetuniónak is megvolt a
válasza kiábrándító volt: nekik csupán 16 harcra kész had Németország elleni háborúra kidolgozott terve. Mégpedig
osztályuk volt, és ez nem hagyott kétséget afelől, hogy sokkal korábbi keltezéssel, mint a német vezérkar által
készített Barbarossa-terv. Elkészítésének pontos idejét
egyáltalán nem készültek fel egy esetleges összecsapásra.
A tárgyalások menetéből egyértelműen kirajzolódik, hogy nem is ismerjük, valószínű, hogy többször is javították, fino
a nyugati nagyhatalmak szkeptikusak voltak az ajánlattal mították, aktualizálták. Ez pedig kétségtelenül a folyamatos
kapcsolatban, ugyanis a résztvevők tudtak a Vörös Hadse Németország elleni tendenciára vall. Néhány forrás szerint
regen belüli tisztogatásokról, így nem nagyon hittek abban, sem támadásra, sem pedig védelemre nem rendelkeztek
hogy egy demoralizált hadsereg hatásos lehet Hitler ellen. tervekkel, ami teljességgel kizárható.
A franciák azonban meggondolták magukat, és augusztus
Zsukov maga cáfolta ezeket a híreket. A német támadás
31-én mégis elfogadták volna Sztálin korábbi ajánlatát megkezdése előtt hosszú idővel a vezérkarok rendkívül
derül ki az iratokból. Ekkor azonban már késő volt, hiszen feszített tempóban készítették az alkalmazási terveket.

2010/4 HADITECHNIKA

5

{T an u lm án yo k }

Zsukov idézi erre vonatkozóan L. H. Bagramjan marsall
visszaemlékezésének egy részét. íme: „Alig búcsúztunk el
parancsnokunktól, aki a XVIII. pártkonferenciára utazott
(időpontja 1939. márciusi), amikor a vezérkartól utasítás
érkezett: a körzet törzsfőnöke azokkal a tábornokokkal és
tisztekkel együtt, akik részt vettek az államhatár biztosítási
tervének a kidolgozásában, sürgősen utazzon Moszkvába.”
Zsukov emlékirataiból tudjuk, hogy már 1940. szeptem
ber végén értesítette a vezérkar magasabb parancsnokait,
hogy a párt központi bizottságának döntése alapján decem
berben a hadsereg felső szintű parancsnoki állománya
részére Moszkvában tanácskozást tartanak. A tanácskozás
befejezésével hadijáték következett, amelyet a honvédelmi
népbiztos és a vezérkari főnök vezetett. Biztosra vehető,
hogy a megtervezését is ők irányították. A hadgyakorlat a
„kékek” (németek) támadását feltételezte. A védők a piro
sak voltak. A kékek támadását Zsukov vezette, a védelmet
Pavlov vezérezredes irányította. A végrehajtás során a
Zsukov vezette kékek bizonyultak sikeresebbeknek. Sztá
lint a pirosak alulmaradása annyira felbosszantotta, hogy a
hadgyakorlat értékelésének befejezése után azonnal, ott
helyben leváltotta a vezérkari főnököt, és Zsukovot nevezte
ki helyette.
A Népszabadság 1990. december 28-i száma „Történel
mi kulisszatitkok” című cikkében leírja, a közelmúltban
megtartott szovjet és amerikai történészek és volt kormánytisztviselők egyhetes moszkvai tanácskozásán a házigaz
dák rendkívüli újdonságokkal is szolgáltak: „így Zsukov
marsall tervéről, aki 1940-ben javasolta: amennyiben Hitler
megtámadja Franciaországot, indítson a Vörös Hadsereg
támadást Lengyelországon át a németek ellen. Sztálin
azonban, aki bízott Hitlerben, elutasította a Párizzsal
egyeztetett terveket." Mindezt 1940 május elején! Hol van
ekkor még a Barbarossa-terv! Sztálin Hitlerben való bizal
ma csak mese. Több száz 1950-es évekbeli szovjet publi
kációra való hivatkozással lehetne igazolni: Sztálin nem
bízott a Hitlerrel kötött szövetségben. Ezt bizonyíthatja a
Párizzsal előzőleg egyeztetett Zsukov-terv ténye is, amely
Sztálin háta mögött nem történhetett volna meg. Zsukov
emlékirataiban természetesen erről is hallgat.
A Vörös Hadsereg vezérkari tisztjei 1940 decemberében
Sztálin jelenlétében egy megbeszélést tartottak, ahol meg
vitatták a Németország elleni háború kérdéseit. Zsukov
javaslata úgy hangzott, hogy a német repülőterek elleni
meglepetésszerű támadással ki kell kapcsolni a német légi
erőt és légvédelmet, ezzel párhuzamosan meg kell támadni
a szárazföldi erőket. Zsukov szabad kezet kapott. Gyakor
latilag ugyanazt javasolta, amit Hitler 1941. június 22-én
tett. A Zsukov hadseregtábornok, a Vörös Hadsereg vezér
kari főnöke által összeállított terv a hitleri támadás megelő
zését célozta. Ennek lényege az volt, hogy két irányban kell
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preventív csapást mérni a Wehrmachtra. A két szembenálló
hadsereg tevékenysége elképesztő módon hasonlított egy
másra.
A dokumentum szerint Zsukov jelentette, hogy Németor
szág 8 6 gyalogos, 13 harckocsi- és 12 gépesített hadosz
tályt vonultatott fel a szovjet határon. Mivel a szovjet tábor
nok elképzelhetőnek tartotta a Vörös Hadseregre mért
váratlan csapást, javaslatot tett: „szükségesnek tartom,
hogy semmiképpen ne adjuk át a német parancsnokságnak
a kezdeményezést, hanem előzzük meg az ellenséget a
szétbontakozásban, és rohamozzuk meg, amikor még fel
vonulófélben van. így képtelenné válik arra, hogy megszer
vezze a frontok és a haderőnemek együttműködését.”
Zsukov elgondolása szerint a Krakkó-Katovice irányába
mért megelőző csapással el lehet zárni Németországot déli
szövetségeseitől (Magyarországtól és Romániától), szét
lehet verni a német csoportosítást a Visztulától délre, és bir
tokba lehet venni Szilézia ipari körzeteit. Ezzel a német
csapatok el lettek volna vágva a román olajtól is. A terv cél
ként jelöli még meg Lengyelország és Kelet-Poroszország
elfoglalását is. Valószínűleg az 1942-es nagy támadási terv
részleteit elemezték, az előkészületek erre folytak. Sztálin
csak 1940 végén döntött az 1942. májusi (esetleg szeptem
beri) dátum 1941. július. 6 -ra való áttolásáról.
Azonban azt Zsukov nem tudta, hogy a német főerők
nem délen csoportosulnak, ahogy ő értékelte, hanem közé
pen. А Bock tábornagy vezette „Közép” hadseregcsoport
kétszer erősebb volt a „Dél” hadseregcsoportnál. Ugyan
csak hibásan mérte fel Zsukov a hadműveletben alkalmaz
ható német erőket, mert a németek valójában 153 hadosz
tállyal rendelkeztek ebben az irányban, és ezek lényegesen
erősebbek voltak a szovjeteknél. Ily módon a Vörös Hadse
reget még nagyobb veszteség érte volna, mint a június 2 2 i támadás után.
Mereckov tábornok, a Leningrádi Katonai Körzet
parancsnoka egy parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat
értékelésekor a következőket mondta: „Abban a pillanat
ban, amikor az ellenség mozgósította erőit és felvonul
határainkhoz, mi nem fogunk ülni és várni. A mi hadműve
leti felkészülésünk és a csapatok felkészítése az ellenség
teljes megsemmisítésére irányul, abban az időszakban,
amikor az még nem fejezte be erőinek összevonását.”
A tervek elgondolásában gyakorta előfordul a támadó
szándék kifejezése például: „semmi esetre sem szabad
átengedni a kezdeményezést a német parancsnokságnak,
a német hadsereget meg kell előzni, és megtámadni akkor,
amikor az a szétbontakozás állapotában van.”
1941. június 4-én a „Politbüro” ülésén olyan utasítást
fogalmaztak meg, miszerint a Vörös Hadseregben július 1jével alakítsanak egy lengyel nemzetiségűekből álló, len
gyel nyelvet jól ismerő emberekből álló hadosztályt. Joggal
vetődik fel a kérdés, mi szüksége volt Sztálinnak egy len
gyel hadosztályra a Vörös Hadseregben? Ez tényleg a
védekezéshez kellett?
A honvédelmi népbiztos Tyimosenko 1941. június 22-én
21 óra 15 perckor kiadott 3. számú direktívája, amely az
események után 48 évvel került nyilvánosság elé - amikor
teljes szövegét 1989-ben a Hadtörténeti Újság 6 . számá
ban közölték
bizonyítja, hogy a benne foglalt feladatok (a
már megindított német támadás miatt) irreálisak és teljesít
hetetlenek voltak, és a csapatok lehetőségeinek megalapo
zatlan túlértékelésén alapultak. Tökéletesen irreális táma
dófeladatokat határoztak meg annak ellenére, hogy a
német művelet már megindult. Csak június 25-26-án kezd
tek nyíltan védelemről, védelmi terepszakaszok kiépítésé
ről, tartalékok előrevonásáról beszélni. A Tyimosenko-Zsukov-terv szerint a támadás fő iránya Lemberg térségéből
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kiindulva Krakkó és Katowice lett volna. E hadművelettől
azt remélték, hogy Németországot elvágják délkelet-euró
pai szövetségeseitől és a romániai olajforrásoktól. Tervbe
vették még a morvaországi Olomuc megszállását is. A
továbbiakban ez a kötelék északra fordult volna, hogy
egyesüljön a Baltikumból Kelet-Poroszországon át Lódz
felé törő erőkkel, körülzárja a Varsónál csoportosuló Wehrmacht-erőket, s ezáltal végzetes csapást mérjen a német
anyaországra is.
M. Szolonyin könyvében több idézetet is közöl például
egy hivatalos, formailag megfelelő, aláírt és 1941 májusá
ból származó, Sztálin által jóváhagyott hadászati felvonulá
si tervből:
„A Vörös Hadsereg tevékenységének első hadászati
célja - a német hadsereg szétbontakozott fő erőinek szét
verése Breszt dél-Demblin vonalában, a hadműveletek 30.
napjára kijutni Osztrolenka, Narev folyó, Lovics, Lódz,
Oppeln, Olomuc terepszakaszára...
Közelebbi feladata - A fő csapást a Délnyugati Front erő
ivel Krakkó-Katowice irányába mérve megsemmisíteni a
német hadsereg csoportosítását a Visztula folyó Kelet és
Krakkó térségében, kijutni a Visztula folyóhoz, és birtokba
venni Katowice körzetét...
[...]a kisegítő csapást a Nyugati Front bal szárnyával
mérvej...] lekötni a Varsói csoportosítást és együttműködve
a Délnyugati Fronttal megsemmisíteni az ellenség lublini
csoportosítását...
[...]a nyugaton felvonuló Frontok összetétele és fel
adatai:
[,..]a Délnyugati Front - a front jobb szárnyán támadó
hadsereg koncentrikus csapásával bekeríteni és megsem
misíteni az ellenség fő csoportosítását a Visztula folyó
Kelet, Lublin térségében; egyidejűleg Szenjav - Premisl Lutovicka-terepszakaszról szemből mért csapással szét
verni az ellenség erőit Krakkó és Szandom ir- Kelce irányá
ban, és birtokba venni Krakkó, Katowice, Kelce körzetét.”
Hasonló tartalmú hadászati feladatot találunk egy 1940ben keltezett parancsban, ahol már használják a front kife
jezést. Közismert, hogy frontokat közelgő háború idején
hoznak létre. A dokumentumokban azonosak a célok, fel
adatok, határidők és terepszakaszok. Tehát egy kiinduló
direktíva alapján dolgozták ki azokat. Következésképp a
Lublin elleni támadást legalább hat hónappal 1941. június
22. előtt tervezték meg. Formai és tartalmi egybeesést talá
lunk az 1941. június 22-én kiadott 3. direktívával. A Délnyu
gati Front háború előtti terveihez viszonyítva a 3. direktíva
óvatosabb, megfontoltabb volt, mint az előzőek.
A tervek nem bizonyítékok, vélheti a kételkedő olvasó.
Lehet, hogy Sztálin azt gondolta, ezek ellentmondanak a
Szovjetunió változatlan békeszerető külpolitikájának, és a
támadó tervek ellenében megparancsolta a védelem erősí
tését? Nem, a Vörös Hadsereg Ivovi kiszögellésétől DélLengyelország felé irányuló széles nagyságrendű támadó
terveit jóváhagyták, és végrehajtásra vártak.
Ez a tény nem dokumentumokkal, memoárokkal bizonyít
ható, hanem a csapatok 1941 tavaszán-nyarán megvalósí
tott gyakorlati felvonulásával, szétbontakozásával, csopor
tosításával igazolható. A háborút megelőző tervek alapján
a nyugati határszakaszon négy front bontakozott szét. Azt,
hogy a szovjet nyugati fronton milyen csoportosítások áll
tak, a németek látták. Rowehl ezredes speciális Ju 8 6 R
magassági felderítői 16 bevetést repültek a Szovjetunió
felett 1941. február-május között, és 800 km széles sávot
lefotóztak. Ezek a gépek 11 000 m magasan repültek, a
légvédelem velük szemben tehetetlen volt.
A tervekből az alábbi következtetések vonhatók le: egy
részt a Vörös Hadsereg csoportosítása a déli hadszíntéren

igen közel volt a háború előtti tervekben szereplőhöz, más
részt a csapatok egy irányban kifejtett, világosan kifejezett
koncentrációja nem történhetett véletlenül. Létezett egy
terv, amelynek alapján egy többmilliós hadsereg szétbonta
kozott. Ha a tervek közül egyetlenegy sem lenne publikus,
akkor sem lenne bonyolult megfejteni a „Nagy Terv” alapve
tő vonásait. Elég a térképre helyezni a gépesített hadteste
ket, megvizsgálni azok feltöltöttségét, felszereltségét, és
máris nyilvánvaló a szándék.
Több utalást is találunk arra, hogy a szovjet csapatok tel
jes stratégiai felvonulása július 1 0 -én fejeződött volna be.
A szovjet Zivatar hadművelet megindítását a váratlanság
előnyeit kihasználva 1941. július 6 -án vasárnapra tervez
ték. A két hadművelet (Barbarossa és Zivatar) tervezett
megindítása között két hét a különbség. Ha nincs ez az idő
különbség, a történelem is más irányt vett volna.
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kezdte a második világháborút?

Teszi fel a kérdést V. Szuvorov, és meg is válaszolja Jégtö
rő című könyvében. Erre a kérdésre különböző válaszokat
hallunk: Lengyelország, Anglia, Franciaország, Németor
szág. Sztálin szerint Németország és az összes kapitalista
ország. Sztálin Hitlerre hárította a teljes felelősséget a
háború váratlan kirobbantásáért. A német-lengyel háború
európai helyi háború volt, amely a brit-francia hadba lépés
sel vált világháborúvá. Nem a német fél kezdett háborút a
brit és francia állam ellen.
Szuvorov megerősíti, hogy természetesen Hitler kezdte a
második világháborút, és nem Sztálin, de Sztálin a háttér
ből támogatta Hitlert, hogy hatalomhoz jusson, „a forrada
lom jégtörőjeként” használta. Sztálin akarata adott zöld utat
Hitlernek Lengyelország megtámadásához. Úgy számított,
hogy amíg Németország nyugaton folytat háborút, felőrli
magát, egyidejűleg a nyugati országok is a teljes kimerült
ségig meggyengülnek. Trockij már jóval korábban adott
helyzetértékelést, és megállapította: „A Szovjetunió össz
pontosított erővel meg fog indulni a német határ irányába,
egy olyan időpontban, amikor a Harmadik Birodalom bele
bonyolódik a világ újrafelosztásáért vívott harcba.” Sztálin
továbbfűzi ezt a szálat, amikor azt mondja: „Európának
háborúba kell bonyolódnia - saját semlegességünk megőr
zése mellett - és csak akkor kell a Vörös Hadsereg össze
vont erejét a mérleg serpenyőjébe dobni.” Többször megis
mételte, hogy országa semlegességét mindaddig meg kell
őrizni, amíg az egymással harcoló oldalak egy olyan harc
ban, amelyhez nincsenek igazán felnőve, egymást meg
gyengítik, hogy a végén Európát a Vörös Hadsereg „fel
tudja szabadítani”. Marx és Lenin szerint a forradalom egy
háború eredményeként születik. A háború kiélezi az ellen11. ábra. A Szu-2 a háború elején
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téteket, elősegíti a forradalmat. Lenin már 1916-ban azt
jövendölte, hogy majd a második világháború hatására jön
létre a világforradalom. A német fasizmus kiválthatja a
háborút, és a háború forradalomhoz vezet. A Szovjetunió
1922-ben aláírt alapító nyilatkozata jelentette az első hatá
rozott lépést a világméretű szocializmus kialakításához.
A történészek a mai napig nem adtak választ arra a kér
désre sem, hogy ki kezdte el a szovjet-német háborút
1941-ben. Ennek a problémának az eldöntésére a szovjet
történészek egyetlen választ adtak: aki az első lövést lead
ta, az a bűnös. V. Szuvorov kritériuma szerint arra kellene
figyelnünk, hogy ki kezdte el a mozgósítást, a csapatössze
vonást, a csapatok felvonulását. Az ötéves tervekben is
nyomon követhető a katonai irányvonal, a háborúra való
felkészülés. Az első ötéves terv 1927-ben indult és az ipari
bázis megteremtésére irányult. A második ötéves terv az
ipari bázis további kiépítésére szolgált. A harmadik ötéves
terv, amely 1942-ben zárult, meghozta a tömeges fegyvergyártást. A lakosság az életszínvonalával fizetett érte.
A kollektivizálást is a gigantikus fegyvergyártás szolgálatá
ba állították.
Sztálin a borzalmas és tragikus nap hajnalán dolgozószobájába rendelte a Politikai Bizottság és a vezérkar tag
jait. Utasította Molotovot, hogy hívja fel a német nagyköve
tet. A visszatérő Molotov bejelentette, a nagykövet közölte,
hogy a német kormány hadat üzent. A formális ok a szoká
sos: „A nemzeti szocialista Németország a készülő orosz
támadás megelőzése érdekében...”
A szovjet történészek szerint 1941. június 22-ig Németor
szág és a Szovjetunió között béke volt, amelyet Németor
szág szegett meg. 1941. június 22-én a fasiszta Németor
szág meglepetésszerűen és szerződésszegő módon meg
támadta a Szovjetuniót. Ez történelmi tény. Ugyanakkor
egy nagyon sajátságos tény. Egészen a második világhá
borúig Németországnak és a Szovjetuniónak nem voltak
közös határai, következésképpen Németország nem
támadhatta volna meg meglepetésszerűen a Szovjetuniót.
Németország és a Szovjetunió semleges államok sorával
voltak elválasztva egymástól. A szovjet-német háború
megindításához likvidálni kellett a semleges államokat és
megteremteni a közös szovjet-német határt. Lengyelor
szág volt az egyetlen állam, amely mindkét országgal hatá
ros volt. Sztálin szerint Lengyelország mindenféle váratlan
meglepetések helyszíne lett. A szovjet határokat 200-300
kilométerrel nyugatra tolták, a német határok pedig 300400 kilométerrel keletebbre kerültek. Ez a tény egyidejűleg
csökkentette mindkét ország biztonságát, egyben megte
remtette a közvetlen háború lehetőségét. Sztálin precíz
választ adott erre a helyzetre. „A történelem azt mondja,
hogy ha egy állam egy másik állam ellen háborút akar foly
tatni, akkor még abban az esetben is, ha ez az állam nem
szomszédja neki, olyan határokat fog keresni, amelyeken
keresztül annak az államnak a határához jut, amelyet meg
akar támadni”. Sztálinnak Lengyelország nem volt elég.
Még három államban (Észtország, Lettország, Litvánia)
megtette, megkísérelte a negyedik országban (Finnor
szág), és előkészületeket tett egy ötödikben (Románia), sőt
a szovjet-jugoszláv szövetségre tett javaslataival kísérletet
tett a hatodik ország megszerzésére is.

A

BIZTONSÁGI ÖV SZEREPE

Az az ország, amelyik védelemre készül, a csapatait
nem közvetlenül a határon bontakoztatja szét, hanem a
védelem peremvonala előtt létrehoz egy viszonylag mély
biztosítási övét, amely egy védőpajzsot képez. A biztosí-
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12. ábra. A LaGG-3 1942-ben

tási öv tele van tűzdelve természetes és mesterséges
akadályokkal, aknamezőkkel. A védekező fél ebben a
zónában nem építkezik, nem ruház be, nem tart nagyobb
tartalékokat, csak az elővédeket. A hadszíntér előkészí
tésekor ebbe a sávba természetes akadályokat, erdőket,
csatornákat telepít. Manőverező előrevetett osztagokat,
széttagolt erőket telepít, ezek az osztagok azt a látszatot
keltik, mintha a fő erők lennének. Lesből, rajtaütésekkel,
váratlanul bocsátkoznak harcba, majd gyorsan visszavo
nulnak. Előkészítik a műtárgyak, utak, vasutak, hidak
robbantását. A biztosítási övben az ellenség szétbontakozásra kényszerül, feltárja szándékát, támadása lelas
sul, jelentős veszteséget szenved, arra kényszerülhet,
hogy megváltoztassa eredeti terveit. A védekező félnek
alkalma van a neki megfelelő irányba terelni a támadó
erőket. A finnek például mesterien használták ki a 40-60
kilométer mély biztonsági öv előnyeit. A Vörös Hadsereg
nek 25 napra volt szüksége a leküzdéséhez, és közben
nagy veszteségeket szenvedett. A finn háború következ
ményei ebben a tekintetben is nagyon súlyosak voltak.
Egy figyelemre méltó politikai dokumentum, amelyet
A nagy honvédő háború története tartalmaz, annak a
kibővített plénumnak a jegyzőkönyve, amely a finn hábo
rú katonai tapasztalatait tárgyalta. Ezen részt vett a tel
jes katonai vezetés. Rendkívüli történeti tabló: megjelent
Sztálin is, és mindenkiben benne volt az a ki nem mon
dott vád, hogy a katonai kudarc a tisztogatások eredmé
nye volt.
A régi államhatár mentén húzódó eredeti biztosítási övét
a Molotov-Ribbentrop-paktum következményeként java
részt felszámolták, a telepített aknákat, robbanószerkeze
teket eltávolították. A Vörös Hadsereg út- és vasútvonala
kat, hidakat épített keletről nyugatra a megszerzett lengyel
területeken keresztül. Ezeket nem készítették elő rombo
lásra. Ellenkezőleg, hatalmas tartalékokat halmoztak fel
vasúti sínekből és építőanyagokból. Az előháborús időkben
a biztosítási övét megszálló partizánosztagokat is felszá
molták.
Az eredeti biztosítási öv mögött megerődített körleteket
hoztak létre még a 30-as években. Sztálin nem igazán fél
hetett Hitlertől, és egyáltalán nem a védekezés volt a fő
célja, mivel a régi megerődített körleteket megszüntették.
A Molotov-Ribbentrop-paktum következtében az eredeti
biztosítási öv mélysége több száz kilométerrel megnőtt. Az
új szovjet-német határnál elkezdték ugyan újabb biztosítási
öv és megerődített körletek létrehozását, de ezek sohasem
készültek el. Ironikusan ezt Molotov-vonalnak nevezték el.
Szuvorov szerint a biztonsági öv hiánya egyértelműen a
Vörös Hadsereg támadó szándékát vetítik előre.
(Folytatjuk!)

{T an u lm án yo k )

Dr. Ákos György

Lövés és találat

B R IT H A D IT E N G E R É S Z E T B E N

И

hábO -

rú előtt minden évben megtar
tott flottagyakorlatokon tesztel
ték az ágyúkat, az eddig ismertetett
tűzvezető mérő- és számítóeszközö
ket, illetve az azokat kezelő legény
ség felkészültségét. Feltehető a kér
dés: milyen „lövés-találati arány” volt
összességében elérhető? Nos nem
is olyan rossz, általában az összes
kilőtt lövedék 17, a legjobban tüzelő
hajóegységek esetén akár 2 0 száza
léka is célba talált .78
Persze figyelembe kell venni, hogy
ezek a tesztek, ha nem is ideális, de
nem is nagyon nehéz körülmények
között zajlottak, eleinte álló ,79 majd
1908-tól kezdődően vontatott céltár
gyak ellen. De vajon hogyan teljesít
majd a brit hadihajóflotta, amikor való
di, visszalövő és jól tüzelő ellenséggel
kell szembenéznie?
Mire az első világháború kirobbant,
a brit haditengerészet (és hasonlóan a
német haditengerészet is) fel volt sze
relve azokkal az eszközökkel, ame
lyek a sikeres tűzvezetési elvileg lehe
tővé tették. Kérdés, hogy milyen pon
tossággal?
A pontosságot ideális viszonyok
esetén elsősorban a B&S távmérők
reprodukáló képessége határozta
meg. A jü tlan di csatában elterjedten
használt 9 láb (2,73 m) bázistávol
ságú távmérők névleges (elvi) pon
tossága (a mérések szórása) 15
ezer yardnál 190 yard volt, a gya
korlatban azonban (a 4 -6 . ábra
regisztrátumához hasonló mérések
ből pontszórásokból következtetve)
a szórás jóval nagyobb volt. (Egyik
forrás szerint például 11 ezer yard
nál 500 yard.80) Ehhez járultak még
az esetleges egyéb hibaforrások
(szisztematikus hibák, az atmoszfé
ra változó törésm utatója, hőmérsék
lete stb.)
A háború alatt szolgálatba kerültek
ugyan a B&S cég FT24 típusú, 15 láb
(4,5 méter) bázistávolságú távmérői,
melyek szórása 2 0 ezer yardon
továbbra is csupán 190 yard volt,
azonban ezekkel kizárólag az 1915ben vízre bocsátott Queen Elisabeth
osztályú csatahajókat szerelték fel, a
többi már szolgálatban lévő csatahajót
visszamenőleg nem .81

IV. rész

A JÜTLANDI CSATA

Az 1916. május 31-én a Skagerrakszoros közelében vívott, úgynevezett
jütlandi csata az első világháború
legnagyobb tengeri ütközete volt,
amely stratégiai szempontból „dön
tetlennek” volt tekinthető. (Lényegé
ben a két fél csatacirkálói vívtak ütkö
zetet abban a reményben, hogy
„becsalogatják” az ellenfelet a háttér
ben várakozó csatahajók ágyúi elé.
Amikor ez brit részről valóban majd
nem sikerült, a német flotta „elszivárgott” az esti ködben.) Ebben a csatá
ban a brit csatacirkálók, mint már
említettük, súlyos veszteségeket
szenvedtek. A három csatacirkáló
elsüllyesztésének számos oka volt
(részben tervezési, szervezési stb.
okok), de nyilván nagy szerepet ját
szott benne a brit tűzvezetés teljesít
ménye is. Nos ez valóban nem volt
valami sikeresnek mondható: egy
ellenséges csatacirkálót sikerült kilő
ni, és az elért találati szint (tipikusan
15 000 yard esetén) 5%-nál is ala
csonyabb volt.
Számos tengerészeti szakértő és
szakíró abban látta ennek okát, hogy
a brit admiralitás nem a megfelelő (az
előzőekben nagy vonalakban ismer
tetett) tűzvezető eszközöket alkal
mazta .8283 Ebbe az érdekes módon
manapság kiéleződő vitába itt nem
kívánunk belemenni, csak m egje
gyezzük, hogy a jütlandi csata idején
uralkodó időjárási és egyéb viszo
nyok nem voltak túl kedvezőek pon
tos tűzvezérlés számára: az összec
sapások egy része nagyon rossz
látási körülmények között (kéményés lőporfüst, fátyolfelhők, szürkület)
történt (akárcsak a Dogger padi
csata második felében84). Persze az
időjárást nem lehet befolyásolni, de
az összecsapás időpontjának meg
választása, akárcsak a helyes és
helytelen döntések meghozatala,
már a parancsnokok felelősségén
m úlik .85' 86
Számunkra itt jóval fontosabb kér
dés, hogy milyen következtetéseket
vont le a két fél a csatából:
1. Abban mindenki megegyezett,
hogy a továbbiakban a tengeri csatá
kat nagy valószínűséggel
még

nagyobb távolságokról fogják megvív
ni (2 0 ezer méter vagy annál is
nagyobb távolságok ).87
2. Ehhez legelőször is a meglévő
csatahajók csőemelési szögét kell
megnövelni. (Értsd: a meglévő hadiha
jók messzebbre tudtak volna lőni, ha a
tornyokban a lövegeket nagyobb
szögben lehetett volna beállítani. Erre
a módosításra elsősorban a német
flottában volt szükség .88 89)
3. Egységes központi megfigyelő
bemérő rendszert (rendszereket) kell
kialakítani forgatható megfigyelőállás
ban, a lehető legmagasabb pontokra
helyezve őket a hajóban.
4. Növelni kell az optikai távmérők
bázistávolságát, és azokat minél
magasabbra kell helyezni, és részben
a forgó megfigyelőállásba integrálni,
hogy megfeleljenek a nagyobb céltá
volságokból adódó követelmények
nek. Ugyanakkor a lövegtornyokat is el
kell látni ilyen nagy bázistávolságú
távmérőkkel.
5. A központi tűzvezérlést úgy kell
továbbfejleszteni, hogy az képes
legyen minden időpontban „folyama
tos” központi tüzelésre. Ennek érdeké
ben olyan komplex berendezést kell
megvalósítani a központi vezérlőte
remben, amely minden, eddig különál
ló tűzvezető berendezés funkcióit tar
talmazza, és képes az összes szüksé
ges számításokat elvégezni. A folya
matos tüzelés biztosításához még
egyéb berendezésekre is szükség
van, amely a hajó időben változó pozí
cióját mindhárom lehetséges tengelye
körül figyelembe veszi.

A P e t r a v ic - f é l e

g ir o s z k ó p o s

TŰZVEZETŐ BERENDEZÉS

A folyamatos, a hajó saját tengelyei
körüli forgásokat kiküszöbölő tűzveze
tés megoldásában a giroszkóp fog
döntő szerepet játszani. Mielőtt ezt
ismertetnénk, röviden megemlítünk
egy, az Osztrák-Magyar Monarchiá
ban kifejlesztett korai giroszkópos tűz
vezető berendezést. Az ábrák a felta
láló, Julius von Petravic 1910. július 9én beadott 1032022 számú amerikai
szabadalmi bejelentéséből származ
nak .90
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Ez az eszköz kétségtelenül nagy
lépéssel vitte előre a tűzvezetés automa
tizálását, azonban azt is látni kell, hogy
mivel egy torony két ágyúját közösen
kezelte, ez megkötést jelentett egy olyan
hagyományos rendszerrel szemben,
ahol a lövegcsövek különböző célokra
voltak emelhetők. Ennél nagyobb hátrá
nya volt azonban, hogy - legalábbis utó
lag visszatekintve - nem tekinthető álta
lános megoldásnak. Ez nem az egyes
lövegtornyok giroszkópos tűzvezetésében rejlett, hanem olyan központi tűzve
zető rendszerek kidolgozásában, ahol a
giroszkóp alapvető alkalmazása az
egész hajótest térbeli helyzetének meg
határozását tette lehetővé.93

A MODERN TŰZVEZETŐ RENDSZEREK
KIALAKULÁSA

31. ábra. A Petravic-féle giroszkópos tűzvezető berendezést ismertető ábrák
az 1032022 számú USA-szabadalomból. Balra fent: az iránytartó giroszkóp
és a felette látható stabilizált irányzéktávcső (az okulár felénk néz). Jobbra fent:
a giroszkóp elhelyezése a kétlöveges toronyban (22-vel jelölt tétel).
Alul: a lövegtorony metszete a giroszkóppal és annak kezelőjével (középen).
Jól látható a giroszkóp és a forgattyúcsap közötti mechanikai kapcsolat.
A bal felső ábrán Petravic saját kezű aláírása látható.

A találmány lényege, hogy a hajó
dőlése (dülöngése) közben a torony
közepén elhelyezett és célzótávcsővel
ellátott giroszkóp a hajó dőlési perió
dusa alatt is megtartja irányát, amit
egy a giroszkóppal mereven összekö
tött rúd is követ. Amikor ez a rúd pár
huzamos a lövegtorony dőlését követő
egyenessel (amikor a fedélzet éppen
vízszintes - lásd a Monarchiában
használatos lövegirányzókat mutató
1- 8 . ábra két hasonló rúdját) kigyullad
egy kisméretű izzólámpa. A lövés
ennek kigyulladásakor kivitelezhető,
illetve egy elektromos kapcsoló segít
ségével az ágyú automatikusan is
elsüthető.
A Petravic-féle megoldás tehát nem
oldja meg a tetszőleges hajóhelyzet
ben történő automatikus tüzelést,
hanem egy módszer a „megfelelő
dőlési szögben” történő tüzelés auto
matikus megoldására.
Ennek a berendezésnek egy
Obry/Petravicként ismert változatát a
feltalálók 1908-ban felajánlották a
Royal Navy számára. Miután Frederic
Dreyer91 látogatást tett a bécsi gyár
ban, javasolta a berendezés kipróbá
lását. Az Angliában végzett próbák tel
jes kudarccal végződtek: a giroszkóp
mindjárt az első lövésekből eredő üté
sek, illetve az irány és a sebesség
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gyors változásának következtében
kiesett stabil állapotából. Az OsztrákMagyar Haditengerészet viszont ellát
ta hadihajóit a (feltehetően javított)
rendszerrel. A jütlandi csata után állí
tólag a német Császári Haditengeré
szet számos egységein is alkalmazták
az Obry/Petravic-féle giroszkópos
rendszert.92

Végül is a jütlandi csatából levont
következtetések mindegyike megvaló
sult, bár különböző ütemezésben.
Az ábrán a modern központi tűzvezérlés nagyon leegyszerűsített alapsémája
látható. Alapvetően három alapegység
(egységek) közreműködéséből áll: a
magasban elhelyezett irányítótoronyban
(angol kifejezéssel „director tower” - DT
vagy „director control tower” - DCT)
koncentrálódik minden egyedi megfi
gyelésen, illetve mérésen alapuló műve
let. (Az ábrán ez egyebek mellett optikai
és radartávmérőt is jelent.) A brit rend
szer esetében a közelben lévő parancs
noki toronyból jelölik ugyan ki a célt, de
innen követik azt, és itt adják ki a tűzparancsot és központi tűzvezetés esetén
innen sütik el a lövegeket is. Innen az
adatok elsődlegesen a hajó alsó, védett
részében elhelyezett vezérlőközpontba

32. ábra. Központi vezérlés egyszerűsített sémája egy második világháborús
amerikai tengerészeti kézikönyvből

_____ ________________ L ..........................

{ T a n u lm á n y o k )

jutnak (a fenti ábrán az Amerikában
meghonosodott „plotting room” regisztráló szoba elnevezést láthatjuk),
és onnan adják meg a végleges lőelemeket a lövegtornyok számára, ame
lyek azonban önállóan is képesek az
ellenség bemérésére és a tüzelésre.
A fenti séma általánosnak tekinthető, a
hatalmas csatahajóktól a cirkálókon át a
rombolókig (sőt repülőgép-hordozókig),
a különbség csupán annyi, hogy a hadi
hajó méretétől és jellegétől függően az
irányítótornyok, illetve a vezérlőtermek
száma, a biztonság érdekében, illetve
különböző kaliberű és feladatú tüzér
ségre specializálva több vagy kevesebb
lehet. Csatahajók esetében például két
külön tűzvezető rendszer létezett az
első és a hátsó főtüzérség számára, és
ezek bármelyike képes volt átvenni
mindkét tüzérség vezérlését, ha a másik
rendszer valamilyen okból kiesett.
Hasonló rendszer működött a középtü
zérség, valamint egy, a feladatból adó
dóan kicsit módosított rendszer a köze
pes és a kis kaliberű légelhárító tüzér
ség számára.
Az alábbiakban a legfontosabb részmegoldásokat tekintjük át. Mielőtt
azonban ezt megtennénk, röviden
kitérünk a „koncentrál tűz” kijelzőire,
valamint az optikai távolságmérők
újabb változataira.

jelezték ki yardban: a nagymutató az
ezreseket, a - megkülönböztethetőség
érdekében gyakran nyíl helyett korong
ban végződő - kismutató a százaso
kat. A lövegtornyokon elhelyezett szá
mokon pedig egy mutató a cél oldal
szögének megfelelő számot jelölte.
Ez azonban nem a saját hajó legény
ségének szólt (ehhez, mint láttuk, már a
kezdetektől megvoltak a megfelelő
belső
kommunikációs
csatornák),
hanem a csatasor másik egységeinek!
Ezeket a kijelzőket abban az esetben
használták, amikor a csatasorból több,
egymás közelében tartózkodó hajó kon
centráltan ugyanarra a célra célzott.
Ekkor ugyanis mindig volt egy hajóegy
ség, amelyről a legjobban lehetett célt
követni (más egységekről esetleg egyál
talán nem). Ebben az esetben ez a hadi
hajó folyamatosan kijelezte a korrigált
lőelemeket a többi hajó számára. Ezek
nyilvánvalóan nem voltak közvetlenül
alkalmazhatók, hiszen egy másik hajó
pozíciójának és sebességének feleltek
meg, de a kijelző hajó adatait ismerve
(sebesség, irány), illetve bemérve (pozí
ció), könnyen átszámíthatok voltak a jel
zéseket figyelő hajóegység számára.
A rádiókommunikáció fejlődésével
ezek a vizuális jelek a harmincas
években már fölöslegessé váltak, és
lassan eltűntek a hadihajókról.94

„ K o n c e n t r á l t t ű z ” k ij e l z ő k

O p t ik a i t á v m é r ő k - m é g e g y s z e r

A második világháború előtti és utáni
csatahajókról készült számos felvéte
len láthatók a jellegzetes, a főárbocon
hátrafelé mutató „órák”, illetve a löveg
tornyok külső falain található nagymé
retű számjegyek. Ezek a céltávolságot

A US Navy eleinte, akárcsak a többi
tengeri nagyhatalom, a Barr and Stroud-féle távmérőket alkalmazta hadiha
jóin (először a 4,5 m-es, majd a 9 m-es
bázistávolságú változatot, annak hadi
tengerészeti állványával együtt).95

Ezzel egy időben azonban, akár
csak az osztrák-magyar haditenge
részet esetében, számos más optikai
távmérőt is vizsgáltak (összehasonlí
tottak), beleértve a hazai Bausch and
Lomb-gyár termékét is ,96 amely meg
felelőnek m utatkozott a tesztek
során .97
Mint azt már a Barr and Stroud-féle
távmérők esetében leírtuk, a német
haditengerészetnél Zeiss típusú, szte
reoszkópikus távmérőket alkalmaztak.
Az USA haditengerészete a második
világháború során egyaránt használt
sztereoszkópikus és koincidencia elvű
optikai távmérőket.98

A Z AMERIKAI TÁVMÉRŐKBEN HASZNÁLT
ALTERNATÍV KÉPELTOLÁSI MEGOLDÁS

A fenti két ábrán jól lehet látni azt a
továbbfejlesztést, amit a korábbi B&S
távmérők mérési megoldása helyett
alkalmaznak a mai napig. A már emlí
tett távolságbeállító gomb („Range
knob”) egy fogasléces áttételen
keresztül oldalirányban mozgatja a
(nem lineáris) távolságskálát egy álló
mutatóhelyhez képest. Ugyanezen
tengely
egy
differenciálhajtáson
keresztül két „dobot” is megforgat
ellentétes irányban. Ezek a „dobok”
egy-egy kis szögű derékszögű prizmát
tartalmaznak:
Ha a derékszögű prizmák átfogói
nak megfelelő felületek úgy vannak
beforgatva, hogy azok párhuzamo
sok egymással, akkor nem térítik el
a fénynyalábot. Ha viszont a prizmá
kat fokozatosan elfogatjuk egymás
hoz képest, akkor a két kép (akár
sztereoszkópikus távm érőről van

33. ábra. A céltávolság „óra” az HMS BARHAM csatahajón (balra) és az oldalszögek megjelenítése a ÜSS TEXAS lövegtornyán
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34. ábra. Az amerikai haditengerészet által használt sztereoszkópikus távmérő
optikai sémája, ez jóval egyszerűbb, mint a képosztásos (koincidencia) változat.
A megfigyelő minkét szeme az okuláron keresztül ugyanannak a tárgynak a képét
látja. A céltárgy két, egymástól elcsúszott képét a bal felső oldal jobb oldali
ábrabetétje mutatja. A távmérőt a jobb felső sarokban látható gomb elforgatásával
úgy kell beállítani, hogy a két kép egybeessék (bal felső oldal bal oldali
ábrabetétje).99

36. ábra. Távmérés 9 láb
bázistávolságú Bausch & Lomb
gyártmányú távmérővel az ÜSS TEXAS
fedélzetén, valamikor az első
világháború után. A két tükrön
keresztül látható képek összehozása a
34. ábra, illetve a 35. ábra megfelelő
távolságbeállító gombjával (range
knob) történik, a távolságkijelzés a
mellette található mérőóráról olvasható
le. Figyeljük meg, hogy az okulárok,
ellentétben a B&S távmérő
szabadalmaztatott 45 fokos ferde
változataival, itt vízszintesen vannak
kialakítva, és ezért a távmérőt
magasabbra kell emelni.102

szó, akár nem) elmozdul egymáshoz
képest. A maximális eltérítést 90 fok
nál kapjuk. A távmérőnek ez a jobb
mérési felbontást (pontosságot) biz
tosító változata tehát 0 -9 0 fokos
elforgatásra „képezi le” a mérőtarto
mány átfogását, nem pedig a távmé
rő mechanikájától függő oldalelmoz
dulásra.
A leolvasás most nem okuláron,
hanem közvetlenül a skálán történik.
A korábbi kis nagyítású megfigyelő
céltávcsőre már nincs szükség, mivel
központi tűzvezetés esetén az egész
irányítótorony, önálló tüzelés esetében
maga a lövegtorony, folyamatosan
követi a célt, így a bennük elhelyezett
távmérőt nem kell külön a célra irá
nyozni.100’ 101

A

MAGASBAN ELHELYEZETT FORGATHATÓ
IRÁNYÍTÓTORONY

35. ábra. A 34. ábra feltüntetett távmérő osztott képes változata. A két félkép
összehozásához itt is bonyolult prizmarendszerre, de csak egy okulárra van
szükség, az optika és a mechanika többi része azonos. Képforrás: lásd előző ábra
36. ábra. A két kép eltolásának megvalósítása két optikai ék (vékony prizma)
ellenkező irányú elforgatásával. Képforrás: lásd fenti ábra
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Az eddig megismert és részben már
korábban is magas pontról (parancs
noki torony vagy árbocra helyezett
megfigyelőállás) végzett megfigyelé
seket, illetve méréseket már egyet
len (illetve több hasonló) magasan
elhelyezett és az oldalszöggel
együtt forgó irányítótoronyban kon
centrálják.
Gyakorlati példaként említjük az
első világháború utáni első új terve
zésű angol csatahajókat, a washing
toni leszerelési konferencia megköté
seinek megfelelően 1927-ben meg
épült HMS RODNEY és HMS NELSON
hajókból álló osztályt. Ezeken a csa
tahajókon a parancsnoki torony fölé

Tanulm ányok

38. ábra. Az Mk 38-as irányzótorony Mark 3, Mark 8 (itt hátsó tűzvezető állásban) és Mark 13 Mod radarokkal kiegészítve.

két elforgatható irányítótorony volt
felszerelve: egy 15 láb bázistávolsá
gú optikai távmérővel ellátott torony a
főtüzérség számára és egy 12 lábas
optikai távmérővel ellátott torony a
másodlagos
tüzérség
számára.
Ezenkívül ugyanezen platformon egy
12 láb és egy 9 láb bázistávolságú
távmérő, valamint egy Dumaresqmegfigyelőállás és egy magas szögű
megfigyelő poszt is található .103 Tehát
már korán, kevesebb mint tíz évvel a
„Nagy Háború” után, megvalósult a
nagyméretű távmérők alkalmazása
és forgatható iránytornyokba való
integrálása is, miközben további
önállóan felállított távmérőket is
használtak egyéb (például navigáci
ós) célpontokhoz vagy biztonsági tar
talékként.
A továbbiakban néhány konkrét, az
amerikai haditengerészet számára
kifejlesztett megfigyelőtorony-kialakí
tást ismerhetünk meg.

A M ark 38 típusú
MEGFIGYELŐTORONY, ILLETVE TŰZVEZETŐ
RENDSZER

39. ábra. A Mark 34-es típusú tűzvezető torony cirkálók és rombolók főtüzérsége
számára felülnézeti metszetben, illetve perspektivikusan ábrázolva
40. ábra. Az IOWA csatahajó célra tartás közben. A parancsnoki torony, illetve
az azt lezáró megfigyelőállás feletti Mark 38 típusú irányítótorony és a fölé
helyezett távolságmérő radar a lövegekkel együtt a cél irányában fordult el.
(De felettük a célfelderítő, „early warning” radar keretantennája nem!)

Ezt a megfigyelőtornyot az amerikai
csatahajókra dolgozták ki a 2 0 . század
harmincas éveiben.
A következő ábrák magát az elfor
gatható megfigyelő- és bemérőtornyot
mutatják különböző rájuk szerelt táv
mérő radartípusokkal együtt.
Bár ezen írásnak nem célja a
radarok
fejlődésének
részletes
ismertetése, annyit azonban megjegyzünk, hogy az 1939-után kifej
lesztett angol/am erikai tűzvezető
radarok általában jóval pontosabbak
voltak, mint az optikai távolságm é
rők, és szinte minden időjárásban
működőképesek maradtak. A máso
dik világháború során kiegészítették,
majd fokozatosan leváltották az opti
kai távolságmérőket. Az itt látható
tűzvezető radartípusok mindegyike
rendelkezett az alábbi tulajdonsá
gokkal:
1.
A sugárforrást nagy teljesítmé
nyű, mikrohullámú tartományú (1 0 cm-
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J egyzetek
78Ha a löveg tökéletesen a célra van irányozva (az egyes becsapódások közrefogják a célt), az ágyúk egyedi (és időben is változó) elkerülhetetlen
szórásai miatt az ideális találati százalék eleve 25% körül van!
79 Ez első hallásra abszurdnak tűnik, de ne felejtsük el, hogy a különböző irányban és sebességgel mozgó hadihajók miatt a relatív sebesség ebben
az esetben is „tetszőlegesen” szimulálható volt. (Csalni persze nem volt szabad.)
80Dreadnought Gunnery and the Battle of Jutland, 20. oldal.
81 Range and Vision, 79-80. oldal.
82Számosán a brit feltaláló, Sir Arthur Pollen javaslatainak, illetve készülékeinek az admiralitás által nem kellő mértékben történő támogatásával
magyarázzák a jütlandi kudarcokat. Pollen az előbbiekhez hasonló, illetve részben azokhoz kapcsolódó tűzvezető eszközeire itt nem tudunk kitérni.
A brit flotta számos ilyen készülék fejlesztéséhez biztosított komoly anyagi forrásokat, azonban itt nem részletezhető okok miatt az admiralitás
később megszakított minden kapcsolatot Pollennel. Ezért csak kevés általa konstruált készülék volt található a brit hadihajókon. Megjegyezzük,
hogy maga a Barr & Stroud cég is tervezett, illetve gyártott hasonló tűzvezérlő készülékeket, azonban azok végül nem kerültek alkalmazásra
a haditengerészetnél (a különböző adattovábbító rendszereket és a már említett inklinométert kivéve).
83Jon Tetsuro Sumida: A Matter of Timing, The Journal of Military History 67.1 (2003) 85-136., Interneten: http://muse.jhu.edu
84„Notes from the turrets on he action of January 24th, 1915, HMS NEW ZEELAND”, http://www.gwpda.org
85A jütlandi csata során a csatacirkálókat (plusz egy 4 egységből, a legmodernebb QUEEN ELISABETH osztályú gyors csatahajókból álló hajórajt!)
vezérlő brit parancsnok, Sir David Beatty ellentengernagy igen nagy tekintélynek örvendett a csata előtt és azt követően is. Mindazonáltal
kimutatható (és ezt elsősorban az újabbkori haditengerészeti irodalom tette meg), hogy számos helytelen döntést hozott, amit a zászlóshajó
jelzőtisztjének hibái nagymértékben felerősítettek. (Ugyanez a tiszt hasonló szerepet játszott a Dogger-padi ütközetben és egy korábbi
összecsapásnál is. Beatty későbbi maró, bár túlzó megjegyzése: „Ez az ember már három csatámat vesztette el”. Le is válthatta volna!)
86Dreadnought Gunnery and the Battle of Jutland, „Jutland and After" című fejezet,
87Ez a jóslat a második világháború során be is vált - bár a csatahajók dominanciájának csökkenése és a repülőhordozók jelentőségének
robbanásszerű növekedése mellett. A jóslatok sokszor beteljesednek, de általában nem éppen úgy, ahogy gondolnánk, amire számos ókori példa
(próféták, jósok és jósnők) is akad.
88Ez nem vonatkozott az osztrák-magyar flottára, mivel a Tegetthoff osztályú hajóknál a maximális lövegmagasságot előrelátóan eleve kellő
méretűre tervezték!
"K e n t Crawford: The Imperial German Navy after Jutland, http://www.gwpda.org
90Free patents on line, http://www.freepatentsonline.com/
91 Frederic Dreyer, a róla elnevezett asztal feltalálója az admiralitás „Haditengerészeti Tüzérségi és Torpedó Osztály” vezetőjének („Controller of
Naval Ordnance and Torpedo, DNO]) asszisztense („Assistant to the DNO”) volt 1907 és 1909 között, és ily módon fontos szerepet játszott a Brit
Admiralitás tüzérséggel kapcsolatos politikájának kialakításában. A Tüzérségi Osztály vezetője ekkor John Jellicoe volt. Érdekesség, hogy a jütlandi
csatában (az előbbiek alapján talán nem véletlenül) Dreyer Jellicoe flottaparancsnok zászlóshajójának, az Iron Duke-nak volt a parancsnoka,
és mindketten a parancsnoki toronyban tartózkodtak, amikor Beatty jelentése az ellenséges csatacirkálók közelségéről beérkezett.
92Dreadnought Gunnery and the Battle of Jutland, 48. oldal.
93A giroszkóp másik haditengerészeti alkalmazása a célzókészülékek stabilizálása volt a tengeren. Ilyen rendszert próbált elfogadtatni Arthur Pollen
a Királyi Haditengerészetnél (Cook-Pollen típusú giroszkópstabilizált optikai távmérő). Bár ez a találmány végül is gyakorlatilag nem került
bevezetésre, később a giroszkópstabilizált célbemérő berendezések széles körben elterjedtek, és mind a mai napig használatosak.
94Itt meg kell jegyezni, hogy a Beaty tengernagy kapcsán már említett kommunikációs problémák (Dogger-padi, illetve jütlandi csata) részben
az egyébként nagyon tehetségesnek bizonyuló John Jellicoe flottaparancsnok számlájára is írható. Jellicoe ugyanis túlzottan szkeptikus volt
a (morzekódos) rádióüzenetek megbízhatóságában, ezért ennek használatát nem javasolta parancsnokai számára, ami számos esetben
konfúzióhoz vezetett. A hajófedélzeti rádió már 1912-ben bebizonyította hasznosságát, amikor a White Star Line TITANIC gőzöse jéghegynek
ütközött és elsüllyedt. A hajó Marconi-féle szikratávírójáról vészjelzésként leadott rádióhívást (CQD, illetve elsőként a történelemben SOS) több
hajó is tisztán fogta, így a 93 km-re lévő Cunard gőzös, a CARPATHIA is, amely a helyszínre sietett. A Titanic túlélői tehát ennek az új
technológiának köszönhetik életüket.
"Ordnance and Gunnery by officers of the US Navy, 392. oldal. Ez a mű szemléletesen ismerteti és illusztrálja a 4,5 láb bázistávolságú B&S
távmérők működését. Néhány illusztrációt a B&S távmérők működési elvének ismertetésekor mi is átvettünk.
96Mindmáig az egyik vezető spektroszkópiai készülékgyártó.
97Az Ordnance and Gunnery by officers of the US Navy, című, 1910-ben kiadott kiadvány már azért nem részletezi a 9 láb bázistávolságú B&S
készüléket, mert az csak néhány példányban került csapatszolgálatba, helyette a Bausch & Lomb-gyár azonos bázistávolságú távmérőjét
alkalmazták az amerikai hadiflottában.
98The Eclipse of the Big Gun, Conway Maritime Press 1992, 182. oldal.
"N aval Ordnance and Gunnery Vol. 2, Chapter 16 Radar and Optics.
100A 9 láb bázistávolságú távmérőktől kezdve a Barr and Stroud távmérők is prizmaelforgatásos elven működtek, bár ott a két prizma szimmetrikusan,
a tükrök közelében helyezkedett el.
101 Barr & Stroud: Die Grundprinzipien der Distanzmessung.
102The First Texas Volunteers’ Website for Battleship TEXAS BB35. http://www.usstexasbb35.com/
105The Eclipse of the Big Gun, 182. oldal.
104Csak megjegyezzük, hogy bár a magnetron (külső mágneses térben működő vákuumcsőként) korábban ismert volt, sőt Németországban már
„feltalálták” az üreges rezonátorú magnetront is, az első gyakorlatban használható üreges rezonátorú magnetront John Randall angol fizikus
fejlesztette ki két munkatársával együtt 1939-ben. A magnetron azon hátrányát, hogy nem hangolható, illetve frekvenciája nem túl stabil (a németek
ezért vetették el az ötletet), azzal védték ki, hogy a vevőt az adó frekvenciájával szinkronizálták. Ezen „szupertitkos eszköz” első kísérleti
példányának egyikét az angol Henry Tizard vezette misszió vitte magával 1940-ben az USA-ba, hogy azokat a sokkal nagyobb kapacitással
rendelkező amerikai kutató- és gyártóbázis fejlessze alkalmas hadieszközzé. A Tizard-misszió egyebek között a vadászrepülők giroszkópos
irányzójának egy mintapéldányát, valamint az atombomba realitását bizonyító, Otto Frisch és Rudolf Peierls fizikusok által készített „memorandu
mot” is magával vitte. (Az amerikaiak és a britek addig nem tudtak egymás ilyen irányú kutatásairól, amelyek végül is a Manhattan Projectben
egyesültek.) Mindezek később nagymértékben járultak hozzá a szövetségesek győzelméhez. A magnetront a massachusettsi MIT kutatólaboratóri
umában fejlesztették tovább, és a háború végéig mintegy egymillió darabot gyártottak belőle! A második világháború után a magnetront más
eszközök (például a klisztron) némileg kiszorították a radartechnikából, de mikrohullámú sütőinkben új felhasználásra talált.
105A becsapódások gyenge visszaverődésként látszottak az ellenséges hajó erős foltja előtt és után képernyőn. Ez az úgy nevezett В típusú
megjelenítő volt, ahol a radar látószögébe eső összes tárgy folt alakban látható volt. A távolságot a kiinduló és a visszaverődött impulzust mutató
A típusú (hagyományos) oszcilloszkópról olvasták le. A ma is általánosan használatos terepradarok sugárirányban eltérített katódsugárcsöves
megjelenítője (PPI - Plan Position Indicator) az angol-amerikai háborús fejlesztés eredménye volt, amelyet a háború végéig csak a szövetségesek
alkalmaztak.
108Naval Ordnance and Gunnery Vol. 2, Chapter 20 Main Battery Systems.
107Range and Vision, 144. oldal.
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41. ábra. Az 5,25 hüvelykes ágyúk
célkoordinátáit meghatározó,
kisméretű, elfordítható brit „magas
szögű” (High Angle - HA) Mark IV.
típusú irányítótorony. Egy csuklyás
kezelő a 30 láb bázistávolságú
Barr & Stroud távmérő okulárjára
tapasztja szemét. Mögötte balról jobbra
a toronyirányzó, a toronyparancsnok
és a magasságirányzó helyezkedik el
a meglehetősen szűk toronyban, melyet
később 285 típusú távmérő és célirány
meghatározó radarral is elláttak.107

3. Megfelelő felszerelés estén képe
sek voltak megkülönböztetni az ellen
séget a saját erőktől (IFF).
4. Képesek voltak a lövedék becsa
pódását rossz időjárás esetén is ész
lelni (vagyis a spotter feladatát átven
ni) .105
Ezek a radarkészülékek a háborút
megnyerő angol/amerikai technikai
fölény legfontosabb elemeinek tekint
hetők. Hatásuk talán csak a repülőgé
pekhez (és a légelhárító tüzérséghez)
kifejlesztett giroszkópos irányzórend
szerekhez, illetve az atombomba
kidolgozásához mérhető.

A M a r k 34

t íp u s ú

MEGFIGYELŐTORONY, ILLETVE TŰZVEZETŐ
RENDSZER

Ezt a bemérőtornyot szintén az USAban dolgozták ki, elsősorban cirkálók
főtüzérségének (8 hüvelykes lövegcsövek) tűzvezetéséhez:
Az oldalszöget meghatározó irányzó
es hullámhossz - 3 MHz frekvencia) (Trainer) az egész megfigyelőállást
impulzus üzemmódban működő üre forgatja, miközben rááll a célra. Mellet
ges rezonátorú magnetron adta .104
te a cél függőleges síkban mért szögét
2.
A távmérés mellett (egy- vagy kétmeghatározó irányzó (Pointer) helye
irányú) iránymeghatározásra is alkal látható. A 24 láb bázistávolságú, Mk
masak voltak minden időjárási viszo 45 típusú távmérőt (lásd 8-4. ábra és
8-4. ábra), a korábban már leírtaknak
nyok esetén.

Páncélosok

megfelelően két személy kezeli: a két
képet összehozó, tehát magát a
mérést (cut) végző távmérőkezelő
(Rangefinder operator) és a mérés
eredményét leolvasó személy (Rangereader). Mögöttük, magasabban elhe
lyezve ül a becsapódásokat kézi táv
csövén keresztül kémlelő megfigyelő
(Spotter).
Az ábrán jobbra a megfigyelőállás
sal együtt forgó radar (ez esetben
Mark 13 Mod típus) látható. A megfi
gyelőtorony teljesen zárt, a tetején lát
ható az a csapóajtó (Hatch), amelyen
keresztül a becsapódásmegfigyelő
kibújt. A csapóajtó előtt binokulárjának
tartóállványa vehető ki.106

A LÉGELHÁRÍTÁS TŰZVEZETÉSE

A légelhárítás kérdése hajón az eddi
giekben nem tárgyalt problémákat is
felvet (kétirányú, gyors iránymérés,
lövegrobbanás időzítése stb.). Itt a tel
jesség kedvéért kitérünk a hadihajók
légelhárító tűzvezető rendszereire is,
bár ez esetben a tűzvezető torony, de
a kiértékelő analóg számítógép is
némileg eltérő, az itt részletesebben
tárgyalt eszközökhöz képest.
(Folytatjuk!)

Lengyel füzetsorozat

A Páncélosok című, lengyelből fordított típusfüzetsorozat, amely mindegyik
részhez mellékelte az adott típus 1:72-es méretarányú műanyag-fém mod
elljét, itthon 6 résszel rövidebb volt, mint a lengyel alapváltozat, ezért 48
helyett, már a 42. számmal véget ért. A magyar nyelvű változatból az alábbi
6 típus maradt ki:
StuG III G változat (1944. évi állapot szerint), STUG IV (1944. évi állapot
szerint), Pz. Ill G változat (1941. évi állapot szerint), CHURCHILL VII.
(1944. évi állapot szerint), Elefant (1944. évi állapot szerint), Jagdtiger (1945.
évi állapot szerint)
Az itt felsorolt, a magyar változatból hiányzó 6 típus modelljei, lengyel
újsággal, korlátozott mennyiségben jelenleg (2 0 1 0 . július) még kaphatóak
a Kékesi könyvesboltban, a budapesti „piros" metróvonal Kossuth téri ál
lomásán. Továbbá a 34, 35, 37-es számok kivételével jelenleg még az
összes többi magyar szám, 1-42-ig megvásárolható ugyanott. Érdeklődni
lehet: 460-3722, vagy 06-30-575-0709. Nyitva tartás: 8.30-tól 18.30-ig.
(A Páncélosok hazai változatában, 1-42-ig bemutatott típusok: M26, T-80, AM X-30,
Merkava, T-34/76, Panther, Sherman, Jagdpanther, M48, Pz. VI В Königstiger, M60, Cromwell, Alligator,
Type 61 (az M47 japán változata), Crusader, Abrams, М2 Bradley, JSz-2, M109 önjáró löveg, М3 Grant, SzU-85 páncél
vadász, Pz. IV, Gepard, Chieftain, Pz. VI Tiger, T-72, Somua S-35, Ledere, Leopard 1, Matilda, JSz-3, KV-1, BTR80, AAV7 (tengerészgyalogos partraszálló jármű), T-55, Centurion, Puma német páncélgépkocsi, M13/40 olasz
harckocsi a második vh-ból, Brummbar rohamlöveg, M113, M24 Chaffee.)
A Páncélosok füzetek megvásárolhatók: Kékesi könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth tér, metróállomás.
Tel.: 460-3722, 06-30/575-0709. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8-19 óráig, e-mail: dornan@vipmail.hu.
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A MEADS légvédelmi
és rakétavédelmi rendszer
MEADS (Medium Extended Air
Defense System) a NATOországok közös fejlesztésű
közepes hatótávolságú légvédelmi
és rakétavédelmi rendszere, amely
jelenleg is fejlesztés alatt áll. A prog
ram 1996-ban kezdődött, a rendszer
rel szembeni elvárások meghatáro
zásával és a m egvalósíthatósági
tanulmányok elkészítésével. A komp
lexum kifejlesztésére 2004 júliusában
- amikor aláírták a megállapodásokat
- 1 1 0 hónapot irányoztak elő, így az
2013-ra befejeződik. Az első tesztlö
vészetek végrehajtását 2 0 1 2 -re ter
vezik. Ez lesz a 21. század légvédel
mi és rakétavédelmi rendszere,
amellyel a lassan elavulttá váló egyébként nagyon sikeres - első
generációs Patriot légvédelmi rend
szert, valamint a Hawk és a Nike Her
cules légvédelmi rakétakomplexumo
kat váltják fel. A rendszer alkalmas
lehet a 2K12M (KU B)(SA- 6 ) légvé
delmi komplexum kiváltására is.
Kifejlesztésére 3,4 billió USA-dollárt
irányoztak elő, a költségek 58%-át az
USA, 25%-át Németország, 17%-át
Olaszország biztosítja.
A MEADS az USA, Németország,
Olaszország közös kutatásain és fej
lesztésein alapul, amelyekben legin
kább a Lockheed Martin, az MBDA
olaszországi vállalata (a volt Alenia
Marconi Systems) és rakétafejlesztő

A

2. ábra. A 2006 májusában a Berlini Air Show-n bemutatott indítóállvány
berakodása a szállító repülőgépbe 75 s-ig, kirakodása 55 s-ig tartott

és gyártó leányvállalata, a német LFK
cégek működnek együtt. A komple
xum képes lesz megsemmisíteni az
ellenséges harcászati ballisztikus
rakétákat (TBM), a forgó és merev
szárnyas repülőeszközöket, a pilóta
nélküli repülőeszközöket és a cirkáló
rakétákat. A komplexum egyesíti a
Lockheed-Martin 3. generációs, meg
növelt hatótávolságú és magasságú
Patriot-3 (Pac-3) rakétáját a korsze
rű, hálózatközpontú hadviselés nélkü
lözhetetlen elemeivel, így a 360 fokos
felügyeletet biztosító X-sávú, több

funkciós felderítő radarral (MFCR Multi-Function Fire Control Radar), a
hálózatközpontú, integrált tűz- és
harcvezetési, kommunikációs köz
ponttal (BMC4I - Battle Management
Command, Control, Communications,
Computers, and Intelligence) amely a
harcvezetési pont (TOC - Tactical
Operations Center) része, és az önjá
ró indítóállványokkal. Ez a rendszer
kiterjesztett térbeli sávban oltalmazza
mind a manőverező csapatokat, mind
a relatíve állandó hadrendben, körlet
ben lévő csapatokat a harcászati

1. ábra. A MEADS kommunikációs és adatátviteli rendszerét olyan vezeték nélküli, lehallgatásvédett szoftverrádió alkotja,
amely nyílt architektúrájú, a földi és légi telepítésű radarokkal, a vezetési központokkal és más légvédelmi eszközökkel
kompatibilis, összekapcsolható
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3-4. ábra. Az indítóállvány prototípusa álló helyzetben és kirakodás közben

5. ábra. Az IRIS-T SL rakéta az
indítóállványon

rakéták, a cirkálórakéták, a pilóta nél
küli repülőeszközök, a harci helikopte
rek és a harcászati feladatú repülőgé
pek ellen.
A MEADS legkisebb harcászati
egysége az üteg, amely képes önálló
an légvédelmi feladatok ellátására.
6. ábra. Patriot-3 (PAC-3) légvédelmi
rakéta

A többfunkciós radar fázisvezérelt antennarácsú X-sávú, magas fokú
zavarvédelemmel rendelkező lokátor,
amely
oldalszögben
körkörösen
forogva felügyeli a légteret, vagy álló
helyzetben a tér egy adott szektorá
ban a légi célokat az antennanyaláb
elektronikus mozgatásával deríti fel
és követi (általában 1 2 0 -os szektor
ban). Az üteg minden eleme rendel
kezik GPS-szel. Ez lehetővé teszi
bármely szenzortól érkező célinfor
máció gyors feldolgozását, valamint a
követett célok pontos értékelését, a
céladatok gyors, automatikus továb
bítását. A rendszer elemei a kijelölt
hadműveleti területre gyorsan és egy
szerűen szállíthatók, akár légi úton is.
A hadműveleti területen a gyorsan
manőverező erőkkel együtt mozogva
képesek azok hatékony oltalmazásá
ra, szinte a hadműveletek kezdetétől.
A berakodás gyors és egyszerű: a jár
művek behajtanak a repülőgép szállí
tóterébe, ahol rögzítést követően
azonnal szállíthatóak. A kirakodás is
rendkívül gyors és egyszerű. A légi
műveletet С-130, A400M vagy C -5
szállító repülőgépek képesek végre
hajtani.
A MEADS légvédelmi rendszer
működtetése nagyobb tűzerőt bizto
sítva kisebb kezelőszemélyzetet igé
nyel, mint a jelenlegi rendszerek. így
nagyon jelentős mértékű üzemelteté
si és fenntartásiköltség-csökkenést
eredményez. A harcvezetési központ
megbízhatóan képes vezetni az üteg
szétszórtan elhelyezkedő indítóállvá
nyait, amíg azok egymástól függetle

nül elfogják és követik az ellenséges
célokat. Az indítóállványok elég
messze helyezkedhetnek el mind a
földi radarállomástól, mind a harcve
zetési központtól, így a rendszer
sebezhetősége jelentősen csökken,
és a túlélőképessége nő. Lehetsé
ges az indítóállványok vezetésének
átadása a szomszédos üteg harcve
zetési központjának, amíg a saját
harcvezetési központ manőverezik,
ezáltal folyamatosan biztosítható a
manőverező csapatok légi oltalma
zása.
Németországban a Patriot-3 rakétát
helyettesítheti a saját fejlesztésű
IRIS-T SL megnövelt hatótávolságú
légvédelmi rakéta. Ez továbbfejlesztett
változata a legújabb fejlesztésű, kis
hatótávolságú IRIS-T légiharc-rakéta
földi telepítésű légvédelmi változatá
nak, az IRIS-T SLS rakétának. Az
IRIS-T levegő-levegő rakétát kis távol
ságú célpontok megsemmisítésére,
valamint arra tervezték, hogy a
vadászrepülő mögött levő célpontokra
mérjen csapást.
Az IRIS-T-t sisakra szerelhető kijel
zőrendszerrel (Cobra HMD-vel) együtt
rendszeresítik. Jelenleg folyamatban
van ezeknek a Gripen repülőgépekre
való adaptációja. Az IRIS-T SL köze
pes hatótávolságú föld-levegő rakéta,
amely megnövelt hatótávolságú, szi
lárd hajtóanyagú rakétahajtóművel,
digitalizált adatátviteli rendszerrel ren
delkezik.
A Patriot-3 rakéta mobil indítóáll
ványa szabványos 5 t-s gumikerekes
szállítójármű, amely képes gyorsan
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7-8. ábra. A multifunkcionális radar tesztelés közben és elképzelt végső formájában

függőleges helyzetbe állítani és tűzkésszé tenni a konténerekben lévő
rakétákat. Az indítóállványra jelenleg
kettő, későbbiekben hat-nyolc raké
takonténer szerelhető fel. Az első kis
hatótávolságú Patriot-3 rakéták tesz
telése 2001-ben megtörtént. Tovább
fejlesztésüket, ezen belül hatótávol
ságuk és sebességük növelését a
Lockheed Martin Missiles & Fire
Control 2007-ben kezdte meg. A
repülési tesztekre 2008 májusában
került sor.
A nagy túlélőképességű felderítő
radart szabványos gumikerekes gép
járművön tervezik elhelyezni, melyet a
Lockheed Martin Maritime Systems
and Sensors készít el. Az olasz Selex
Systems Integrati (Alenia Marconi
Systems) és az EADS Deffence Elect
ronics vállalatok gyártják az X-sávú

többfunkciós felderítő és tűzvezető,
valamint a digitalizált adatátviteli rend
szert.
A MEADS légvédelmi és rakétavé
delmi komplexum harc- és tűzvezeté
si, kommunikációs rendszere a
modern hálózatközpontú hadviselés
nélkülözhetetlen eszköze. A szabvá
nyos gépjárműre szerelt konténerbe
telepített harcászati műveletek köz
pontján két kezelő dolgozik három
munkaállomáson.
Katonai szakértők szerint a rugal
masság, a nyílt architektúra - melyben
minden harcászati elem külön-külön
csatlakozhat a hálózathoz (plug-andfight képesség) - a kulcstényezője a
2 1 . század integrált képességű légvé
delmi és rakétavédelmi rendszerének.
Ez hozzájárul majd a harcászati miszsziók sikeres légvédelméhez.

9. ábra. Az üteg elemei: többfunkciós radar, harcászati irányító központ és
2-6 indítóállvány, állványonként 2-8, konténerben lévő rakétával

A komplexum navigációs és helymeghatározó rendszerét az olasz
Northrop Grumman cég 2008 febru
árjára már elkészítette. A Patriot-3
(PAC-3 - Patriot advanced capabi
lity-3) szilárd hajtóanyagú, megnö
velt tolóerejű rakétahajtóművét az
Atlantic Research Corp (Gainesville,
Virginia, USA) fejleszti. A nagyobb
vezérsíkokkal a rakéta nagyobb
m anőverezőképességét biztosítják.
A rakéta célba juttatására kombinált
rávezetési módszert alkalmaznak.
Az aerodinamikai repülést vezérlő
egység (Honnywel Cleearwatwer,
Florida, USA) a cél közelébe irányítja
a rakétát, majd a repülés végső fázi
sában egy aktív, előre tekintő, Kahullámsávú (milliméteres) önráveze
tő fej elfogja a célt, és átveszi a raké
ta irányítását (Boeing Huntsville, Ala
bama, USA készíti).
Ez a követőfej nagy pontossággal
biztosítja, hogy a rakéta közvetlenül a
célnak ütközve, nagy kinetikus energi
ájával semmisítse meg azt (hit to kill
technológia). A rakéta rendelkezik
harci résszel is, amely felrobbanva
fémrepeszeivel semmisíti meg a célt.
Ez a megsemmisítési mód csak repü
lőgépek ellen alkalmazható. A vezérlő
egység nagyfokú zavarvédelemmel
bír, a fejlett együttműködő zavarások
ellen is megbízható védelmet nyújt.

Felhasznált

irodalom

www.army-technology.com
en.wikipedia.org
http://www.meads-amd.com
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Babusa Mihály

Az Me 109 és a Spitfire repülési
teljesítményeinek összehasonlítása

IV. rész

Cikksorozatunk első részében néhány diagram segítségé
vel szemléltettük a két repülőgép több jellemző tulajdonsá
gát. A legendás harci eszközök összehasonlítását is zárjuk
a képességeik grafikus összevetésével.
Az ábrák jól mutatják, hogy a benzinbefecskendezéses
DB 601-es motor összes változata kedvezőbb fogyasztású
volt, mint a Merlin XVII sorozat, mely nagyobb hatótávolsá
got tett lehetővé. A motorteljesítmény-görbéket személve
megállapíthatjuk, hogy a repülőgép közepes repülési
magasságon, kb. 2 1 0 0 méteren nyújtja a legjobb teljesít
ményt.
A Spitfire kiegyensúlyozottsága elmarad a Me 109-től.
A kedvezőtlen erőhatás miatt a botkormányon kifejtett erő
maximális értéke 6 6 %-al magasabb, a gép vezetése emiatt
nagyobb igénybevételt jelent a pilóta számára.
A hűtőrendszerhez nem kell külön magyarázat, ez a
gépre jellemző érték.
39. ábra. A Messerschmittbe épített DB 601 legnagyobb harci
motorteljesítményének evolúciója.

40. ábra. A Spitfire és a Me 109 fogyasztási értékeinek
összehasonlítása.
41. ábra. A csűrés alkalmával a botkormányon kifejtett erők
összehasonlítása
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A hűtőzsalu állásának hatása a hűtésre a DB-601 E esetén

A körn ye ze ti le v e g ő és a h ű tő fo ly a d é k hőm érsékle tkü lö n b sé g e C elsius fo kba n

42. á b r a . A hűtőzsalu állásának befolyása a maximális
sebességre 2050 méteren mérve. A függvényábrából jól
látható, hogy lényeges a hűtőzsalu befolyása a repülési
sebességre, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy 7600 m-ig
100%-ig nyitva kell ezeknek lenniük a légi üzemeltetési
utasítás szerint emelkedő repülésben. Az eredmények
állandó magasságon mért értékek, ami azt jelenti, hogy
a repülőgép végsebességéből vonódnak le ezek a zsaluk
nyitásának mértékének megfelelően. A zsaluk nyitása nélkül
a maximális végsebesség a túlzott motormelegedés miatt
huzamosabb ideig nem tartható, ez látszik a hűtőfolyadék
melegedése és a zsaluk nyitása közötti összefüggésekből

43. ábra. A hűtőzsalu állásásnak hatása a hűtésre DB 601 E
esetén. A DB-601 E motorváltozattal 2050 m-es magasságban
készült kísérleti mérések eredménye. A grafikon értékei
az összes 601-es motorváltozattal szerelt Me 109 E-re
alkalmazhatók. A függvényábra a hűtőzsalu kinyílásának
mértéke és a hűtés intenzitása között létesít kapcsolatot.
A hűtőzsalu üzemeltetési utasítás szerinti állása emelkedő
repülésben: 7600 méterig 100%-ig, 7600-8600 méter között
20-ig, 8600-9800 méter között 35-ig, felette 20%-ig nyitva.
A zsalu résmérete teljesen kinyitott állapotban 320 mm

Babucs Zoltán-Szabó Péter

„Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát”
A SZÉKESFEHÉRVÁRI MAGYAR KIRÁLYI „SZENT ISTVÁN” 3. HONVÉD GYALOGEZRED A MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚBAN

Az ezredtörténeti sorozat újabb kötete a Fejér és Komárom vármegyei illetőségű ka
tonákkal feltöltött Szent István 3. honvéd gyalogezred történetét és működését tár
gyalja. Az 1920-ban alapított gyalogezred története 1945-ig tart. Ezen kívül részt vett
a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi bevonulásokban. 1940-ben kikerül a Donhoz, majd
a III. hadtest csapataival együtt igen nagy veszteségeket szenved el.
Az átszervezett 33. gyalogezred megszálló feladatokat látott el, majd 1944-ben
újból a teljes 3. gyalogezred lép harcba új feltöltéssel. Harcok a Kárpátok védőállá
saikban, majd Kassa környékén és a Felvidéken. Az 3. gyalog tábori pótezred harcai Erdélyben.
A könyv tartalmazza függelékben az ezred tisztikarának névsorát, egyenruházati, felszerelési és fegyverzeti
leírását, a hősi halottak névsorát. Szerepel 89 hivatásos és 243 tartalékos tiszt főbb adatai. A harcok térképszelvényeit és mintegy 400 fotót is tartalmaz az anyag. A források számos visszaemlékezést használtak fel, ame
lyeket túlélők két-három évtizeddel ezelőtt írtak le.
Puedlo Kiadó, 2009., Budapest. 296 old., 1990 Ft. Megrendelhető vagy megvásárolható: Kékesi könyvesbolt,
1055 Budapest V. kerület, Kossuth téri metróállomás, telefon: 460-3722. 06-30-575-0709. A könyv ára után
vétes postaköltséggel együtt 3200 Ft.
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N e m zetk ö zi h a d ite c h n ik a i sze m le

Dr. Lits Gábor

Tudományos kutatások, új anyagok
és fejlesztések a gép- és harcjárművek
ballisztikus védőrendszerei
hatékonyságának növelésére

Legyen biztonságos, mint egy Leopárd 2,
legyen gyors, mint egy sportkocsi, és legyen komfortos,
mint egy luxuslimuzin - ehhez hasonlók szerepelnének a katonák
kívánságlistáján, ha megkérdeznék őket a kiemelt jellemzőkről az új harci
járművek gyártásánál. Mivel a katonák épségének nagy jelentősége van,
így akkor a legújabb jármügenerációk fejlesztésénél a mindenkor
szükségesen túl a jövőben előre láthatóan hatékony tulajdonságok
elérése lesz a fő célkitűzés.

, amikor a fenyege
tettség többé már nem a
viszonylag egyszerűen felde
ríthető katonai egységektől indul ki,
a biztonságot és stabilitást csak
azáltal lehet elérni és garantálni, ha
a katonai eszközöket, főként a kis
méretű gépeket és páncélozott esz
közöket
nagy
távolságokra
is
viszonylag gyorsan ki lehet juttatni.
Ez csak légi szállítás segítségével
lehetséges.
Magától értetődő azonban, hogy
ezeknek a gép- és harcjárműveknek
széles körű védelmet kell biztosíta
niuk a bennük ülők, a kezelősze
mélyzet számára, a ballisztikus táma
dások, a felszíni aknák és a külön
böző IED-ek (Improvised Explosive
Devices), azaz egyszerű eszkö
zökkel gyártott robbanóeszközök
ellen.
Ez a két követelmény, a légi szállít
hatóság és a védelem azonban konku
rálnak egymással, és rendszerint
ellentétesen hatnak, hiszen egy jármű
vet annál egyszerűbb repülőgéppel
vagy helikopterrel szállítani, minél
könnyebb. Mivel azonban a védelem
elsődlegesen csak a tömeg, a súly
növelésével realizálható, szintje a jó
szállíthatóság rovására megy, sokszor
megoldhatatlan légi szállítással járhat
együtt.
Napjainkban újabb anyagok és
technológiák segítségével eredmé
nyes kezdeményezések tűnnek fel,
amelyekkel ezeket az ellentmondáso
kat remélhetően meg lehet majd
szüntetni.
a p j a in k b a n

N

Nanoanyagok
A szakirodalomban a nanoanyagokra
különböző definíciókat alkalmaznak,
ezen a helyen a definícióba egyedülál
lóan csak a szerkezetre vonatkozó
meghatározás vonható be. A különbö
ző anyagokat csak akkor nevezzük
nanoanyagoknak, ha a felépítendő
szerkezeti építőelemeik összehason
lítva egyéb anyagokkal, azonos kémiai
összetétel esetén is, eltérő fizikai tulaj
donságokat mutatnak.
Ilyenek azok az elemi részecskék,
melyek nagyságrendje nanométerben
(nm) fejezhető ki, és mivel ez a tarto
mány 100-tól 900 nm-ig terjed, ezeket
ezért részben szubmikron méretű
anyagokként is jelölhetjük. Az átlátszó
kerámiáknál a nanoanyagok különö
sen jól kimutathatók és bizonyíthatók.

Átlátszó

kerámiák

Egy katonai járműnek az átláthatósá
gi, kiláthatósági tartomány vonatkozá
sában sok követelménynek kell meg
felelnie. A páncélüvegnek magas szin
tű átláthatóságot és nagyfokú védel
met kell biztosítania, ugyanakkor lehe
tőleg könnyűnek is kell lennie. Ezeket
a tulajdonságokat magától értetődően
hosszú időtartamon keresztül kell biz
tosítania, és minden létező, elképzel
hető klimatikus viszony között meg kell
tartania. Egy kiterjedt szintű védelem
biztosításához feltétlen szükséges az
is, hogy az „átlátható” védelem több
szörös találat (belövés) esetén is haté

kony legyen. A mai járművek jelenlegi
feladataiknak megfelelően általában
célszerűen vannak megépítve, felsze
relve és felfegyverezve.
A jövőt illetően azonban mégis abból
kell kiindulni, hogy az elkövetkező, de
már a mai fenyegetettségi helyzet is
jelentősen kiélesedett, és a ma alkal
mazott páncélüvegeket feltétlenül meg
kell erősíteni. A múltban ez viszonylag
egyszerű volt, mivel csak a páncélüveg
vastagságát kellett megnövelni a szük
séges védelmi szintnek megfelelően.
A teljesítménynövelésnek ez az egy
szerű módja a jövőben többé már nem
lehetséges, mivel a lényegesen
nagyobb súly, valamint a megnövelt
üvegvastagság miatti csökkenő átlát
hatóság már nem felel meg a „átlátható
védelem” követelményeinek.
A páncélüvegek helyettesítésére ren
delkezésre álló alternatív átlátható anya
goknak a száma igen korlátozott. Egy
elképzelhető helyettesíthető anyag
lehetne az iparilag előállított zafír. Az
olyan szintetikus kristályok, mint a zafír,
úgy jellemezhetők többek közt, hogy
abszolút szabályosan épülnek fel.
Ennek szemléltetéséhez gondoljunk
egy karton kockacukor elrendeződésé
hez, egy, a doboz közepén lévő kocka
cukor vonatkozásában ez reprezentálja
a kristály alapelemét. A kristálynöveke
dési folyamat következtében mind több
alapanyag kötődik hozzá úgy, hogy
végül mindenütt azonos kristályformáci
óba foglalja magát (karton-kockacukor
rendszer). Ez a formáció felelős többek
közt azért is, hogy a kristály átláthatóvá
válik. A zafír kémiailag alumínium-oxidból (AI2 O3 ) áll, és az ásványok Mohsféle keménységi skáláján 9-es értékkel
közvetlenül a gyémánt mögött áll. Ennek
az igen magas keménységi fokának
köszönheti, hogy a belövési teszteken
lényegesen jobban megfelelt, mint a
hagyományos páncélüveg.
A keménysége azonban igen jelentős
hiányosságot is hoz magával. Az anya
got csak gyémánttal és csak igen körülményesen lehet megmunkálni. A ma
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alkalmazott gyártási eljárás során a
megkövetelt mértani formák, méretek a megkövetelt átláthatóság megtartásá
val - csak igen jelentős utómegmunká
lásokkal érhetőek el. Egy ablak nagysá
gú polírozott zafírlap - emiatt is - igen
magas gyártási költségbe kerülne. Való
jában jelenleg elegendő és ilyen nagy
ságú zafírok még nem ismertek. Ennek
ellenére azonban teljes mértékben
lehetséges belátható időn belül ilyen
nagyságú kristályokat elegendő mennyi
ségben és megfizethető áron gyártani.
A monokristály rendszerű zafírral
ellentétben, amely olvadó fázissal jön
létre, más területen is folynak kutatások,
többek közt gyártanak az alumíniumbá
zison alapuló átlátszó polikristály rend
szerű kerámiákat is. Ennek folyamatá
ban finom por alakú alumínium-oxidot
komplex zsugorítási eljárás segítségé
vel szerkezeti testté (például lap, sík)
egyesítenek. A hagyományos kerami
kus zsugorítási eljárás alkalmazása,
melynél a port besajtolják, és magas
hőmérsékleten összekötik, a nanoméretű anyagok számára nem célszerű.
A kijövő anyag felületét egy gramm ese
tén is több négyzetméteren finom por
borítja be. Ez a nagy felület rendkívül
reakcióképes és például tiszta nanoméretű acélporból történő gyártás esetén
az elemi részecskék spontán meggyul
ladnak és elégnek (oxidálódnak).
Ez a reakcióképesség oda is vezethet,
hogy a porrészecskék normál esetben
kiegészítő energia nélkül is összekötőd
nek (egyesülnek) egymással, és ún. felhalmozódást képeznek. Az ilyenfajta
porkapcsolódások nagyon stabilak, és
nagyon gyorsan képződnek úgy, hogy
az anyag átláthatósági követelményei
nek többé már nem felelnek meg. A lát
ható fény hullámhossza kb. 400-tól 800
nanométerig terjedő tartományban van.
Ezzel az anyag elvileg átláthatóvá tehe
tő, ehhez viszont az atomkapcsolatok
nak nagyon stabilnak kell lenniük, hogy
ezáltal kizárja a fényhullámokkal való
kölcsönhatásokat. Továbbá az alapul
veendő struktúrának olyan finomnak kell
lennie, hogy a fény akadálytalanul átha
tolhasson. Csak ezután, ha ezek a köve
telmények teljesültek, lehet egy átlátszó,
polikristály-rendszerű anyagot előállítani.
Már a legkisebb szennyeződések és
likacsok oda vezethetnek, hogy a termék
átlátszósági foka erősen korlátozódik,
vagy átláthatatlanná válik. Tehát a gyár
tás csak a legnagyobb tisztasági feltéte
lek mellett és különleges gyártási tech
nológia alkalmazásával lehetséges.
A szintetikus anyaggal végrehajtott
első ballisztikus vizsgálatok bámulatos
eredményt hoztak. A teljesítmény
növekedése még a zafírénál is lénye
gesen jobb volt. Az ilyen anyagból a
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páncélüveg felületére felvitt, néhány
milliméter vastag réteg (ugyanolyan
védelmi szint esetén) a páncélüveg
vastagságát és súlyát a felére csök
kenti.
Németországban intenzív kutatások
folynak ezzel a jövőbe mutató témával
kapcsolatban a Fraunhofer Institut für
Keramische Technologie und Systeme
cégnél Drezdában. A tevékenység
pénzügyi fedezetét a védelmi költségvetés fejlesztési keretéből biztosítják.
A fejlesztések iránt katonai körökben
világszerte igen nagy az érdeklődés.
A leírt fejlesztési kezdeményezések
a járművek átlátszó szerkezeti elemei
védelmi szintjének növeléséhez alap
vető jelentőségűek. A járművek külső
felületén az átláthatóság hiányzó
követelményei miatt még mindig
elképzelhetők az anyagok vastagítására vonatkozó kezdeményezések.
Ennek ellenére ezen anyagok alkal
mazásával itt is jelentős súlymegtaka
rítás érhető el anélkül, hogy a védel
met a legkisebb veszteség is érné.

Nagy

szilárdságú páncélanyagok

Nagy szilárdságú páncélanyagok fej
lesztésénél általában azokat az
anyagismereteket és tapasztalatokat
veszik igénybe, amelyeket hagyomá
nyos anyagok készítésénél használ
nak fel. Ismert az a szabályszerű
összefüggés, amely egy anyag szer
kezeti nagysága és a szilárdsága
között van. Ez (Hall-Petz-összefüggés) kimondja, hogy egy anyag
annál szilárdabb, minél finomabb az
alapszerkezetének
a
felépítése.
Abban, hogy magasabb szintű ballisz
tikus védelmet lehessen célul kitűzni,
a nagyfokú szilárdságnak, amely egyi
ke a döntő faktoroknak, igen nagy
jelentősége van. A nanoanyagok ezen
a területen is igen nagy érdeklődést
vívtak ki.
A nanoméretű anyagok szintetikus
úton poreljárással történő gyártásánál
az egyik legnagyobb kihívás az ún.
óriás magvak fellépése, illetve ezek
elkerülése. Ez a jelenség mindig akkor
lép fel, ha a reakcióidő a hőmérsékleti
behatás alatt túl sokáig állandó. Ennek
következtében az anyag ezen része a szabálynak megfelelően - gyenge
ponttá, a lánc leggyengébb pontjává
válik, amely éppen a ballisztikus beha
tás alatt végzetes lehet.
E negatív effektus elkerülésére külö
nösen reményteljes megoldást várnak
az ún. SPS (Spark Plazma Sintering gyújtás-plazma-zsugorítás:
formák
finom szemcsés por lakú anyagokból
való előállítása) technológiától. Ennél

a sütés nagyobb áramerőséggel
(10 000 A tartományban) kisebb nyo
mással és alacsonyabb hőmérséklet
tel lehetséges, melynek eredménye
ként
ballisztikus
vonatkozásban
nagyobb teljesítményű szilárd anyag
állítható elő. Mivel az egész gyártási
program az idő tört részére redukálha
tó, amelyre egyébként igen nagy reak
cióidőre lenne szükség, ez a gyártási
út gazdasági szempontból is igen
figyelemre méltó.
Ennek a zsugorítási eljárásnak a
pontos folyamatai ugyan tudományo
san még nem teljesen kidolgozottak,
SPS-technológiával
mégis olyan
nanostruktúrájú homogén anyagok
gyárthatók, amelyek a jövő balliszti
kus védelem vonatkozásában lénye
gesen magasabb szintű potenciált
mutatnak fel.
Összefoglalás
A zafír és a nanoszerkezetű, polikristályú alumínium-oxid példája bizonyítja,
hogy a hagyományos páncélüveggel
ellentétben a jövőben lényegesen
nagyobb teljesítményű átlátszó anya
gok gyárthatók. Az SPS-technológia
segítségével már néhány éven belül
ballisztikailag nagy hatékonyságú
alapanyagok bocsáthatók rendelke
zésre.
Nem csak ún. tiszta nyersanyagok
fognak az érdeklődés középpontjába
kerülni. Új, igen érdekes kezdeménye
zésekben például lövedékhatást csök
kentő folyadékkal feltölthető szerkezeti
elemeket szerelnek a járművek felső
felületeire. Következésképpen lehető
ség lenne a járműveket légi szállítás
kor folyadékfeltöltés nélkül üresen
szállítani, és csak alkalmazáskor fel
tölteni lövedékcsökkentő folyadékkal.
További feltűnést keltő eredmények
születtek a biomorf kerámiák terüle
tén, melyek nanoszerkezettel megerő
sített anyagok, és igen nagy számban
várnak innovatív célú felhasználásra.
Az Erdingben székelő Alapanyag,
Robbanóanyag és Üzemanyag Véde
lemtudományi és Védelemkutató Hiva
tal figyelemmel kíséri és támogatja a
ballisztikus védelem terén folyó legú
jabb kutatásokat és fejlesztéseket, és
ezáltal igen nagy mértékben hozzájá
rul az emberi élet és a hadianyag
bevetés során történő megvédéséhez
és megóvásához.

Felhasznált

irodalom

Strategie und Technik 2007.
szeptember.

szabóMMÖS

Bemutatjuk
a SZANKTPETERBURG tengeralattjárót
A 677 tervszámú Lada hajóosztály

z orosz haditengerészet 2 0 1 0 .
április 2 2 -én hivatalosan átvette
az új hagyományos hajtású ten
geralattjáró. A 677 tervszámú hajóosz
tály orosz változata a Lada, az export
változata az Amur fedőnevet kapta. A
hivatalos körökben többször negyedik
generációs hadihajóról beszéltek, bár
a hajó építésekor számtalan új megol
dást alkalmaztak, a végső cél elérése
messze elmaradt. Az elmúlt hónapok
ban szóba került a német tengeralatt
járó vásárlásának gondolata, de néz
zük meg a Lada (avagy Amur 1650)
hajóosztály történetét.
A munkák a Rubin Központi Hadi
tengerészeti Tervezőirodában kez
dődtek. A munkát Jurij Kormilicin
főkonstruktőr vezette. A Szovjetunió
felbomlása miatti káoszban a pontos
kezdetet ne firtassuk, a zászlós hajót
már 1997-ben elkezdték építeni.
Ismert, hogy ekkor kezdte az orosz
gazdaság kiheverni a szovjet öröksé
get és a nyersanyagok eladása újra
virágzott. A kutatási szakaszban szá
mos új elgondolást alakítottak ki, ame
lyet számos siker is követett. Például
a hajó navigációs rendszerének töme
ge 50 kg. Korábban egy giroszkóp
tömege volt ezzel egyenlő. Több
űrprogramból átvett elemet rendszert
iktattak az alrendszerek közé. Jelen
tősen megnövekedett a központi
vezetési ponton elhelyezett automati
zált hajózási rendszert és haditechni
kai eszközt vezérlő irányító alrendsze
rek száma.
Például a szonár már egészen új
elemekből épül fel, és a felhasználása
is átalakult. A tengeralattjáró tornyokra
jellemző teleszkopikus elemek száma
sok, de csak a parancsnoki periszkó

A

1. ábra. A hajó oldalnézeti metszete

2. ábra. Hajó a gyár kikötőjében

3. ábra. Átadási ünnepség

pót helyezték el a nagynyomású hajó
testen belül, a többit már távvezérlik.
Az orosz búvárhajók kiemelkedően
magas zajszinttel rendelkeztek, ezt
alapvetően a kettős hajócsavar, vala
mint a szegényes zajszint csökkentő
anyagok, eszközök alkalmazása indo
kolta. A tervezők a 877 tervszámú ten
geralattjáró zajszintjénél kisebb érté
ket értek el. A hajótestet borító 40 min
es gumiburkolatot 7-8 rétegből alakít
ják ki, de a belső felépítésnél is nagy
hangsúlyt kapott a részegységek rög
zítése, a zajmentes elemek alkalma
zása.
A Lada víz kiszorítása 1765 t, így
hasonlíthatjuk a német 212A típusú
tengeralattjáróhoz. A hajóépítésnél az
oroszok 1997-ben a németek 1998ban fektették le a gerincet. A német

4. ábra. Központi vezetési szakasz

haditengerészet 2004. július 29-én
átadta a hajót. Az oroszok 2007-re ter
vezett időpontja még három évet csú
szott. Az orosz hajógyár két évente
készíti el a következő tengeralattjárót,
addig a németek már átvették az
összes hajóegységet. Amíg a német
speciális oxigén-hidrogén hasznosítá
sa miatt nem igényli a felszínre emel
kedést, az oroszt ezt elvárja. Amíg a
német hajó nyolc torpedóvetővel ren
delkezik az oroszok csak hattal. A
német hajó személyzete 30 fő az
orosz 36.
De folytassuk a Lada bemutatását a
6 6 m hosszú és 7 m széles hajótest a
víz alatti sebessége 21 csomó. A hajó
felépítése egy hajótestű, öt szakasz
ból áll. Az orrban a szonár főmikrofon
ja és a torpedóvető szakasz található.
A hajó torony alatt helyezték el a
vezetési szakaszt. Mögötte az elhe
lyezkedési körletek szakasza követke
zik. A negyedikben találjuk a dízelgenerátor rendszert. Majd a hajózás
hoz szükséges kormány meghajtások,
főtengely szakasz zárja a hajótestet.
A haditechnikai rendszerei közül
legfontosabb a 10 silós Klub К rakétarendszer. A torpedóvetőből 18 db
USZET-80K típusú torpedót indíthat
nak. A hajó 6 db Igla—1M légvédelmi
rakétával is rendelkezik.
Összességében a korábbi Varsavjanka hajóosztálynál kisebb, valamivel
hatékonyabb hajót alakítottak ki,
amely számos téren jobb az orosz elő
döknél, de messze elmarad a világon
feltalálható korszerű búvárhajóktól, így
nem lehet negyedik generációsnak
tekinteni.
■
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László András
Sárhidai Gyula

Sárkányugrás

Generációs váltás a kínai
hadseregben
I. rész

v e z e t ő in e k régebbi elkép
zelése szerint 2 0 2 0 -ra az
ország GDP-je eléri majd a
4000 milliárd dollárt, amivel az Egye
sült Államok és Japán után a világ
harmadik legnagyobb gazdaságává
növi ki magát. Az erős ütemű gazda
sági fejlődés lehetővé teszi az ország
katonai kiadásainak jelentős növelé
sét, így Kína védelmi kiadásainak
összege 2005-ben már hivatalosan is
majdnem elérte a 30 milliárd dollárt.
Ez összehasonlítva az előző évvel,
ín a

K

több mint 1 2 %-os emelkedés, ami
szinte már azt feltételezi, hogy Kína
fegyverkezik.
Az ország számára az 1991-es
öbölháború jelentette az első szemléletbeni fordulópontot. Az ott látott erő
demonstráció, valamint az azt követő
hadműveleteken felvonultatott és
alkalmazott fejlett amerikai haditechni
ka sokkolta az ázsiai országot. Ennek
hatására Kína akkori államfője, Jiang
Zemin 1991 áprilisában - az öbölhá
ború befejezését követő hónapban - a

kínai védelmi miniszterrel együtt meg
hozta azokat a döntéseket, amelyek
nek fő stratégiai célja az volt, hogy
csökkentsék az amerikai és kínai fegy
veres erők haditechnikai fejlettsége
közötti távolságot. A Revolution in Mili
tary Affairs (RMA) szerint ettől az idő
ponttól lehet számolni a kínai katonai
reformok kezdetét.
Az ország azóta folyamatosan növe
li védelmi kiadásainak költségvetését,
amely minden évben 10 % körüli érté
ket jelent. Az ország emellett az utóbbi

1. ábra. A DF-21A középhatótávolságú rakéták és indítójárművük bemutatása az állami vezetőknek
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2. ábra. Második generációs kínai internethálózat, a Cernet 2 felépítése

években külön megnövelte azt a kato
nai beszerzésekre fordítható össze
get, amely a védelmi képességek
növelése érdekében szükséges. A
kínai vezetők azt hangoztatják, hogy a
katonai beruházásoknak köszönhető
en 2000-re Kína behozta közel 20
éves lemaradását, vagy legalábbis
minimalizálta azt a távolságot, amely a
fejlett Nyugat-Európától és az USA-tól
elválasztja az országukat.

Generációs

ugrás

Az amerikai hadsereg utóbbi években
végrehajtott hadműveleteit (Afganisz
tán, Irak) figyelve, a kínaiak azt a
tapasztalatot szűrték le, hogy a
modern katonai hadműveletek sikeres
végrehajtásához az információs tech
nika, valamint az informatikai és hír
adástechnikai eszközök és rendszerek
(IT-technológia) integrációja és azok
fejlettsége lényegesen fontosabb a
harci eszközök minőségénél. A szem
léletváltásnak köszönhetően ma már a
kínai vezérkar azt állítja, hogy az infor
matikai háború (Information Warfare IW) a hadműveletek egyik lényeges
kérdésévé vált a modern hadviselés
elvei szerint.
Ezek a megfigyelések és követ
keztetések alapján a kínai vezetők
kidolgoztak egy úgynevezett „gene
rációs ugrás” koncepciót hadseregük
számára. A koncepció két, párhuza
mosan egy időben futó reformot fog
lal magában, melyek a fegyveres
erők technikai modernizációját (kor
szerűsítését), valamint annak infor

matikai fejlesztését jelentik. Ez a
generációs változás a fejlettebb nyu
gati-európai országokban egymás
után történik, azaz először a techni
kai modernizáció, majd a hozzá kap
csolódó IT-technológia fejlesztése
következik.
A kínai fegyveres erőkben végrehaj
tott reformok első részének befejezése
már teljesen megvalósult. 2005-ben
úgy volt megítélhető, hogy Kína tovább
ra is 2 0 éves technológiai hátrányban
van a fejlett USA-hoz vagy a nyugat
európai országokhoz viszonyítva. A
kínai vezetők mindezek ellenére azt
hangoztatják, hogy nem várhatnak a
technikai korszerűsítés befejezéséig az
információs fejlesztések elkezdésével.

Az ázsiai ország által így kidolgozott
koncepció átugorja a technikai moderni
zációt, és kiszélesíti az információs és
informatikai rendszerek fejlesztését.
A stratégiai generációs ugrás lehe
tősége a kínai biztonságpolitikai elem
zőket arra a megállapításra juttatta,
hogy hadseregük új haditechnikai
komponense mindenkivel, akár egy
erősebb fegyveres erővel szemben is
hatásosan felveheti a harcot. A saját
komponensük - vagy ahogy a kínaiak
meghatározták, a „gyilkoló macsuga”
(kínaiul: sha shou jian) - elektronikai
harceszközökből, informatikai elemek
ből, ballisztikus rakétákból és robotre
pülőgépekből, műholdas felderítő és
híradástechnikai eszközökből, vala
mint lézerfegyverekből tevődik össze.
Ennek az összetett rendszernek az
alapját az IT-technológia adja, amely
összekapcsolja és szinkronba hozza
egymással az elemeket. A kínai infor
matika látványos megnyilatkozásai mint pl. a Tianhe-I szuperszámítógép
sikeres kifejlesztése vagy az új inter
nethálózat, a CERNET 2 kiépítése és
lenyűgöző gyorsasága - , valamint az
impozáns kínai űrkutatási program
eredményei következtében a „gyilkoló
macsuga” felállítása egyre reálisabb.
Az ázsiai ország IT-ipara az elmúlt
években olyan mértékű fejlődésen
ment keresztül, amely már aggoda
lommal töltötte el az Egyesült Államok
vezetőit is. Az USA számára a helyzet
azért ad okot aggodalomra, mert Kíná
ban a közelmúltban olyan mértékű
technológiai és szaktudás-felhalmozó
dás volt megfigyelhető, mint korábban
Tajvan esetében, még mielőtt az
ország piacvezető lett volna a félveze
tők gyártásának területén. Kína az
űrkutatás mellett főleg az IT-iparban,

3. ábra. Tianhe-I szuperszámítógép vezérlőterme
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4. ábra. Még sárga gyári színű J—11 vadászgép berepülése

azon belül is a számítástechnikában
ért el szintén kimagasló eredménye
ket. Ma már egyértelműen megfigyel
hető, hogy a világ IT- és számítástech
nikai piacán egyre több a kínai cég, és
ezeknek egyre nagyobb a befolyásuk.
2004 decemberében Kínában műkö
désbe lépett a világ legnagyobb követ
kező generációs internetes hálózata, a
China Education and Research Net
work 2 - a CERNET 2. Az IPv6 alapú
rendszer 20 kínai város 25 egyetemét
köti össze, az új szabvány fejlesztői
közt világvezetővé téve a távol-keleti
országot. A jelenleg elterjedt IPv4 proto
koll 32 bites címrendszerével szemben
a 128 bites IPv6 lényegesen több IPcím kezelését teszi lehetővé, amely az
internetre csatlakozó eszközök nyilván
tartási kódját jelenti. A CERNET 2 háló
zat adatátviteli sebessége a 2,5-10
Gb/s közötti értékeken van, szemben a
jelenlegi 3 Mb/s helyett. Az új generáci
ós technológia a vezeték nélküli hálóza
ti eszközök terjedése miatt kapott nagy
figyelmet az utóbbi időben, ugyanis
sokak szerint számítani lehet arra, hogy
az IPv4 rendszerében lehetséges négymilliárd IP-cím éveken belül telítődik,
ezért az új IPv6 alapú rendszer beveze
tésének szükségességét a Pentagon is.

Generációs

áttörés

A kínai légierő esetében is óriási
generációs áttörés következett be,
hiszen az eddigi második generációs
harci repülőgépeket negyedik gene
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rációs repülőgépek váltották le. Ez a
hatalmas lépés főleg annak tudható
be, hogy a kínaiak megvették az oro
szok legmodernebb technikai eszkö
zeit és a hozzá kapcsolódó gép
licencének gyártási technológiáját.
Jelenleg a kínai légierő körülbelül
270 viszonylag új S zu-27/S zu-30
típusú repülőgéppel rendelkezik.
A kínai légierő rohamos technikai fej
lődése hamarosan gondot okozhat a
hadsereg vezérkara számára, mivel
az orosz repülőgépipar nem tudja

ellátni a folyam atos igényeket.
A repülőgépgyárak 2004 vége előtt
alig tudták tartani az évenkénti 1 0 0
db Szu-27SK repülőgép gyártásá
nak ütemét.
A katonai költségvetés növelése
következtében a kínaiaknak közben
sikerült kifejleszteniük saját negyedik
generációs J—10 vadászrepülőgépü
ket, de Kína egyes szomszédjai már
ma rendelkeznek a legújabb 4+ gene
rációs repülőgépekkel (mint pl. DélKorea az F-15-össel, illetve Tajvan a
Mirage 2000-5-össel- vagy legalábbis
a kínai légierő technikájával egyenér
tékű repülőgépekkel (mint pl. India a
Szu-30MKI-vel).
Kína légierejének folyamatos növelé
se mellett jelenleg is sikeres kísérlete
ket folytat a robotrepülőgépek tovább
fejlesztésével. 2004 körül kezdték el
ezek gyártását két típusban: Hong
Niao-1 (HN-1) és Hong Niao-2 (HN2). A legújabb ilyen osztályú robotrepü
lőgépet, a Hong Niao-3-ast (HN-3)
2 0 0 2 -ben sikeresen kipróbálták, és így
ennek is hamarosan elkezdődött a
sorozatgyártása. Kína előzetes tervei
nek megfelelően a HN-3 típusú robot
repülőgépek még 2005-ben rendszere
sítésre kerültek a hadseregben.
A HN-1 robotrepülőgép hatótávol
sága 400-600 km között van, 300400 kg hagyományos vagy 90 kT nuk
leáris robbanófejet hordozhat magá
val, irányítása GPS segítségével törté
nik. A HN-2 robotrepülőgép hatótávol
sága 1500 km körül van, míg a leg
utóbb kifejlesztett HN -3 robotrepülő
gép akár 2500 km távolságra lévő célt
is megsemmisíthet. Az ázsiai ország

5. ábra. Az FC-1-es vadászrepülőgép prototítpusa
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6. ábra. J-10 vadászrepülőgép teljes fegyverzetben

tovább folytatja a rakéták fejlesztését,
amelynek jelenleg az a célja, hogy
azok indíthatóak legyenek repülőgé
pekről és tengeralattjárókról, így hatótávolságuk jelentősen megnövekszik.
A kínai hadiipar más korszerű haditechnikai eszközök és rendszerek
gyártását is elkezdte, ide sorolható pl.
a Fighter China-1 (FC-1) vadászrepü
lőgép, a Hong Q i-9 (HQ-9) föld-leve
gő (SAM) rakéta, a legújabb Song osz
tályú Type-039 tengeralattjáró vagy a
Lanzhou kategóriájú Type-052C jelű
romboló (DDG), melyekről a HQ-9
rakéta is indítható a légi célok ellen.
A hadiipar történetének egyik fon
tos lépése zajlott le 2004-ben, amikor
legyártották az FC-1 vadászgép első
prototípusait, azonban a repülőgép
sorozatgyártása
csak
2006-ban
indult be. Az FC-1 repülőgép harcá
szati képességei vetekednek az
amerikai F-16A/B vadászgép tulaj
donságaival, miközben áruk csupán
annak a töredéke. Peking ugyanak
kor folyamatosan dolgozik egy új
generációs lopakodó vadászrepülő
gép kifejlesztésén is.
Kína más országok technológiai
vívmányainak lemásolásával is kor
szerűsíti fegyveres erőit, így a már
említett J -1 0 vadászgép is hamaro
san rendszerbe állhat, amely az
izraeli Lavi harci repülőgép - úgy
szólván - szakasztott mása. A gép
valószínűleg izraeli technológia
segítségével készült: vagy a tervek
lemásolásával, vagy pedig az izraeli
hadiipar közreműködésével. A J-1 0

azonban nagyobb méretű, mint az
izraeli Lavi, és hagyományos, egye
nes deltaszárnnyal rendelkezik,
melynek végén nem találhatók raké
taindítók. A vadászrepülőgép pilótá
ja az egyik legmodernebb sisakkijel
ző rendszerrel rendelkezik. A harci
gép amerikai hírszerzők szerint fel
veszi a versenyt az F-16-os vadász
géppel.
Az ázsiai ország második legjelen
tősebb katonai potenciált növelő
tényezője - az atombomba mellett -

látványos
űrkutatási programja.
Egyes nyugati források azt állítják,
hogy a kínaiak erre a célra évente
közel kétm illiárd dollárt költenek.
Azzal, hogy Kínának eredményes
volt az űrprogramja, és sikerült saját
erőből embert küldeniük a világűrbe,
az egykori Szovjetunió és az Egye
sült Államok után a harmadik nem
zetté vált, amely nukleáris eszközt
birtokolt, és ugyanígy szerezte meg
a harmadik helyet az emberi űrrepü
lés történelm ében. Ez hatalmas
önbizalmat adott az ázsiai ország
nak, hogy érdem es folytatnia az
űrkutatási
programot,
amelyet
viszonylag olcsón kivitelezett. (A
NASA évente 16 millió dollárt költ el,
Kína az 1/8-át.)
Az elmúlt években emellett Kína
Föld körüli pályára állított jó pár saját
műholdat is, ezekből jelenleg még
csak kettő a kísérleti GPS-műhold,
de már így is lényegesen megerősö
dött a kínai hadsereg felderítési és
távközlési lehetősége. Peking mind
ezek mellett mindvégig tárgyalásokat
folytatott az orosz hatóságokkal a
GLONASS navigációs rendszerhez
történő hozzákapcsolódás lehetősé
géről.
A jövő fegyverei közül az ázsiai
ország a lézerfegyverek területén harcászati szinten - már kifejlesztett
haditechnikai eszközökkel rendelke
zik. A ZM-87 típusú lézerfegyverüket
a földi célok elleni harcra lehet alkal
mazni - pl. Észak-Korea ezt a típust
állítólag már használta az amerikaiak
ellen egy kisebb határincidens során.
Az eredeti ZM-87-es jelzésű kínai

7. ábra. Szu-27SK vadászrepülőgép
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8. ábra. A Song osztályú Type 039 típusú korszerű dízel
motoros tengeralattjáró
9. ábra. LANZHOU Type-052c DDG rombolóhajó
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fegyver akár öt kilo
méteres távolságból
is szemkárosodást
okozhat, így a vilá
gon az egyetlen
olyan lézerfegyver,
amelyet kimondot
tan az emberek el
vagy megvakítására
használnak.
Nem
kizárt, hogy a fegy
ver tökéletesítését
követően alkalmas
lesz a légi célok
ellen is. Egyes hír
források szerint a
kínaiak további fej
lesztéseket folytat
nak a hadihajók
fedélzetén lévő lég
védelmi fegyverek
lézeres
installálá
sára is.
A kínai fegyveres
erők
generációs
technológiai ugrása
azonban nagy prob
lémát okoz a vezér
karnak, ugyanis a
hadsereg még nem
rendelkezik a kor
szerű haditechnikai
eszközök működte
téséhez szükséges
jól képzett személy

zettel. A tisztek több mint 90%-a ugyan
felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
de ebből több mint felének az ismerete
nem technikai jellegű. Jelenleg a tiszti
karnak kb. a 2 0 %-a rendelkezik
műszaki felsőfokú diplomával, ami egy
kissé alacsonynak tűnik ahhoz, hogy a
legújabb technikák képességeit maxi
málisan ki tudják használni. Ennek
érdekében jelenleg a kínai vezérkar
egyik fő feladata, hogy a tisztek poli
technikai képzésére új programot dol
gozzon ki.
Az országban egy olyan fejlődési
szakasz bontakozott ki, amelyben
fenntarthatóvá vált a gyors gazdasági
növekedés, és különösebb külföldi
nyomás nélkül lépéseket tehet a tár
sadalom és az állam demokratizálá
sának irányába, ahogyan ez a tér
ségben a kistigrisek esetében is
történt. Ebben az esetben Kína stabi
lizáló tényezővé válhat, és növekedé
se lényegesen kisebb veszélyt jelent
het a világ többi részére, mint ahogy
azt eddig feltételezték. A katonai
képességek növekedése elegendő
lesz arra, hogy Kína regionális nagy
hatalom legyen, sőt regionális pozí
ciói erősödjenek, de a világpolitika
egészében meghatározó szerepe
belátható időn belül nem várható. Ezt
gondolták 2005-ben.
(Folytatjuk!)

Schuminszky
Nándor

Az Europa-l-t6l az Ariane-5-ig

II. rész

z európai országok első nem katonai rendelteté
sű, távközlési holdjának, a Symphonie-nak a fel
bocsátására az Europa-l-et kiegészítették egy
szilárd töltetű negyedik fokozattal a geoszinkron pálya
elérésének céljából. Ez lett az E uropa-ll, de első és
egyetlen indítása sikertelennek bizonyult. A sorozatos
kudarcok és az egyre növekvő költségek az Europarakétaprogram végét jelentették. Bár Franciaországban
az Europa—III két változatát is kidolgozták, megépítésük
re sohasem került sor.
A programra visszatekintve világosan látszik, hogy az
előkísérletek során a Blue Streak mindig megfelelően
működött, a második és harmadik fokozat viszont soha
sem. A brit kormánynál betelt a pohár a szövetségesek
eredménytelensége láttán. Az angol részvétel megszünte
tésével a program elvesztette a woomerai indítóhelyet is.
Ekkor került át az utolsó Europa rakéta indítása a Francia
Guyanában lévő Kourou-ba, de az Europa-ll kudarcával a
függöny végleg lement.
Ezután Franciaország vette át az európai vezetést, és
sikeresen fejlesztették ki a mai napig is használatos Arianecsaládot.

A

W O O M ER A

Helye: Ausztrália, szélesség: -30,95875°, hosszúság:
136,50366°. Az elérhető Föld körüli pálya minimumhajlás
szöge: 82°, a maximum: 84°. A második világháború után
a brit kormány nagy távolságú rakétakísérleteknek kere
sett helyet, értelemszerűen Európán kívül. Először Kanada
jött szóba, de végül Ausztráliát választották. 1947. április
1-jén alakult meg a Long Range Weapons Establishment,
brit-ausztrál közös vállalkozásként. A telephely 23 nappal
később kapta a Woomera nevet, az őslakosok „axtlaxtl”,
azaz „dárdahajító” szava nyomán. Az adminisztratív köz
pont felépítése után Woomera lakossága elérte a hatezer

9. ábra. Woomera térképe. Az LA6A (szélesség -31,07793°,
hosszúság 136,4458°) startkompelxumot használták
a Blue Streak és Europa-I rakéták indítására, összesen
tíz alkalommal. Az első start 1964. június 4-én,
az utolsó 1970. június 12-én volt

10. ábra. Fáziskép az Európa-I első repüléséről (ELDO)

Az E u rop a-ll főbb adatai
Magasság: 31,7 m
Átmérő: 3,05 m
Starttömeg: 111 670 kg
Tolóerő: 1512 kN
Hasznos teher: 1160 kg (LEO)
360 kg (geoszinkron)
Az 1-3. fokozatok adatai megegyeznek az Europa-I
adataival.
4. fokozat: 1 x Diamant В -3 (P068)
Magasság: 1,67 m
Átmérő: 0,80 m
Tömeg: 800 kg
Üres tömeg: 1 2 0 kg
Hajtómű: 1xP6
Tolóerő (vákuumban): 50 kN
Fajlagos impulzus: 211 s
Égési idő: 46 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
*
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11. ábra. Az ELDO Europa startkomlexum Woomerában. Két indítóhely épült a program részére, de csak az LA6A jelzésűt
használták. Az LA6B a háttérben látható
12. ábra. Az Europa-I F7-kísérlet a 3.
fokozat felrobbanásával végződött (ESA)

13. ábra. Nem azonosított Europa-I
rakéta startja Woomerából (ESA)

14. ábra. Ariane-40,
1991. július 17. (ESA)

ű rte c h n ik a

15. ábra. Az Europa-ll rakéta a kouroui
indítóhelyen (ESA)

17. ábra. Emelkedj a Blue Streak
(ELDO)

16. ábra. Az Ariane-42L V56,
1993. május 12. (ESA)

18. ábra. Ariane-2 V23,
1988. május 17. (ESA)

fs " ’ ^
л
\

19. ábra. Az Ariane-MR méretarányos
makettel végezték el a szükséges földi
próbákat, méréseket (ESA)

főt a csúcspontot jelentő 1960-as
években. A Black Arrow-, a SpartaRedstone- és az Europa-kísérletek
sokasága ellenére Woomera lassan,
de biztosan hanyatlani kezdett, és az
1990-es évek végére a lélekszám
már alig érte el az ezret. Nem változ
tatott a kedvezőtlen folyamaton az
sem, hogy ide telepítették az amerikai
Defense Support Program egyik
műholdellenőrző központját. Halvány
reménysugárként csillant fel az
ezredforduló környékén, hogy a több
ször felhasználható Kistler űreszköz
nek Woomerán lesz a bázisa. További
előrelépést jelentett, hogy 1999.
szeptember 14-én a SpaceLift Aust
ralia bejelentette, hogy innen fognak
műholdakat felbocsátani az orosz
módosított SS-25 rakétával, azaz a
Sztart-1-gyel. Mindkét terv megma
radt a bejelentés szintjén, és egyik
sem valósult meg mind a mai napig.
Woomerából 1957-2007 között 518
alkalommal indítottak rakétákat, néhá
nyat Föld körüli pályára.

A riane
Az Europa rakéta sorozatos balsike
rei után Franciaország vezetésével,
de az ESA égisze alatt nekiláttak a
ma is használatos Ariane rakéta
alapváltozata kifejlesztésének. Ezt a
lépést gazdasági szükségszerűség
gel indokolták, hiszen célszerűbb,
azaz kifizetődőbb az űreszközök
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(kudarccal végződő esetben) éppen a
kriogén hajtóművel felszerelt 3. foko
zat volt a hibás. 1982 szeptemberé
ben a rakéta turbószivattyújának
fogaskerékrendszere okozta a problé
mát; megrepedt a befecskendező
szelep, és a tervezett idő előtt levált a
fokozat. Három évvel később pedig
elmaradt a 3. fokozat pontos begyújtá
sa. Hasonló kudarccal járt a V15 és a
V18 indítása is, de a módosított sze
lep az utóbbinál nem játszott szere
pet. Az 1986. május 30-án biztonsági
okokból felrobbantott Ariane V18 (rakterében az Intelsat—514 jelű műhold
dal) egyben a program ideiglenes fel
függesztését is jelentette. Bizottságot
hoztak létre, amely rögtön javasolta a
3. fokozat gyújtóberendezésének tel
jes újratervezését.
A problémák gyorsabb megoldása
érdekében a franciaországi Vernonban ismét üzembe helyezték a rakéta
emelkedését szimuláló berendezést.
A gyújtás menetének rögzítése céljá
ból a berendezésre nagy sebességű
filmfelvevőt szereltek fel.
Az Ariane jellemzői tehát nem érték
el a hasonló kategóriájú Atlas-Centaurét, de az ESA terveiben egy sor
fejlesztés és a különböző elemek
kombinációjával kívánták a hátrányt
kiegyenlíteni. (A amerikaiak sem
maradtak tétlenek, és az Atlas-Centaur sem maradt további fejlesztés
nélkül).

M inek nevezzelek?

Érdemes egy kis kitérőt tenni a névválasztással kapcsolatban. A francia
20. ábra. Ariane-3 V10,
űrkutatási hivatalhoz, a CNES-hez
21. ábra. Ariane-1 L01,
1984. augusztus 4. (ESA)
1979. december 24. (ESA)
mintegy 2 0 0 javaslat érkezett, a leg
többjük csillagászati, illetve mitoló
giai tárgykörből. Sok szavazat érke
indítását saját hordozórakétával végezni. Az amerikai zett Ganümédészre, aki Zeusz kedvese volt, és ezt a
„rakétavendégeskedés” helyett a verseny lépett előtérbe,
nevet viseli a Jupiter egyik holdja is. Még nagyobb esé
hiszen az ESA merész álmaiban az Ariane az amerikai lyesnek számított a Vega, amely a Líra csillagkép legfé
űrrepülőgép vetélytársaként épülhetett meg, sőt az nyesebb csillaga. Már-már biztos befutónak tűnt, amikor
„űrbérfuvarozás” piacából is jelentős szeletet igyekeztek valaki kiderítette, hogy ilyen néven egy belga sörmárkát
kihasítani.
tisztelnek...
A fejlesztés és az első négy prototípus költségei kétmilli
A CNES végül három nevet emelt ki a végleges döntés
árd eurót tettek ki, a következő megoszlásban: Franciaor előtt: Pénelopé (Odüsszeusz felesége, aki éjjel lebontotta a
szág 63,5, NSzK 20,1, Belgium 5%-kal járult hozzá a közös nappal elvégzett szövését), Phoenix (a hamvaiból újból és
kasszához, a fennmaradó részt Nagy-Britannia, Hollandia, újból feltámadó mitológiai madár) és Ariadne (franciául Ari
Spanyolország, Olaszország, Svájc, Svédország és Dánia ane - aki Thészeusz krétai hercegnek segített a labirintus
fedezte. Svájc évi 28 millió frankot fizetett, és ott készültek ból megmenekülni). Ez utóbbi javaslat egyenesen Jean
az orrkúpok is.
Charbonnell ipar- és tudományfejlesztési minisztertől érke
Az L-3S terv alapján elkészült rakéta nem volt éppen zett, aki születendő lányának szándékozta az Ariane nevet
korszerű, de a megbízhatóság rovására a szakemberek adni. A sors iróniája, hogy mindhárom tervezett alkalommal
nem akartak kísérleti megoldásokkal előállni. A 48 m fia született...
magas, 2 0 0 1 indulótömegű rakéta első két fokozata hagyo
A franciák a három nevet az ESA-tagországok elé ter
mányos meghajtású, s lényegében véve az 1960-as évek jesztették, akik a Pénelopé név azonnali elvetése után
technikáját képviselte. Ugyanakkor a 3. fokozat már korsze végül az Arianét választották.
rűbb, folyékony hidrogént és oxigént használt. Mégsem volt
véletlennek tekinthető, hogy az első 18 indításból háromnál
(Folytatjuk)

32

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /4

Aranyi László

Újabb űrverseny kezdődik?

George W. Bush amerikai elnök 2004. január 14-én
jelentette be Amerika legújabb nagyra törő űrterveit.
Az oroszok csendben követték az eseményeket, majd
2009 elején ők is körvonalazták a maguk elképzeléseit.
Egyre több nemzet hozza nyilvánosságra a szándékait
égi kísérőnk emberes meghódításáról. A kínai, indiai,
japán elgondolásokról még keveset tudunk, de más,
űrkutatási és űrhajózási múlttal alig vagy egyáltalán
nem rendelkező országok is csatasorba álltak.

E b e j e l e n t é s e k valósak, netán pusztán politi
kai célokat szolgálnak egy-egy nemzet erejének
hangsúlyozására, netán fitogtatására? Nem tudni,
ezt majd a jövő dönti el. Mindenesetre a távolabbi űrcélok
kapcsán meghatározott összegek - akár a Hold, akár a
Mars meghódítása esetén - irreálisan magasak, és
egyáltalán nem valósak. Akár a holdutazás, akár a Mars
meglátogatása dollár százmilliárdok töredékéből is meg
valósítható. A Föld elhagyása tehát nem gazdasági kér
dés, hanem politikai. Jelen tanulmányban az USA és az
Európai Unió tervezeteit mutatjuk be. Az elképzelések ugyancsak politikai okokból - akár hetek alatt is változ
hatnak és változnak is.
a jo n

I. rész

cos S3CCV

2. ábra. Változatok az új amerikai pilótás űrhajóra

3. ábra. A Constellation program két fő eleme, az Ares-V
és az Ares-I rakéta

A merikai tervek az űrrepülőgép felváltására

_____

George Bush 2004-ben némileg átfogalm azta az űrku
tatási prioritásokat, ehhez nyilvánvalóan hozzájárult a
Columbia űrrepülőgép 2003-as tragédiája. Az új irányel
vek szerint az űrrepülőgépeket 2010-ben, a Nemzetközi
Űrállomás elkészültét követően ki kell vonni a forgalom 
ból, helyette új rakétacsaládot kell kifejleszteni. 2020-ra
vissza kell térni a Holdra, ott állandóan lakott bázist kié
píteni, majd továbbindulni a Mars bolygó felé. Ezt a
nagyszabású tervezetet foglalta össze a Constellationprogram. A NASA a tervezet m egvalósításához közel
200 milliárd dollárnyi forráshoz jutna az elkövetkezendő
1. ábra. A Satum óriásrakéta, az űrrepülőgép-rendszer,
az Ares-I és az Ares-V méretarányos összehasonlító rajza
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4. ábra. A SpaceX Falcon-9 (Dragon) nevű űrhajója a NASA
Orion űrhajójánál akár sokkal többre is képes lehet, amellett
hogy töredékébe kerül

tíz évben, gigászi összegek röpködnek a levegőben.
A terv teljességgel érthetetlen, főleg annak fényében,
hogy éppen akkor akarják kivonni az űrrepülőgépeket a
forgalomból, amikor azok már kezdenek egészen meg
bízhatóan működni. A Nemzetközi Űrállomás felépíté
sét követően kapacitásuk lényegében felszabadulna,
ember és nagyobb tömegű berendezések alacsony Föld
körüli pályára szállítására tökéletesen alkalm asak,
ember jelenlétét nem igénylő eszközök pályára juttatá
sára pedig megfelelnek a már meglévő és fejlesztés
alatt levő hordozórakéták is. Semmi sem indokolja tehát
a hihetetlen mértékű pénzkidobást, és a megvalósítás
egyre távolabbi és távolabbi jövőbe csúszik ki, azaz a
realizálásra nem sok esély látszik, hasonlóképp a
NASA eszközeinek túlnyomó többségére. A C onstellati
on-program keretében tervezett Orion űrhajó jelentős
technikai visszalépést jelent még a közel 30 éve repülő
űrrepülőgépekhez képest is, a megbízhatóságára tehát
kevés garancia látszik. A huntsville-i űrközpontban fel
tett kérdésre, vajon miért kell teljesen új hordozórend
szert kifejleszteni, miért nem veszi igénybe a NASA a
már meglévő és korszerűnek számító Delta, illetőleg
Atlas hordozórakétákat személyzettel ellátott űrhajók
szállítására, az a válasz érkezett, hogy az említett hor
dozórakéták gyorsulási paraméterei nem felelnek meg
pilótás repülés céljainak. Újabb felvetésre, miszerint a
tolóerő tág határok között változtatható - már nem
érkezett érdemi válasz.
Az USA fel kívánja számolni a Nemzetközi Űrállomás
üzemeltetésében is a részvételét, ami teljességgel érthe
tetlen a ráköltött összeg nagyságrendjét figyelembe véve.
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Az már inkább érdekes, hogy magáncégeket kíván bevon
ni az űrállomásra induló személyzet felszállítására, vala
mint a teherforgalom lebonyolítására, s ezek bizony a
NASA által kalkulált összegek tizedrészénél is kevesebbért
képesek ugyanazt kivitelezni. Mindenekelőtt a SpaceX cég
fejlesztése ígéretes, 2010-ben már saját - hétszemélyes(l)
- Falcon-9 (Dragon) űrhajójukat kívánják felbocsátani.
Ehhez képest nem tudni, mi kerül a NASA-nak hasonló fel
adat - egy út során ráadásul kevesebb űrhajós felvitele és
visszahozatala - megoldása közel tíz évbe és tízszer
annyi pénzbe.
A NASA új űrhajója lényegében nem más, mint egy
kissé megnagyobbított Apolló űrhajó, azaz közel 50 évvel
ezelőtti technikához nyúlnak vissza, s azt is hihetetlenül
drágán és lassan teszik. Ha mindenáron az űrrepülőgé
pek lecserélését tűzték ki célul, akkor használhatták
volna a szinte teljesen elkészült X-33-as űrhajót sze
mélyzetszállításra, illetőleg az ugyancsak magas készült
ségi fokot elérő, az X-33-ból továbbfejlesztett Venture
Star teher- és személyszállító űrhajót. Mindkét program
valóban újat hozott volna, hiszen az X -33 a Nemzetközi
Űrállomás mentőcsónakjaként alkalmas lett volna a teljes
legénység - veszély esetén történő - menekítésére, a
jelen megoldás - két Szojuz űrhajó - helyett, de a sze
mélyzetcserére is megfelelt volna már létező és magas
megbízhatósággal működő hordozórakétára illeszkedve.
A Venture Star már valódi továbblépésnek ígérkezett,
általa megépült volna az első valóban egyfokozatú űrha
jó, takarékossága, egyszerűsége (függőleges felszállás,
vízszintes visszatérés - VTOL) valóban olcsóbbá tehette
volna az űrhajózást. Az X -33 program félbeszakításának
indoka már-már teljességgel nevetséges volt, kifogásként
azt hozták fel, hogy a hajtóanyagtartályok nem illeszked
tek a rakétatestbe.
A Nemzetközi Űrállomás mentőcsónakjaként, illetve sze
mélyzetének cseréjére a szintén az utolsó simítások előtt
álló X-38-as űrhajó is tökéletesen megfelelt volna, több
próbarepülést hajtottak végre vele, s már annak időpontját
is kitűzték, mikor viszik fel a világűrbe az egyik űrrepülőgép
rakterében, hogy aztán önállóan térjen onnan vissza.
5. ábra. A SpaceX Dragon űrhajója
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Semmi sem lett a tervekből, ehelyett százmilliárdokat
kívánnak elkölteni úgy, hogy lényegében a konkrét cél körvonalazatlan.
A hordozórakéták terén a NASA egykori igazgatójának
elképzelése szerint a már meglévő űrsiklórendszer ele
meire támaszkodva kellene egy új, emberes űrrepülésre
szánt és annak megfelelő biztonsági követelményeknek
m egfelelő hordozórakéta-családot m egépíteni, nem
pedig a már létező és bizonyított Atlas, illetve Delta raké
ták átalakításával. Az elképzelést tehát nem az olcsóság,
a minél gyorsabb megvalósíthatóság, de még csak nem
is a biztonsági megfontolások, hanem a minél nagyobb
összegeknek a NASA-hoz áramoltatása vezette. Az új
űrhajó koncepciójára beérkezett pályázatokat ebben a
szellemben bírálták el, s nem is okozott nagy meglepe
tést, amikor lényegében a „felturbózott” Apolló-variánst
választották, a Lockheed-konzorcium elgondolását.
Lényegében műszaki előrelépés nem történik, hiszen az
űrrepülőgép-rendszer 40 éves technikát képvisel, azaz
nemcsak régi, de olykor igen megbízhatatlan is - nem
maga az űrrepülőgép, hanem sokkal inkább a hozzá
csatlakozó hordozórakéta-együttes. A jövőben szinte
pontosan ugyanezt az alaprendszert kívánják használni,
azt, amelyiket negyven év alatt sem sikerült tökéletesre
fejleszteni.

Az

A res- rendszer

A rendszer maga két különböző méretű hordozórakétát
jelent, a kisebb az Ares-I, ennek feladata az új, Orion
nevet viselő űrhajót Föld körüli pályára juttatni, míg az
Ares-V (utalván a Saturn-V űrhajó nevére) lesz majd
képes igazán nagy terhek orbitális pályára küldésére,
beleértve a holdrepülés utolsó fokozatát, s magát a hold
kompot is.
Az Ares-I lényegében megkapja az űrrepülőgépek
egyik szilárd gyorsítófokozatát, a négy szegmens helyett
ötöt tartalmaz majd, a hossza így megnövekszik, nyilván a
tolóereje is, ám a rendszert rendkívül instabillá teszi ez a
felépítés. Az első fokozat a kiégése után leválik, ejtőernyői
segítségével tér vissza, begyűjtése után szétszedik,
átvizsgálják a legkisebb szegecséig, utána ismét össze
rakják, feltöltik és ismételten felhasználják. Azaz az egy
szer már egymás mellett szerepelt elemek legközelebb
egész máshova is kerülhetnek, továbbcsökkentve a meg
bízhatóságot.
A második fokozat folyékony hajtóanyagú hajtóműve, a
J -X 2 nem más, mint a Saturn-I és a Saturn-V J-2-es
hajtóművének továbbfejlesztése, azaz közel 50 éves
technika. A második fokozat műanyaghab-borításán sem
kívánnak változtatni, pontosan ugyanaz, melyet az űrre
pülőgép-rendszerben ma is alkalmaznak, s hol „a harká
lyok rágják meg”, hol egyéb gondok vannak vele, egy
probléma azonban szinte minden alkalommal jelentke
zik, ez pedig darabjainak a start közbeni folyamatos
leválása. Ez a hiányossága - a hivatalos változat szerint
- okozta a Columbia űrrepülőgép pusztulását, de szá
mos alkalommal került az űrrepülőgép ezen kívül is
katasztrófa közeli helyzetbe. Tovább erőltetik tehát a
kifejezetten m egbízhatatlan és veszélyes megoldás
alkalmazását abból a megfontolásból, hogy ha le is válik,
nincs amiben kárt okozna...
A 2. fokozat tetején egy irányítógyűrű kap helyet, ide
építik bele a rakéta irányítórendszereit, ezek kísérik majd
figyelemmel a repülés közben a pályát, s ha pedig szük
ségessé válik, akkor beavatkoznak. A rakéta csúcsán

6. ábra. Az X-33, a Venture Star és a jelenlegi űrrepülőgéprendszer összehasonlítása. Ez a tervezet valóban
technológiai fejlődést hozott volna, s a költségek radikális
csökkenését

helyezkedik el az Orion űrhajó vagy pedig a legfeljebb
25 t-nyi hasznos teher. Az Orion esetében még egy men
tőtorony is helyet kap, tehát visszatérnek az 50 évvel
ezelőtti megoldáshoz, az oroszok által azóta is folyama
tosan - a Szojuz űrhajókon - alkalmazott és jól bevált
mentési módszerhez. A mentőtorony a kilövés során
bekövetkező hiba esetén mintegy letépi a parancsnoki
modult, ahol a személyzet is helyet foglal, s biztonságos
távolságra juttatja a hordozórakétától, majd ejtőernyővel
ereszkedik alá.
A jóval testesebb Ares-V hivatott a nehezebb terhek
világűrbe szállítására, ettől várják a tervasztalokon létező
holdbázis elemeinek feljuttatását, előtte pedig természe
tesen az Orion űrhajó Hold felé vezető pályára állítását a
Holdra leszálló egység, az Altair űrhajó kíséretében.
Emellett - a korábbiakhoz képest - hatalmas tömegű
űrszondákat, műszereket is indíthat, akár űrteleszkópot,
űrállomáselemeket, de akár űrgyárak, űrerőművek alko
tóit is. Űrbe jutását két szilárd gyorsítófokozat segíti, ezek
az Ares-l-hez tervezetteknél is hosszabbak lennének, öt
és fél szegmensből állnának. A második fokozat tekinte
tében még nyitott a tervezés, a jelenlegi állapot szerint
hat darab RS-68 jelű folyékony hajtóanyagú rakéta hajta
ná meg, ez ugyancsak nem új fejlesztés, hiszen húszé
ves eszközről van szó. A harmadik fokozat az Ares-l-hez
hasonlatosan egyetlen J-2X hajtóművet használ majd.
Az óriásrakéta közel 150 t terhet képes alacsony Föld
körüli pályára állítani, illetve 71 t-t a Hold köré. Paraméte
rei tehát meghaladják a Saturn-V rakétáét, legalábbis
elméletben.
Az Ares rakétacsalád fejlesztése korántsem halad zökke
nőmentesen, az Ares-I első fokozata esetében ugyanis
nem várt rezgéseket tapasztaltak, később a teljesítménnyel
kapcsolatban is gondok jelentkeztek, emiatt a teljes űrhajót
át kellett tervezni. Ott takarékoskodtak a tömeggel, ahol
csak tudtak, ahelyett hogy a rakéta teljesítményét növelték
volna, sokkal kevesebb pénzt ráfordítva. Ráadásul egyre
távolabb kerül az egész tervezet attól az alapkoncepciótól,
miszerint az űrrepülőgép-rendszer minél több elemét fel
használják, azaz éppen a kezdeti célkitűzést nem sikerül
megvalósítani, miközben a költségek hihetetlen mértéket
öltenek.
A kezdeti tervek szerint még az eredeti, négy szeg
mensből álló szilárd gyorsítórakétákkal számoltak, a
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7. ábra. Az X-38-as CRV (személyzet-visszaszállító jármű)
egyik sikeres próbája során. Habár az űreszköz szinte teljes
egészében elkészült és kipróbálták, használatától a NASA
mégis eltekintett

második fokozat pedig az űrrepülőgép folyékony hidro
génnel és oxigénnel üzemelő SSME-motorja lett volna.
Am ezeket túl drágának találták egyszer használatos
eszközként beépíteni, ezért inkább elvetették, és ahe
lyett hogy visszanyerésével próbálkoztak volna, inkább
áttértek a J-2X hajtómű fejlesztésére, emiatt magának
az Orion űrhajónak kell kisebbnek és rövidebbnek len
nie. A korai tervekben az űrrepülőgép-rendszer másik
eleme, a külső hajtóanyagtartály is szerepelt, de ez
ugyancsak lekerült a napirendről. (Azaz szinte minden,
az előzetes bejelentésekkel ellentétben...) Talán érde
mes lenne újra elővenni a Shuttle-C terveit (az űrrepü
lőgép teherszállító változata). Igaz, hogy alapváltozata
„csak” 90 t-nyi terhet tudna alacsony Föld körüli pályára
állítani, viszont igen rövid idő alatt kifejleszthető lenne,
hiszen valóban a jelenleg használt űrrepülőgép-rend
szer elemeit használná, nem kellene tehát új gyártósor,
másik kilövőállás stb., így valóban olcsó lehetne.
Az Ares-I első fokozatának tesztindítása 2009 második
felére tolódott, mivel az indításhoz használni kívánt tornyot,
a 39B jelűt még az űrrepülőgépek használják. A legoptimis
tább tervek szerint az Orion űrhajó leghamarabb 2015-ben
startolhat, személyzettel majd csak egy évvel ezt követően,
az Ares-V pedig még sokkal később, talán 2020-ban. Ha
egyáltalán megépül.
8. ábra. Az X-38-as igen egyszerűen felszerelhető lenne
a már meglévő Delta IV. hordozórakétára
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2009. augusztus közepén a Kennedy Űrközpont
összeszerelő csarnokában elkészült az első A res-I hor
dozórakéta. Ezúttal azonban még az űrrepülőgép négy
szegmensből álló gyorsító rakétáját használták a végle
ges öt szegmensből álló kiépítés ellenében. Az ötödik
szegmens helyett ez alkalommal méret- és tömegazonos
tehermásolat kapott helyet, miként a második fokozat és
az Orion űrhajót fedő védőborítás is csak méret- és
tömegazonos változat. A tesztrepülés az A re s -I-X kód
nevet kapta, a repülés célja a fejlesztés jelen állása sze
rinti rendszerek ellenőrzésén van. Ellenőrizni kívánják a
rakéta stabilitását, valamint a fokozatok szétválását a
repülés során.
A starthoz a 39B jelű indítóállást kívánják használni, ez
alkalommal használják utoljára az 1-es számú mobil kilövő
platformot, a jövőben az Ares-l-hez épített, saját kilövőto
ronnyal rendelkező mobil indítóállásokat állítják majd szol
gálatba. Az Ares-V majdan a 39A starthelyről indul.
Az A re s-I-X talán egy új korszak kezdetét jelenti majd a
világűr kutatásában, első lépést először csak a Nemzetközi
Űrállomás felé, aztán talán a Hold és a Mars meghódítása
felé is.

Az Orion

űrhajó

Az Orion űrhajó alapelképzelése teljességgel azonos az
1960-as évek elején kifejlesztett Apolló űrhajóéval. Két fő
egységből áll, a csonka kúp alakú parancsnoki modulból
(CM - Command Module) és a hengeres felépítésű műsza
ki modulból (SM - Service Module), teljes tömege előrelát
hatóan 20,5 t lesz.
A parancsnoki modul átmérője bő 5 m, magassága
3,3 m, belső térfogata kissé meghaladja a 10 m3-t. Eredeti
leg hat űrhajós befogadását tervezték a Nemzetközi Űrállo
más teljes személyzetének lecserélhetősége végett, ám a
jelenlegi felállás szerint csupán három űrhajóst lesz képes
az űrállomásra juttatni, a Holdra vezető pályára - elméleti
leg - továbbra is négyet. A tervek ésszerűségét már csu
pán ezen elgondolás alapján is megkérdőjelezik, hiszen
éppen azért határozták meg az Orion űrhajó átmérőjét 5,5
m-ben, hogy hat űrhajós szállítására legyen alkalmas, s
ekkora átmérőjű űrhajót - állítólag - egyetlen ma használt
hordozórakéta sem képes feljuttatni.
A legénység modern számítógépes rendszer segítségé
vel irányítja az űrhajót, ám az a legtöbb irányváltoztatást
automatikusan is képes végrehajtani, beleértve a Nemzet
közi Űrállomáshoz való kapcsolódást is. Eddig valamennyi
amerikai űrhajó és az űrrepülőgép is kézi vezérléssel dok
kolt az űrállomásokhoz, miközben az oroszok (szovjetek)
már 1971-ben, a Szaljut—1 esetében is automatikus össze
kapcsoló rendszert alkalmaztak. Az adatok, információk
megjelenítésére a Boeing-787-es repülőgépen már hasz
nált rendszert kívánják alkalmazni, némileg módosítva azt.
Az űrhajó fedélzetén egy illemhely is található, ami - tekint
ve az űrkapszula kis méretét - nem kis mérnöki kihívást
jelentett.
A belső légtere nitrogén és oxigén keverékéből áll majd,
a tengerszintnek megfelelő nyomásviszonyoknak megfele
lően. Az oxigén-utánpótlás a műszaki egységből történik
majd, a visszatérés során azonban, a szétválást követően
a parancsnoki egység még néhány órás levegőtartalékkal
rendelkezik a leszállás idejére. Elég kockázatos megoldás,
ám az oxigén, a víz és a szennyvíz a parancsnoki egység
és a műszaki egység között külső csatlakozón keresztül
áramlik, ezt a szerkezetet a két egység szétválasztása előtt
egyszerűen ledobják.

9. ábra. Az Orion űrhajó röntgenrajza

10. ábra. Ami nem megy a szárazföldön...

Az Orion űrhajó a leszállás előtt leválik a műszaki egy
ségről, s ballisztikus pályán tér vissza a Földre - a Szojuz,
illetve az Apolló űrhajókhoz hasonlóan. A parancsnoki egy
ség alján kétrétegű hővédő pajzs található, ezek a leszál
lás közben leégve óvják meg az űrhajó alumíniumötvöze
tekből készült testét a túlmelegedéstől, kímélik meg a
rendkívüli hőterheléstől. A légkör sűrűbb részébe érve
kinyílik a korábbról már jól ismert hármas ejtőernyőrend
szer, tovább lassítva az űrkapszulát. Az eredeti elképzelés
szerint az Apollóval ellentétben az Orion a szárazföldre tér

vissza, nem pedig a tengerre, közvetlenül a felszínt érés
előtt pedig légzsákok nyílnak ki, tompítván a becsapódás
erejét. Később azonban - az űrhajó tömegének könnyítése
végett - felmerült a légzsákrendszer elhagyása, s ponto
san ugyanannak a leszállási technikának az alkalmazása,
melyet már a 1960-as és 1970-es években is megfigyel
hettünk. Az eddigiekkel ellentétben viszont a parancsnoki
egység újra felhasználható lesz, a tervek szerint akár tíz
szer is.
A műszaki egységhez csatlakoznak az energiaellátást
biztosító napelemek, itt kapnak helyet a pályamódosítást
végrehajtó hajtóművek, az üzemanyag- és kommunikációs
rendszerek. A legénység által elhasznált levegőből ugyan
csak a műszaki egységben vonják ki a szén-dioxidot, s
pótolják vissza az elhasznált oxigént. A termelt hulladékot
és szennyvizet szintén a műszaki egységben gyűjtik, még
hozzá zárt rendszerben. Amerikai űrhajókon korábban min
dig üzemanyagcellákat alkalmaztak napelemek helyett,
ezért most víztartályokat kellett beépíteni.
Az űrsikló és az űrsiklót megelőző amerikai űrhajók az
elektromos áramot üzemanyagcellák révén, hidrogént oxi
génnel égető rendszer segítségével termelték, a működé
sük közben víz keletkezett, a legénység pedig ezt a vizet
használta fel a kiszárított állapotban felvitt élelmiszerek víz
zel való dúsítására elfogyasztásuk előtt, illetve ivásra.
A műszaki egységben kapott helyet a hőháztartási rend
szer is, ez felelős a parancsnoki egység belső hőmérsékle
tének tartásához, valamint a műszaki egység elektromos
rendszerei működéséhez alkalmas és viszonylag állandó
hőmérséklet biztosításához. A megoldás hasonló egy
közönséges autó hűtőrendszeréhez, annak folyadékalapú
hűtő/fűtő rendszeréhez, hiszen víz-glikol keveréket hasz
nál, a felesleges hőt pedig a műszaki egység külső részén
elhelyezett radiátorok segítségével a nyílt világűrbe sugá
rozza.
Az Orion űrhajó repülhet legénység nélkül is, ekkor a
parancsnoki egység helyére teherszállító modult csatlakoz
tatnak, ebben az esetben a Nemzetközi Űrállomás személy
zete számára és a folyamatos működés fenntartásához
szükséges eszközöket, berendezéseket, tartalék eszközö
ket, élelmiszert, tudományos kísérleti egységeket szállíthat.
2009 áprilisában mutatták be az új Orion űrhajó modell
jét, s el is kezdték vele a különböző kísérleteket, egyebek
között vízre szállási próbákat az új űrhajó hullámállóságá
nak megtapasztalására. Július 31-én, egy másik próba
során C-17-es szállítógép vitte fel a magasba a modellt, és
dobta ki 8300 m-es magasságból. Valamennyi ejtőernyője
kinyílt, az utolsót kivéve. Az eredmény - durva becsa
pódás...
(Folytatjuk)

Hargitay László
(1929-2010)
Életének 81. évében hosszan tartó betegség után 2010. június 23-án elhunyt Hargitay László ismert hajómodellező. A finommecha
nikai műszerészként dolgozó szakember hajózási szakértő és modellépítő volt. Az országban egyedülállóan 1:1250-es léptékű ún.
Weyers modelleket épített fémből és műanyagból, ezek több gyűjteményben megtalálhatók. Modellanyagát a Zebegényi Hajózástör
téneti Múzeum, könyv- és iratanyagát a HIM Hadtudományi Könyvtára, ill. Levéltára őrzi. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
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A LAJTA monitor
múzeumhajó
Tizenhét éve e lap hasábjain arról
számolhattunk be, hogy 1993.
október 6-án a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum gyűjteménye
egy rendkívüli „darabbal"
gazdagodott: az akkor már svájci
tulajdonban lévő
Folyamszabályozó és Kavicskotró
Vállalat a múzeumnak ajándékozta
FK-201 jelű elevátorhajóját,
melynek munkagépe 1928 óta a
Császári és Királyi Dunaflottilla
LEITHA nevű monitorának a
hajótestén működött. Most, több
mint egy évtized után a ZOLTÁN
Gőzös Közhasznú Alapítvány
szervezésében a már majdnem 140
éves dunai monitor helyreállítása
immár a végéhez közeledik.

kijáróra sóvárgó Oroszország, valamint
az általa támogatott, akkor még csak
félig független Románia és Szerbia. Ez
utóbbiak leghőbb vágya a töröktől való
teljes függetlenség kivívása mellett a
nemzettársaik által lakott Habsburgterületek megszerzése volt.
A délkelet-európai eseményektől
távol, az USA-ban dúló polgárháború
idején, 1861-ben egy svéd feltaláló,
John Ericson (1803-1889) teljesen új
hadihajótípust tervezett, amelyet az
első példány, a ÜSS MONITOR után
ma is monitornak neveznek. A rendkívül
alacsony és erősen páncélozott hajó
testben a vízvonal alatt volt a kazán és
a gőzgép. Kizárólag ez utóbbi mozgatta
a hajót, melynek egyáltalán nem volt
vitorlázata. Fedélzetén a világ első for
gatható lövegtornya magasodott, mely
ben csupán két ágyú volt. Ezek azon
rr
felsége I. F erenc J ózsef oszt
ban a torony forgatásával addig elkép
rák császár és magyar király zelhetetlen módon, a hajó manőverezé
MAROS és LEITHA nevű dunai se nélkül is minden irányban tudtak
monitorainak „születését” az akkori tüzelni.
kül Az új konstrukció annyira bevált,
politikai, katonai és gazdasági helyzet hogy a világ számos helyén kezdték el
tette szükségessé, és a hadihajózás fel építeni, és még több helyen alkalmazni.
gyorsult technikai fejlődése, valamint a A későbbiekben a monitorokra és más
Duna menti gőzhajógyártás kialakulása toronyhajókra egy brit feltaláló, Cowper
tette lehetővé. Az 1860-as évek máso Philipps Coles (1819-1871) görgőkön
dik felében a Habsburg Birodalom vég forgó lövegtornyát építették.
leg kiszorult németországi és itáliai birto
A vázolt balkáni helyzet kényszere
kairól, ezért érdeklődése kényszerűség és az új technika adta lehetőség hatá
ből a Balkán felé fordult. Fokozni akarta sára a Császári és Királyi Haditenge
az ottani, már addig is meglévő gazda részet parancsnoka, Wilhelm v. Tegettsági befolyását, al-dunai hajózási és hoff (1827-1871) a Monarchia hadve
kereskedelmi monopóliumról, politikai zetésének monitortípusú dunai hadi
vezető szerepről álmodozott. E törek hajók építését javasolta. Miután ezt
vésnek azonban komoly akadálya volt a elfogadták, 1868-ban megindult a ter
balkáni hegemóniára és földközi-tengeri vezés. Ennek során a monitor hadiha

Ő

1. ábra. A LAJTA kiemelkedik a vízből
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jótípusnak egy új változata született, a
rendkívül kis merülésű „dunai moni
tor”. Mivel addigra már kifejlődött a
Duna völgyében akkor szinte egyedu
ralkodó osztrák és magyar gőzhajó
építés, a tervek kivitelezésének nem
volt technikai akadálya.
A két monitor építését az 1866-ban
alapított Első Magyar Pest-Fiumei Hajó
gyár Rt. kezdte meg 1870-ben. Itt
bocsátották vízre 1871. április 20-án a
MAROS-t, május 17-én pedig a LEITHA-t. A gyár csődhelyzete miatt 1871.
július 22-én átvontatták őket a DDSG
óbudai hajógyárába, és ott fejezték be
az építésüket. 1872-ben álltak szolgá
latba. Az ekkor megalakított Császári
és Királyi Dunaflottilla számára a későb
biekben még négy monitorpáros épült.
Az Ausztria-Magyarország egyik elit
alakulatának számító flottilla a Császári
és Királyi Haditengerészet részeként
működött, rendkívül eredményesen.

A REKONSTRUKCIÓ
A LAJTA a szintén helyreállításra kerü
lő ZOLTÁN és NESZMÉLY (ex
BAKONY-III.) gőzösökkel együtt Szlo
vákiában, a komarnói hajógyárban
készül, az SK-REMONT hajóépítő
cég kivitelezésében.
A forgatható lövegtornyot, tetején a
parancsnoki toronnyal már beépítet
ték. Az 1962-ben lecserélt fenék- és
oldallemezek egy részét újra ki kell
cserélni, vissza kell állítani a hajótér
eredeti beosztását, ki kell alakítani a
felépítményt, a horgonyfelhúzó és a
kormányszerkezetet.
A hajótesttől függetlenül készül már
a két Palmkranz-Nordenfelt szórólöveg, a két 1861M jelű, 15 cm H/21 -es
löveg, a két mentőcsónak és azok
darui, valamint a kiállítás anyaga.
A három öreg hajónak és a neszmélyi kikötőnek a pályázat-előírása sze
rint 2 0 1 0 . augusztus 1 0 -re kész kell
lennie.
Az SMS LEITHA 47 évig tartó hadi
pályafutása alatt öt különböző formában
szolgált. Mivel napjainkra csak a végig
változatlan hajótest maradt meg, techni
kailag akármelyik egykori formáját viszsza lehetett volna állítani. A legkézen
fekvőbb (és a legolcsóbb) megoldás a
legelső, az 1872-1887-ig létezett forma

2. ábra. A LEITHA 1877 és 1893 között.

(S z a b a d i K á lm á n r a jz a )

lett volna. A modern múzeumi szemlélet
azonban elvárja a kiállítótól, hogy a láto
gatót aktivizálja, cselekvésre késztesse,
adjon neki megoldandó feladatokat, és
ezek során egy magasabb szintű meg
ismerést tegyen lehetővé számára. A
csupán egy lövegtornyot, két fából épült
mellékhelyiséget és némi konyhai fel
építményt „nyújtó” első forma ezt nem
tette volna lehetővé.
A második, az 1887-1893-ig működő
alak ezzel szemben sokkal „többet tud”.
Van egy felső lövegfedélzete, ahová két

5. ábra. A LAJTA a hangárban

3. ábra. Készül a parancsnoki torony
teteje

4. ábra. A tornyok és előkészített
helyük a fedélzeten

2 0 1 0 /4
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6. ábra. A torony és a fedélzet fentről

si. ábra. A torony a helyére ért

ta, amely (idő és alkalom hiányában)
nem „bántott” senkit, akinek ükunokája
ma ellenségként nézhetne rá.

A MAROS és a LEITHA 1872-ben
meglévő nevezetességei:
7. ábra. A LAJTA lövegtornya 2010-ben

úton is fel lehet jutni, ott ki lehet próbálni
a két, majdnem működőképes sorozat
lövő fegyvert, a lehajtható kéményt, a
külső kormányállás kormánykerekét, és
be lehet menni a parancsnoki toronyba,
átélni az egykor ott harcolók nyomasztó
térélményét. A fedélzeten jégszekrény,
disznóól(l), horgonyok és emelőik, két
mentőcsónak és azok darui, árnyékvető
ponyva és lánckorlát, kókuszszőnyeg
és járólapok, forgatható kötélfeszítő jár
gány várja a látogatókat. Ezekhez jön a
fő attrakció: a lövegtorony forgatása és
az ágyúk töltése. A hajótérbeli lehetősé
gek: a függőágyak kipróbálása, a
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parancsnoki kabin meglátogatása, a
gépteremben a kazán és a gőzgép
makettjének tanulmányozása és a hadi
hajózási állandó kiállítás megcsodá
lása.
Ez a második forma mindent be tud
mutatni, ami az elsőben is szerepelt
(kivéve az akkori előfedélzeten csúfoskodó, fából készült bódékat), így
nem éri „veszteség” a látogatót, zavar
talanul élvezheti a hajónak a vízre
bocsátásakor nyújtott, legrégebbi han
gulatát is. A második alak mellett szólt
az a nem lebecsülendő eszmei érték
is, hogy ez az egyetlen olyan változá

1. Ezek voltak Európa első folyami
monitorai.
2 A világ első olyan folyami monitorai,
amelyekre Coles rendszerű lövegtornyot építettek.
3. A Monarchia haditengerészetében
ez a két hajó volt az első kizárólag
gőzzel hajtott, vitorlázat nélküli hadi
hajó.
4. Tisztán fémből épült páncélos.
5. Forgatható lövegtornyú, ún. torony
hajó.
6 . Két hajócsavarral meghajtott egység.
7. Bessemer-eljárással készült lemeze
léssel és páncéllal védett hadihajó.
8 . Vízöblítéses illemhellyel felszerelt
hadihajó.

A LEITHA/LAJTA dunai monitor
jelentősebb hadieseményei:

A LAJTA monitor múzeumhajó
jelenlegi nevezetességei:

1. 1878. augusztus 22-től október 14ig részt vett a boszniai okkupáció
harcaiban a Száván.
2. 1914. augusztus 11-től december 1jéig harcolt a Száván. Augusztus 12én fedélzetén esett el a Császári és
Királyi Haditengerészet első magyar
hősi halottja, Huj János matróz. (Az
Adrián csak augusztus 26-án, az SMS
ZENTA elsüllyedésekor volt ember
veszteség.) Október 3-án a saját harc
képtelenségéig lőtte a szerb állásokat.
Parancsnoki tornyát telitalálat érte,
mindenki meghalt benne. Helyreállítá
sa után, november 2 2 -től december 2 ig a Dunaflottilla parancsnoki (más
néven lobogós) hajója volt, Lucich
Károly sorhajókapitány flottillaparancsnokkal a fedélzetén.
3. 1915. október 6-9-ig jelentős szerepe
volt Belgrád második elfoglalásában.
4.1916. október 2-3-án harcolt a
Dunán átkelő román csapatok ellen
Rjahovónál.
5. 1916. november 22-26-án részt vett
a központi hatalmak sistovi Dunaátkelésének biztosításában.
6 . 1917-18-ban a MAROS és a LEIT
HA volt haditengerészetünk két
legöregebb, ténylegesen harcoló
hadihajója.
7. 1919. június 2-24-ig, immár LAJTA
néven, az Esztergom és Komárom
közötti Duna-szakaszon (többek
között leendő állomáshelyén, Nesz
mélyben) harcolt a cseh intervenciósok ellen.
8 . 1919. június 25-26-án részt vett a
róla és testvérhajójáról elnevezett
„monitorlázadás”-ban. Ennek során
fedélzetén hunyt el csicseri Csicsery
László sorhajóhadnagy, az utolsó
olyan volt császári és királyi haditen
gerésztiszt, aki (egy volt) császári és
királyi hadihajón halt hősi halált.

1. A már lebontott testvére mellett ez
az egyetlen olyan monitor a világon,
amelyik hosszú pályafutása során
az állandóan fejlődő, modernizálódó
monitor hadihajótípus minden válto
zatát megjelenítette. Ugyanis, ami
kor elavult, nem bontották le, mint a
gazdag országok hadihajóit szok
ták, hanem átalakították egy akkor
éppen modernnek számító formára.
2. A mintegy száz évig szolgáló moni
tor hadihajótípust annak idején több
száz hajó képviselte. Ezekből mára
már az egész világon csak 7 db
maradt meg: a chilei HUASCAR
(1865) mélytengeri monitor ma saját
gépeivel mozgó, vízen úszó múze
umhajó Talcahuano kikötőjében; az
ausztráliai CERBERUS (1868) két
tornyú, mellvédes, mélytengeri
monitor Melbourne közelében, a
Half-Moon Bay egyik part közeli
zátonyán hánykolódik, napjainkban
keresnek szponzorokat a kiemelé
sére és helyreállítására; a svéd
SÖLVE (1872) part menti monitor,
mely vízen úszó, üres hajótestként
a „Göteborgs Maritima Centrum”
egyik büszkesége; a szerbiai BODROG/SAVA (1905) dunai monitor
csupasz úszótestként még dolgozik,
mint a TISA kotró kísérője, néhány
éve már műemléki védettséget
élvez a brit M -33 (1915) mélytenge
ri monitor Portsmouth egyik száraz
dokkjában áll mint egészben meg
maradt múzeumhajó; az ukrajnai
ZSELEZNYAKOV (1936) folyami
monitor önmaga emlékműveként,
betonalapzaton áll Kijevben; a hete
dik pedig a mi LAJTA-nk.
3. A fent ismertetett, máig megmaradt
monitorok közül az általunk rekonst
ruált LEITHA változat az egyetlen,
amelyiken a parancsnoki torony a
lövegtoronyra van helyezve. Ezt, a
még Amerikában kialakított, korai
megoldást Európában csak néhány

A LAJTA testéből átalakított
JÓZSEF LAJOS, illetve az FK-201-es
elevátorhajó nevezetesebb munkái:
1. 1930-31 -ben dolgozott a Lágymá
nyosi-öböl északi részének a feltöl
tésén, és ezzel lehetővé tette a
Császári és Királyi Haditengerészet
legnagyobb méretű emlékművének
a felállítását.
2. Részt vett Sztálinváros, a Szászhalombattai Hőerőmű, a Paksi Atom
erőmű, az óbudai lakótelep építésé
ben és a nagymarosi vízlépcső elő
készítésében.

10. ábra. A Palmkranz-Nordenfelt
kartácságyú számítógépes modellje

11. ábra. A ÜSS MONITOR lövegtornya
1862-ben

monitornál alkalmazták, mert nem
vált be. Itt a Dunán is csak a
MAROS-LEITHA páros első két for
mája volt ilyen. 1893-tól sehol sem
készítették ezt az elosztást.
4. A LAJTA monitor múzeumhajó a
jelenlegi tulajdonos magyarokon
kívül számos külföldi nemzet tagjait
is megérintheti érzelmileg, és így
jelentős idegenforgalmi vonzerőt
képvisel. Ide csábíthatja az egykori
Monarchia utódállamainak mai lakó
it, az első világháborúban mellet
tünk harcoló németeket, bolgárokat,
törököket, valamint az egykori moni
tortulajdonos nemzeteket, ezek
közül is leginkább az USA és Svéd
ország állampolgárait. Előbbieket
azért, mert ott született meg a típus,
utóbbiakat pedig azért, mert a felta
láló svéd volt. Mindkét országban
napjainkban is erős „monitorkultusz”
létezik.
Ha kellő ügyességgel tálaljuk e nem
zetközi jelentőségű hadtörténelmi
relikviánkat, akkor (a szentendrei
skanzenhez hasonlóan) az állami
protokoll részévé válva még akár
politikai-diplom áciai
tárgyalások
színhelye is lehet. Mindenesetre a
hajótulajdonos HIM-nek és a vele
tízéves kezelői szerződést kötött Zol
tán Gőzös Kh. Alapítványnak fontos
feladata lesz, hogy a ma még telje
sen ismeretlen LAJTA monitor múze
umhajó nálunk a nemzeti büszkeség
tárgyává váljon, a világban pedig
belépjen az okvetlenül megnézendő
hungarikum ok sorába. E nélkül
ugyanis hiába dolgozott az a lelkes
és önzetlen csapat, amely már 1988
óta agitál, szervez és dolgozik a
monitor megmentéséért és helyreál
lításáért. Ne feledjük: a világ egyet
len múzeumhajója sem képes magát
fenntartani támogatás nélkül. A vár
hatóan még jó ideig tartó nehéz gaz
dasági helyzetben pedig ilyen támo
gatást csak nemzeti konszenzus
esetén lehet szerezni ennek a „csodahajó”-nak.
■
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Daruka Norbert
Sebestyén Tibor

Hadihajós alegység alkalmazás
V

2009. augusztus 26-tól szeptember 17-ig tartó Beve
tési Irány 2009 gyakorlaton meggyőződhettünk arról,
hogy milyen módon tud együttműködni több fegyver
nem, köztük az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós
Zászlóalj Hadihajós Alosztálya. Mind méreteiben, mind lát
ványában egy olyan élményben volt részünk, melyet vétek
lett volna kihagyni. A gyakorlat alatt a teljesség igénye nélkül
kerültek bemutatásra a hadihajós alegység képességei.
E demonstrált képességeket „továbbgondolva” szeretnénk
a vízi alkalmazási lehetőségeket is ismertetni.

0

Felderítés
Ahogy a Bevetési Irány 2009 gyakorlat kiinduló helyzete is
vázolta, az ellenséges erők a Dunán lévő hidakat rombol
ták, az ezek pótlására épített pontonhidat pedig megrongál
ták. Ellenséges diverzáns csapatok felderítést végeznek,
valamint a civil lakosságot terrorizálják, az ivóvízellátásban
fontos kutakat szennyezik.

F e l d e r ít é s , l o g is z t ik a

Ezen információk megerősítésére nem mindig elég (illet
ve nem mindig van lehetőség) a légi felderítés alkalma
zása. Tehát felderítőket kell az adott körzetbe juttatni,
1-2. ábra. A Furuno radar radarképei
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3. ábra. Mélységmérővel készített 3 D-s felvétel
a mederfenékről. A kép bal oldalán a navigációs adatok
láthatók, jobb oldalán pedig egy elsüllyedt csónaktest vehető ki

ami történhet légi úton, szárazföldön vagy az adott hely
zetben vízen.
Erre az MS 25 típusú aknamentesítő hajók alkalmasak a
maguk 30 fős deszantképességükkel. Egy felderítőszakasz
műszaki felderítők és búváralegységek célterület közelébe
szállítására képes. A célterület eléréséhez szükséges
gumicsónakokat és egyéb felszereléseket, a fegyverzetet
tárolni, szállítani tudják, és a felderítő-alegységeknek - a

ehetőségei vízi átkelés biztosításánál

4. ábra. Mélységmérővel készített 3 D-s felvétel
a mederfenékről. A kép bal oldalán a navigációs adatok
láthatóak, jobb oldalán a mederfenéken elfekvő tárgy vehető ki

célterület közelében maradva - tűztámogatást és logiszti
kai hátteret tudnak nyújtani. Az esetleges foglyok kihallga
tása, őrzése a fedélzetükön megoldható. A kapott informá
ciókat azonnali hatállyal továbbítani lehet a fedélzeten lévő
kommunikációs berendezésekkel.
A rajtuk lévő berendezésekkel (mélységmérő, radar) az
átkelőhely műszaki felderítésében is részt tudnak venni.
Képesek mederszelvényezés végrehajtására, vízsebesség
mérésére, a mederfenék feltérképezésére 3 D-s fényképek
készítésével és az átkelőhely pontos meghatározására
GPS-koordinátákkal.

6. ábra. Mélységmérővel készített 3 D-s felvétel
a mederfenékről. A kép bal oldalán a navigációs adatok
láthatóak, középső részén a mederfenéken elfekvő roncs
vehető ki, jobb oldalán az adott folyamszakasz térképe látható

Max. mérési
mélység

780 m

Adófrekvencia

200 kHz

Sugárkéve

74° és 20°

LCD-monitor

480x854

Üzemi feszültség

10 V-20 V DC

1. táblázat. A Humminbird 997C mélységmérő adatai

A MŰSZAKI MUNKÁK MEGKEZDÉSE
A k n a m e n t e s ít é s
A pontonhídépítésre kijelölt folyamszakasz aknamentesíté
sét, ellenőrzését és felderítését a hadihajós alosztály szin
tén képes végrehajtani a rendszerben lévő aknamentesítő
berendezésekkel. A kijelölt folyamszakaszt az úgynevezett
kombinált ráhatásé aknamentesítő eszközzel (KRAM)
mentesíteni tudják az akusztikus és mágneses gyújtóval
5. ábra. Humminbird 997C mélységmérő

2. táblázat. A Furuno FR8062 radar műszaki adatai

Max.
méréshatár
Távolság
felbontás

72 km

Minimumtávolság
Szögpontosság
Mérőkörök
pontossága

20

m

20

m

+ / - 1°
1%

vagy 8 m

Jelek

Orrirány, szögskála,
mérőkörök, változtatható mérőkör,
céltárgyriasztás területe,
útvonalpont, nagyításablak

Alfanumerikus jelek

Navigációs adatok (helyzet,
sebesség, irány), méréshatár,
mérőkörök távolsága

Tápegység

12-24 V DC 3,2 A

Környezeti feltételek

Antenna - 2 5 - +55 °C
Képernyő - 1 5 - + 55 °C
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7. ábra. A KRAM mágneses beszabályozása az optimális
működés miatt szükséges

9. ábra. PAV-4 20 mm-es hajófedélzeti légvédelmi gépágyú

ellátott aknáktól. Más gyújtóval (hidrosztatikus) és más
módon telepített (lehorgonyzott, mederfenéken elfekvő)
aknák ellen pedig a mechanikus aknamentesítés alkalma
zásával harcolhatnak.

TŰZTÁMOGATÁS, LÉGVÉDELEM
A még el nem készült pontonhíd túlparti hídfőjének megerő
sítésére átszállítandó lövészalegységek gyors „átdobására”
is képesek, mivel egy hajó 30 fő teljes menetfelszereléssel
ellátott katona deszantolására alkalmas, illetve ezen alegy8. ábra. PAV-1 20 mm-es hajófedélzeti gépágyú

10. ábra. A tárazáshoz előkészített 20 mm-es páncéltörő
és repesz-robbanó-gyújtó-fényjelző lőszerek

ségek tűztámogatását is elláthatja a hajófedélzeti gép
ágyúkkal (PAV-4, PAV-1).
A várpalotai nullaponti lőtéren több alkalommal végre
hajtott hatásbemutató alkalmával bebizonyosodott, hogy
a 2 0 milliméteres hajófedélzeti légvédelmi gépágyú a
rendszeresített repesz-robbanó-gyújtó-fényjelző lősze11. ábra. A BTR páncélzatán 20 mm-es páncéltörő lőszer
becsapódásának nyoma. A célanyagnak szánt kiselejtezett
BTR-80 típusú gépjármű 800 méter távolságban volt
kihelyezve
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Kinyerhető tisztított víz
(mechanikailag
szennyezett vízből)

250 1(1 óra alatt)
2,5 m3 (10 óra alatt)
6 m3 (24 óra alatt)

Kinyerhető tisztított víz
(ABV-anyagokkal
szennyezett vízből)

125 I (1 óra alatt)
1,25 m3 (10 óra alatt)
3 m3 (24 óra alatt)

3. táblázat. A Zénón víztisztító teljesítményadatai

rekkel a BTR-80 típusú lövészpáncélosok páncélzatát
600 méter távolságról átüti, és a küzdőtér belsejében
repeszeivel a bent lévő állományt pusztítja. A hozzá
rendszeresített páncéltörő lőszer pedig 800 méter távol
ságról behatol, és a túloldalon távozik a lövészpáncélos
ból. Nem nehéz elképzelni, hogy a közben megtett út
alatt milyen pusztításra képes. Tehát nem csak könnyű
fegyverzettel ellátott diverzáns egységek ellen alkalmaz
ható, hanem bevethető a gyengén páncélozott parti
célok ellen is.

F o ly a m zá r á s , já r ő r s zo lg á la t

A már épülő, illetve megépült pontonhidat folyamzár meg
építésével és folyamatos járőrszolgálat fenntartásával véd
hetik. A folyamzár alkalmas a vízi úton beszivárgó diver
záns egységek feltartóztatására, az általuk telepített sodor
aknák megállítására, ugyanakkor mobilitásuk miatt a saját
erők vízen közlekedését és egyéb hajóforgalmat nem aka
dályozza. A folyamzár alatti partszakaszról esetlegesen
elindított sodorakna ellen a járőrszolgálatot ellátó hajó a
hajófedélzeti légvédelmi gépágyúival (PAV-4, PAV-1) sike
resen veheti fel a harcot.
Szintén képesek ellátni a híd és az azt építő műszaki ala
kulatok, valamint az átkelő csapatok közellégvédelmét a
medervonalat követő, alacsonyan a légvédelmi radarok
észlelési határa alatt berepülő harci repülők, harci helikop
terek és robotrepülőgépek ellen. A hajófedélzeti légvédelmi
gépágyúkkal 2 0 0 0 méterig pontosan lehet célzott lövést
leadni a maximum 300 m/s sebességgel repülő ellenséges
repülőkre.
Biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy mit ér ez a nap
jainkban alkalmazott precíziós bombákkal, rakétákkal
szemben? Erre az a válasz, hogy a feltételezhetően velünk
hadban álló félnek nem biztos, hogy ilyen fegyver (fegyverrendszer) szerepel az arzenáljában, továbbá józanul bele
gondolva nem lehet a földtől tízméteres magasságban,
12. ábra. A Zénón víztisztító részegységei a hajó belső terében

13. ábra. Az AM-22 sodoraknát semmisít meg 20 mm-es
gépágyúkkal

közel hangsebességgel repülve egy bombát vagy rakétát
pontosan célba juttatni úgy, hogy még lőnek is a támadást
végrehajtóra.

M űszaki m entés

A pontonhíd megépítésénél még egy nem elhanyagolható
szerepe lehet a hadihajós alegységnek, mégpedig a
műszaki mentés. Leszakadt pontonok, meghibásodott
BMK-k, BTR-ek vontatását végre lehet hajtani a hajókra
beépített csőrlővel. Ponton vontatása megtörtént az Európa-híd építésénél, és leszabadításra is sor került a Red Bull
Air Race verseny biztosításán is.

MŰSZAKI MUNKÁK BEFEJEZTÉVEL
S e g ít s é g n y ú j t á s , v íz t is z t ít á s

A történelem során már számtalanszor megtörtént, hogy
a szemben álló felek zaklatták a polgári lakosságot, a
valós és vélt sérelmek megtorlására vagy az ellátás
kiegészítése miatt. Az ilyen atrocitások vagy a harctevé
kenység elől menekülő lakosság túlpartra történő átmenekítésére is igénybe vehetők a hadihajók. Minimum 30
fő behajózása és percek alatt a túlpartra történő átjutta
tása, esetleges egészségügyi ellátása is végrehajtható a
fedélzeten.
A harctevékenység elmúltával - a gyakorlat alaphely
zete is ez volt - a megfertőzött ivóvízkutak miatt a vízel
látás megoldását más módon kell megoldani. A hadiha
jókba beépített ZÉNÓN víztisztító berendezés a partmegtűzésben álló hajón keresztül a Duna vízéből ivásra
alkalmas vizet képes előállítani, melyet vezetékeken
keresztül a partra lehet továbbítani és kimérni a lakos
ságnak.
Bár a napjainkban fennálló gazdasági helyzet „túlélésre”
kényszerít mindenkit, de figyelembe kell venni, hogy az
előbbiekben vázolt feladatok végrehajtását csak állandó
kiképzéssel és gyakorlatokkal lehet garantálni, valamint
hogy a technikai háttér megteremtése, szinten tartása is
anyagi ráfordítást igényel.
Remélem, a Hadihajós alosztály a jövőben is bizonyíthat
ja állománya és a rendszerben lévő technikai eszközei
képességeit.
■
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Schm idt László

Párduc harckocsimásolat
Magyarországon

agyar harc kocsi másolat kisipari módszereket
alkalmazó, de profi végeredményt produkáló gyár
tásáról először a Haditechnika 2006/5. számában
tudósítottuk olvasóinkat. Az akkor - ma már látszik, hogy
egy sorozat első tagjaként - megépített Tigris páncélos kül
sejével szinte tökéletesen másolta az eredeti harckocsit.
Abban az időben ezen a téren „gyártási tapasztalatokkal"
még nem rendelkező kis győri csapat végtelen optimizmus
sal és igyekezettel a páncélosnak nemcsak a felépítmé
nyét, de a futóművét és lánctalpát (!) is kézműves módsze
rekkel állította elő.
Tekintettel a szerkezetnek a valódinál lényegesen kisebb
súlyára, megfelelő megoldásnak tűnt a 100 LE-s gépkocsi
motor, a hozzá csatlakoztatott IFA teherautó-sebességváltó
és a kormányzásra alkalmazott hátsó híd. Ez utóbbi azon
ban már rövid távon sem működött, a valóban csak
„kiegyenlítésre” tervezett differenciálmű bolygókerekei nem
bírták a harckocsikormányzás jelentette terhelést. Azóta
egy, a honvédségtől leselejtezett VT-55 harckocsi páncél
teknőjére átszerelt Tigris-felépítmény már üzembiztosán,

M

1. ábra. A Pz.Kpfw. V Ausf. A harkocsi másolata
Magyarországon, Mosonmagyaróváron kiállítva
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2. ábra. Jól látható oldalt, a páncélos teknőjén a vontatáskor
használt „C” horog, az emelő alá helyezhető falap,
a vontatókötél és a pótlánctalptagok

J

3. ábra. Az utánzat hátsó meghajtókereke és a kerékosztás a páncélteknő szovjet eredetére utal, a VT-55 alvázra,
melyeket - részben - jótékonyan rejt a kötényezés

páncélos utánzata készült el (Haditechnika 2007/4.). Ennek
megjelenése azonban elsődlegesen a zavaróan keskeny
futómű és a felépítmény kisebb pontatlansága miatt erősen
illúzióromboló volt. Időközben rendkívüli ráfordítással
módosították a futóművet és a lövegblendét is, így összha
tásában már ez a „magyar vadászpáncélos” is megállja a
helyét a harci játékokon.
Mindezek után nyilvánvaló
4. ábra. A kép a változatnak megfelelő elrendezésű, alul a teknőből kilépő nyílásoknál
volt, hogy a szerzett tapaszta
páncélozott kipufogókat, a csőtisztító bal oldalon elhelyezett tartóhengerét, valamint
latok birtokában a következő
a „zimmerit” bevonattal ellátott szerelékes ládákat mutatja
tank -e g y Párduc - már min
den kompromisszum nélkül
épülhet. A munkák megkez
dését hátráltatta, hogy a pán
célosutánzatok építésében
időközben nagy gyakorlatot
szerzett Vitárius György vál
lalkozó és társai nem tudott
alkalmas
harckocsiteknőt
vásárolni. így egyezséget
kötöttek egy Budapest kör
nyéki hagyományőrző csa
pattal, akik rendelkeztek egy
VT-55 típusú szovjet műsza
ki-mentő páncélossal, de ők
megfelelő adottságok hiányá
ban a tervezett felépítmény
megépítésére nem voltak
képesek.
Az erősen leromlott álla
potú orosz harckocsi felújí
tását követően a Párduc
replika két hónap alatt
készült el, 5 mm-es kazán-

minden hiba nélkül üzemel. A háborús harckocsiutánzat a
módosítás óta itthon és külföldön számtalan hadijátékon
vett részt, megjelenésével még a második világháborús
páncélosok ismerőit is zavarba hozza.
A siker nyomán feltehető volt, hogy újabb harckocsik is
épülnek majd. így is történt, és másodikként egy Hetzer
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5. ábra. A most már arányos szélességű futóművel szerelt Hetzer

lemezből. A felépítmény minden részét a lehető legpon
tosabban lemásolták, a „páncélzat” a festés előtt „zimmerit” bevonatot is kapott. Arra is gondot fordítottak,
hogy a jellegzetes szovjet páncéloskerekek mindegyiké
be a Párduc csavarozott, „tele” futókerekét másoló tár
csát szereljék.
6. ábra. A motortér felülnézete. Az eredetivel azonosan
kialakított, hűtőlevegő szívó- és kilépőnyílásaival,
az üzemanyag és hűtőfolyadék töltőnyílásaival

7. ábra. A torony felső „páncéllemeze” a szellőzés tornyon
kívüli, páncélozott részével, a töltőkezelő periszkópjával
és a parancsnoki kupolával, azon a légvédelmi géppuska
vezetősínjével

A korábbi harckocsik képességeit megtoldva a Párduc
„lövegéből” pirotechnikai hanggránátot is ki lehet lőni, még
a becsapódást is imitálják. A megállapodás értelmében
Vitárius György vállalkozása és a hagyományőrző csapat
közösen üzemeltetik az elkészült Párducot, meghívásokat
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8. ábra. A szovjet gárdahadosztály jelvényével ellátott,
ZIL 157 gépkocsialvázra szerelt Katyusa sorozatvető

fogadnak el bel- és külföldi harci bemutatókra, filmfelvéte
lekre.
A két korábbi páncélossal eddig is évente 6 - 8 alkalom
mal jártak Szlovákiában, ahol a haditechnikai játékok meg
rendezését a szlovák védelmi minisztérium is támogatja.

Másrészt pedig a teljes és folyamatosan bővülő harcjármű
parkkal (előkészületben: T-54, BMP-1 és különböző típusú
katonai gépkocsik) harckocsi- és katonaijármű-vezetést,
valamint „sétaharckocsizást” kínálnak az ilyen szórakozás
iránt érdeklődőknek.
Nemrégiben készült el a ZIL—131 tehergépkocsi-alvázra
épült Katyusa sorozatvető is, melynél ugyancsak fény- és
hanghatással imitálható a rakéták indítása és célba csapódása. Ez a fegyver ezzel a hordozójárművel ugyan nem az
1945-ig terjedő időszakot, hanem inkább az ötvenes éveket
jeleníti meg, de ha az egyik legnevesebb modellgyártó cég
ebben a formában kínálhatja a Katyusát mint második
világháborús járművet, akkor a harci játékok keretében sem
okoz zavart a gépkocsi évjárata.
Érdekes megemlíteni, hogy a Csehországban évente
megrendezett harcjátékok közül a legjelentősebbre egész
Európából több mint száz, szinte kivétel nélkül eredeti,
működőképes katonai jármű érkezik. Ez lehetőséget nyújt a
nézőknek, hogy megismerhessék a második világháború
kontinensünkön harcolt csaknem valamennyi hadviselő
felének haditechnikáját.
Európában harckocsi csak legritkább esetben lehet
magánkézben, azok mozgatása is rendkívül nehézkes.
Ezért az ilyen nagyszerű utánzatok megjelenése minden
ilyen tárgyú program esetében a látványosság csúcspontját
jelenti.

Forrás:
A szerző felvételei
www.tankberles.com

Sipula István mk. vezérőrnagy
(1926-2010)
Sipula István Szolnokon született 1926. július 14-én. Fiatal diplomásként mint a Híradó Tiszti Iskola hallgatója
1950. október 5-én kötötte össze sorsát a Magyar Néphadsereggel. Tanulmányait alig két hónap múlva már a
polgári végzettségének jobban megfelelő Páncélos Szertárnál folytatta alhadnagyi rendfokozatban. Képességei
alapján három hónap múlva kinevezték Esztergomba, a 33. harckocsiezred műhelyparancsnokának, ahonnan
pályája a Páncélos Szertár műhelyparancsnoki beosztásába vezetett.
Katonai pályáját 1951 novemberétől a Páncélos Parancsnokságon folytatta. Alig 25 évesen, fiatal tisztként részese lehetett a pán
célos erők megalakításának. Elméleti felkészültsége és vezetői rátermettsége alapján 1952. december 1-jétől a Páncélos Szertár
parancsnoki beosztását látta el. A beosztásban eltöltött 17 évnyi időszakra esett a harckocsik mennyiségének növelése, új harckocsi
típusok rendszeresítése, valamint a Páncélos Szertár megfeleltetése a vele szemben támasztott új követelményeknek a javító-karban
tartó tevékenység mennyiségének és minőségének magasabb szintre emelése révén. E szakmai profilbővülés következtében a szer
vezet neve Központi Páncélos és Gépjármű Javító Üzemre változott. Vezetője a fiatal mérnök, Sipula István lett, előbb alezredesként,
később ezredesi rendfokozattal.
1963-ban elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök-közgazdász szakát, és a jól működő üzem éléről 1970-ben kinevezték
a gazdasági nehézségekkel küzdő Gödöllői Gépgyár igazgatójának. Neki köszönhetően jól ötvöződtek a gépgyár és a budapesti javító
üzem erős oldalai, ennek eredményeként Gödöllőn kialakult a magyar hadiipar egyik fontos bázisa. Korszerű javítási technológiák
meghonosítása, hadiipari export és polgári termékek gyártása képezte a gyár tevékenységének három pillérét.
Katonai pályafutásának újabb, egyben utolsó állomása volt az MN Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálat Főnökség, ahol 1974től 1989-es nyugállományba helyezéséig szolgálatfőnökként teljesített szolgálatot. Vezetőként úgy tudott követelményt támasztani és
fegyelmet tartani, hogy közben elnyerte beosztottjai tiszteletét. E beosztásában tudta igazán kamatoztatni elméleti ismereteit és gya
korlati tapasztalatát, melyek nélkül a páncélos és gépjármű-technikai eszközpark megújítása nehezen lett volna levezényelhető. Mind
emellett több cikluson át ellátta a BHSE ellenőrző testületének elnöki teendőit, illetve 1984-1989 között ő volt a Magyar Autó- és
Motorsport Szövetség elnöke.
Személyében a szakma „Nagy Öregje” távozott közülünk. Földi maradványait 2010. május 7-én helyezték örök nyugalomba a Far
kasréti temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
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K a to n a i lo g is z tik a J
Dr. Gáspár Tibor

60 év a fegyverzettechnikai
szolgálat életében ш

A fegyvernemek és szolgálati ágak
csapatünnepének - rendszerváltást
követő - visszaállításakor
a Magyar Honvédség parancsnoka
a 23/1993. számú intézkedésében
augusztus 1-jét jelölte ki
a Fegyverzettechnikai Szolgálat
napjává. Ez a nap, a Honvéd
Tüzérparancsnokság
szervezetében megalakult Tüzér
Ellátó Csoportfőnökség
születésnapja, 1950. augusztus 1.
Az újkori Magyar Honvédség innen
számolja a Fegyverzettechnikai
Szolgálat működését, ezért ebben
évben ünnepeljük a 60. évfordulót.

i s m e r t , a fegyver- és lősze
rellátás hosszú évszázadokra
I nyúlik vissza, a fegyver szinte
ős az emberiséggel. Ennek elle
nére jelen cikk alapvetően az eltelt 60
év eseményeit - a fegyver- és lőszer
biztosítás második világháború utáni
történéseit - tekinti át.
Debrecenben 1944. december 22én az Ideiglenes Nem zetgyűlés
m egválasztotta M agyarország új
kormányát, mely december 28-án
hadat üzent Ném etországnak. A
Moszkvában 1945. január 20-án
m egkötött fegyverszüneti egyez
ményben a kormány kötelezte
magát, hogy a fasiszták elleni harcra
nyolc hadosztályt állít fel. Ezen ese
mények aktuálissá tették az új had
sereg megszervezését.
A kialakult helyzetben a hadseregszervezés nem volt egyszerű feladat.
Mind az üzemek, gyárak, mind a pol
gári és katonai raktárak súlyos káro
kat szenvedtek a földi és légitámadá
sok, hadműveletek következtében,
továbbá az erőszakos német kiürítés
és rombolás miatt. A Honvédelmi
Minisztérium által 1946-ban készült
kimutatás szerint csak hadianyagból
mintegy 14 ezer vagon rakományt vit
tek el. A felsoroláson olyan tételek
szerepelnek, mint 1 2 0 vagon fegyver
és páncélos jármű, 1300 vagon lőszer
stb. A szertárakat és műhelyeket
Ausztriába, a lőszer- és alkatrészszál
lítmányokat a Szudéta-vidékre telepí
tettek át1.
in t
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A hadsereg anyagi megalapozásá
nak munkái nagyobb lendületet akkor
kaptak, amikor az 1945. január 19-i
szervezési intézkedés alapján meg
alakult a Honvédelmi Minisztérium és
anyagi csoportja alárendeltségében a
hadbiztosi alcsoport (költségvetés,
ruha- és élelmezési ügyek); ahadmérnöki alcsoport (hadiipar-, fegyver-,
lőszer-, gépkocsi- és üzemanyag
ügyek); az orvosi alcsoport (egészség
ügy, állategészségügy) és az egyéb
anyagi alcsoport (vonat-, műszaki hír
adóanyag- és irodafelszerelés ).2
Az anyagi csoportfőnök Vörös Gyula
vk. alezredes volt. A hadmérnöki
alcsoporton belül a fegyver- és lőszer
biztosítás kérdéseivel a Tüzér, fegyver
és lőszer osztály foglalkozott, amely
nek vezetője pár napig Gergelyffy Imre
ezredes, majd pedig Virág László
ezredes lett. Az osztály két alosztály
ból, tüzér-, fegyver- és lőszeralosztály
ból (vezetője Bally Sándor alezredes),
valamint az anyagi és kezelő alosz
tályból (vezetője Horváth István psz.
kv. ezredes) állt.3
A jóváhagyott szervezési intézkedé
seknek megfelelően az új hadosztály
ok hadrendjében az anyagi szolgálat
felépítése, az ellátás rendszere a
háború előttihez képest alig változott.
A csapatok fegyver-, lőszer-, tüzérségi
és optikai anyagellátását a hadosz
tálytörzsbe szervezett fegyverzeti és
lőszertiszt irányította és szervezte.
A fegyverzet begyűjtéssel történő
biztosítása nem eredményezhetett tel
jes megoldást. Ezért a kormány a
Szovjetunióhoz fordult segítségért.
1945. március 16-án kezdték meg a
magyar és német fegyverek átvételét
a kőbányai vasúti pályaudvaron tele
pült szovjet zsákmányraktárból. Az
átvétellel egy időben gondoskodtak
azok javításáról is, így a puskák golyó
szórók, géppuskák javítására az óra
gyár Angol utcai üzemét jelölték ki, a
lövegeket a szovjet tábori tüzérségi
javítóműhely hozta rendbe Budán.
Nemsokára bekapcsolódott a javítási
munkákba a Danuvia Fegyver- és
Lőszergyár is.
A honvéd kerületi parancsnokságok
is hoztak létre fegyver- és tüzérjavító
műhelyeket, legelsőként az 1 . kerületi

parancsnokságé kezdte meg munkáját
a Timót utcai 6 . szám alatti régi tüzérszertárban .4
Az így átvett és kijavított fegyverek
kel március-áprilisban történt meg a 6 .
és 1. hadosztályok ellátása. Az átvett
fegyverzet ellenére a 6 . hadosztálynál
március végén az elrendelt anyagok
60 százaléka még hiányzott. Az 1.
hadosztálynál április 23-án többek
között a fegyverek közül hiányzott
még 3440 géppisztoly, 79 golyószóró,
14 géppuska, 15 nehéz aknavető, 5
páncéltörő ágyú, 18 tüzérségi löveg, 6
légvédelmi ágyú .6
A két hadosztály felszerelése és
hadműveleti területre irányítása mel
lett fontos feladat volt a határőrizet
megszervezése Is. A Honvédelmi
Minisztérium 1945. február 22-én kia
dott intézkedése alapján kezdődött
meg a határőrség megszervezése .6
Ez a feladat is sok gonddal járt a meg
felelő fegyverzet hiánya miatt.
A háború befejezése után a hadmű
veleti területen lévő csapatok hazatér
tek, és megkezdődött a hadsereg lét
számcsökkentése. A hadsereg is
része lett a hatalomért folytatott harc
nak. A politikai érdekek kezdetben
nem tartották szükségesnek a fejlesz
tését. Az átszervezés után a hadosz
tályvonat hadrendje alacsonyabb lét
számmal is megőrizte az ellátás alap
vető elemeit, így a lőszerosztag is
megmaradt. A hadosztályvonat a
továbbiakban a hadosztály egészéhez
hasonlóan kiképzést folytatott. A csa
patok ellátását a változatlan számban
megmaradt központi, kerületi, illetve a
kiemelt helyőrségekben lévő raktárak
közvetlenül biztosították.
A Honvédelmi Minisztériumban
1946. március 1-jével az Anyagi
Főnökség a Felszerelési Csoportfő
nökségből és a Gazdasági-Közigaz
gatási Csoportfőnökségből állt. A Felszerelési Csoportfőnökség a követke
ző osztályokkal rendelkezett:
- Fegyverosztály (vezetője Bally
Sándor ezredes, később vezérőr
nagy);
- Ló-, vonat- és állat-egészségügyi
osztály;
- Gépkocsi és üzemanyagosztály;
- Orvosi osztály.7

A háború befejezése után egyre
égetőbb probléma lett a leszerelések
és a folytatódó anyaggyűjtések követ
keztében szaporodó és központi kész
letbe kerülő anyagok válogatásából,
javításából, karbantartásából, tárolá
sából, szétszereléséből adódó felada
tok megoldása. Több felterjesztés
után a SZEB 1946. augusztus 10-vel
hozzájárult a Honvéd Tüzér Szertár
(92 fővel), majd 1946. október 10-vel
pedig egy fegyverjavító műhely létre
hozásához. A Honvéd Tüzér Szertár a
Forinyák utcában jött létre, majd 1948ban a Timót utcába települt át, 196
főre emelt létszámmal és végezte a
szükséges javítási, ellátási és tárolási
feladatokat.8
A csapatoknál felmerülő javítási igé
nyeket a fegyverműmesterek elégítet
ték ki a hadosztálynál, illetve a Kerület
Parancsnokságoknál szervezett mű
helyekben. Ezek a műhelyek igen kis
létszámmal működtek, az összegyűj
tött fegyverekből kitermelt vagy a régi
készletekből megmaradt alkatrészeket
használták fel a régi műhelyfelszerelé
sek segítségével.
A lőszerekkel, robbanóanyagokkal
való ellátást és a tárolási munkákat
akadályozta
a
lőszerraktárhiány.
A különböző gyűjtőhelyek nem voltak
alkalmasak a lőszerekkel végzendő
munkára és tárolásra. A tárolás gond
jait enyhítette, hogy 1946. október 1jével megalakult az 1. sz. Honvéd
Lőszerraktár Törökbálinton, majd
1948. október 1-jén egy másik lőszerraktár Devecserben.
A fegyverzeti anyagokkal kapcsola
tos munkák szakszerű végzése szük
ségessé tette a szakember-utánpótlás
rendezését. Ennek első lépéseként
1946. október 1-jén kétéves tanfolyam
kezdődött fegyver-, tüzérműmester és
tűzszerészszakon 64 fővel. Majd
1947-ben intézkedés történt a más
beosztásban szolgáló fegyverzeti
szakemberek felkutatására .9
A hadsereg fegyverzeti ellátása
1945. júniustól 1948-ig lényegében
stagnált, új eszközellátás nem történt.
Az alakulatok felszerelése csak azzal

Tüzér Ellátó Csoport főnöke:
M. és terv. ov. (csf. h.)
Fe.nyt. és jav. ov.

Lőszerellátó és nyt. ov:
Ipari megrendelő ov.:
Átvételi osztály ov.:
Ellenőrzési osztály ov.:
Önálló pü. alov.:
Titkos és leíró iroda ir.v.:

Megnevezés
Tüzér Szertár (Budapest)
Központi LR. (Törökbálint)
3. LR. (Nógrád)
2. LR. (Devecser)
Összesen

Tiszt Tisztes
41
59
26
26
25
23
18
15
110
123

javult, hogy az átszervezésekkel járó
létszámcsökkentések során végrehaj
tott anyagösszevonások minimális
lehetőséget biztosítottak a fegyverek
cseréjére. Összességében a fegyver
zet minősége a kor színvonala alatt
maradt.
A volt szövetséges hatalmak Párizs
ban 1947. február 10-én írták alá
Magyarországgal a békeszerződést.
A magyar Országgyűlés a békeszer
ződést 1947. július 25-én iktatta tör
vénybe (1947. évi XVIII. te.). A törvény
szeptember 15-vel lépett hatályba.
Az életbelépéssel megszűnt a fegy
verszüneti állapot, az ország jogilag
visszanyerte függetlenségét. Magyarország a békeszerződés III. rész 12.
cikke (katonai és légügyi rendelkezé
sek) szerint 65 ezer főnyi szárazföldi
hadsereget és 5000 főnyi (90 repülő
géppel rendelkező) légi haderőt tart
hatott.10
1948. szeptember 9-ével a hadse
reg szoros pártirányításának teljeseb
bé tétele érdekében Farkas Mihály, a
Magyar Dolgozók Pártjának főtitkárhe
lyettese, az MDP újjászervezett Kato
nai Bizottságának elnöke lett a honvé
delmi miniszter és egyúttal a honvéd
ség parancsnoka. Ezt követően még
erőteljesebben folytatódott a hadse
regfejlesztés. A megkötött szerződés
értelmében szovjet tanácsadók kezd
ték meg működésüket a hadseregben,
megindult a hadsereg szovjet mintára
történő átszervezése.
A Tüzér, fegyver- és lőszerosztály
1949. augusztus 1-jéig a Honvédelmi
Minisztérium Anyagi Főcsoportfőnök
ség szervezetében működött. Felada
ta volt a honvédség fegyverzettel és
lőszerrel, valamint műszerekkel törté
nő biztosítása. Az osztály vezetője

Frey Andor alezredes
Jakus Vendel százados
Sári András őrnagy
(1951. 11. 27-től Jakabenszky Lajos
főhadnagy)
Tóth Péter őrnagy
Szabó Lóránt mk. őrnagy
Menyhárt József őrnagy
Tóth Ferenc százados
Boda Ferenc százados
Hubay László alhadnagy 12

Honvéd
131
217
209
167
724

Hallgató Polgári a. Összes
120
266
617
86
355
81
338
52
252
120
1562
485

Bocsor Pál ezredes lett, létszáma
ebben az időben 28 főt tett ki.
Az 1949. évi HM-átszervezéssel a
HM Anyagi Főcsoportfőnökség 1949.
augusztus 1-jével megszűnt. A Tüzér,
fegyver- és lőszerosztály a HM Tüzér
Parancsnokság szervezetébe került
anyagi (4.) osztály megnevezéssel.
A 4. osztály három alosztályból Fegyver, Tüzér és Lőszer alosztály tevődött össze, 2 1 - 2 2 fővel (16-17
tiszt, 5 tiszthelyettes). Az osztály veze
tője Péter Borisz vk. alezredes, helyet
tese Göczei László alezredes volt.11
Minden alakulatnál, önálló zászlóaljig
bezárólag, „fegyver- és lőszer-szolgá
latvezető” beosztást rendszeresítettek.
1949. december 8 -án Pórffy György
vezérőrnagy, HM-tüzérparancsnok ren
deletet adott ki a fegyver- és lőszer
szolgálatvezető helyek feltöltésére.
A növekvő feladatok ellátására a
Honvédelmi Miniszter 1950. június 7én jóváhagyta a Honvéd Tüzérpa
rancsnok alárendeltségében működő
Tüzér Ellátó Csoportfőnökség szerve
zetét, amely 1950. augusztus 1-jével
alakult meg 8 8 fővel.
A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség és a
csapatoknál megalakult szervei, a tüzér
fegyverzeti szolgálatok fő feladatait a
csapatok előtt ez időben álló feladatok
határozták meg: ellátni a megalakuló
magasabbegységeket és egységeket a
folyamatosan érkező fegyverzeti anya
gokkal, biztosítani azok állandó hadrafogható állapotban tartását. A csoportfőnökség ezzel párhuzamosan a kato
nai üzemi megbízottak széles hálózatá
val biztosította a meginduló hadiipari
üzemekben a szovjet dokumentáció
szerinti gyártást, a fegyverzeti anyagok
minőségi és mennyiségi átvételét.
A háború után részben épségben
megmaradt fegyver- és lőszergyárak
elégtelennek bizonyultak a nagy
tömegben előállított vagy szállított
hadianyagok előírás szerinti huzamos
tárolására. Az 1950-53. években egy
sor raktár és bázis épült. Ebből fakadó
an felügyelni kellett az építkezések
menetét. A csapatok növekedésével
megnőtt a csapatoknál lévő tüzérellátó
szakközegek létszáma és a fegyverzeti
eszközök, anyagok mennyisége, ami a
Tüzér
Ellátó
Csoportfőnökségre
nagyobb irányító és ellenőrző, továbbá
szakmai segítségnyújtási feladatot rótt.
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1. ábra. Fegyveranyag-oktatás
az ötvenes években
2. ábra. Fegyverismereti oktatás
3. ábra. Lövegkarbantartás
4. ábra. Gyújtóállítás
5. ábra. Lokátor technikai
kiszolgálás
6. ábra. Lokátorjavítás

A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség az
1950. októberi átszervezés után az
alábbi közvetlen szervezetekkel ren
delkezett:
A szakmai tevékenységek végrehaj
tására a tüzérellátó szakközegek állo
mánya a következő volt (1950. október
28-án) a csapatoknál:

038. számú parancs, amelynek tárgya
„A tüzérellátó szolgálat nevének tüzér
fegyverzeti szolgálatira való változta
tása volt.
A parancs megállapítja: „A tüzérfegy
verzeti szolgálat tisztjeinek fő kötelme
nem az ellátás, hanem a tüzérségi
fegyverzet, lőszerek és technika állan
dó hadihasználható álla
potban tartásának bizto
Tiszt Tisztes Összesen
sítása, a fegyverzet álla
Kell
576
416
992
potának, megőrzésének
Rendelkezésre áll 224
244
468
és tárolásának ellenőrzé
Hiány
352
172
524
se, továbbá a Magyar
Néphadsereg csapatai
személyi állományának
A Tüzér Ellátó Szolgálat szakköze ezen fegyverzet béke és háború esetén
geinek kiképzésében részt vett a Hon való felhasználásának oktatása .”14
véd Kossuth Tüzér Tiszti Iskola és a
1953 elején a Fegyverzeti Csoportfő
Tüzér és Fegyver Szertárnál működő
nökség közvetlen alárendeltségében
tiszti-tiszthelyettesi
tanfolyamok,
már tíz szervezet tevékenykedett:
továbbá a Szovjetunióban is volt lehe
tőség fegyverzeti mérnöki és techniku
si képzésre.
Szervezet
A szakkáderek további létszám-növe
Tüzér és Fegyver Szertár Budapest
kedési igényének kielégítésére 1951
1. sz. Lőszerraktár Törökbálint
őszén felállították a „Gábor Áron” Tüzér
2. sz. Lőszerraktár Devecser
Technikus Tiszti Iskolát Budapest hely
3. sz. Lőszerraktár Nógrád
őrségben. Az iskola létszáma 879 fő
4. sz. Lőszerraktár Erdőtelek
volt (tiszt: 155 fő, tiszthelyettes: 52 fő,
5. sz. Lőszerraktár Hajdúsámson
honvéd: 81 fő, növendék: 520 fő, külön
6 . sz. Lőszerraktár Kapoly
leges: 4 fő, polgári alkalmazott: 67 fő).
7. sz. Lőszerraktár Izsák
A Tüzér Technikus Tiszti Iskola
Központi Lőszerraktár Pusztavacs
parancsnoka
Debreczeni
József
Katonai átvevők .15
őrnagy volt.13
1952 őszén a hadsereg létszáma
elérte a 200 554 főt, ebből 9334 sze
A Fegyverzeti Csoportfőnökség fel
mély polgári alkalmazott volt.
adatai 1953-tól tovább bővültek. A hon
A Tüzér Ellátó Csoportfőnökségre védelmi miniszter az 1953. évi 029.
háruló feladatokat (központi ellátás, számú „A rádiólokátorok és rádiólokáci
központi anyagtárolás megvalósítása) ós eszközök gyártásával, biztosításával
a növekvő számú központi alárendelt és karbantartásával kapcsolatos felada
szervezet végezte: a Honvéd Tüzér tok és felelősségek meghatározása” tár
Szertár és a hadsereg-lőszerraktárak gyú parancsával meghatározta: „A
(Központi Lőszerraktár, majd 1. sz. Magyar Néphadsereg Fegyverzeti Cso
Lőszerraktár Törökbálint, 2. sz. portfőnöksége végezze a néphadsereg
Lőszerraktár Devecser, 3. sz . Lőszer- összes fegyvernemeknek rádiólokátorral
raktár Nógrád, 1952-től 4. sz. Lőszer- és rádiólokációs eszközzel való ellátást.”
raktár Erdőtelek és Központi LőszerAz 1953-as év jelentős mérföldkő volt
raktár Pusztavacs). Az összesített lét a Magyar Néphadsereg történetében. A
szám - az őrség állományán kívül megváltozott világpolitikai helyzet hatá
1 0 0 0 fő körüli volt.
sára megkezdődött a hadsereg csökken
A Tüzér Ellátó Csoportfőnökség tése. Az őszi átszervezéshez az előze
nomenklatúrájába tartozó fegyverzet, tes tervek és javaslatok már az év dere
lőszer és katonai műszer, valamint kán elkészültek. Az 1953. július 7-én
tüzérjavító műhelyfelszerelés hazai készült kimutatás a fő csapásmérő erők
gyártásból történő biztosításával egyre nél az alábbi csökkentéseket javasolta:
nagyobb feladat hárult a fegyverzeti
lövészalakulatoknál 14 329 fő (19,2 %),
eszközöket és anyagokat átvevő állo páncélos csapatoknál 4 397 fő (17,70), a
mányra. A Katonai Üzemi Megbízottak tüzérségnél pedig 4 435 fő (23,8 %).
létszáma a következőképpen alakult:
Az MDP Politikai Bizottsága számá
1950. június - 41 fő, 1950. október ra készült javaslat a hadsereg 1953.
165 fő, 1 9 5 1 /5 2 -2 9 2 fő.
évi őszi átszervezéséhez a Magyar
A tüzérellátó szolgálat feladatainak Néphadsereg békelétszámát 165 992
és felelősségének megfelelő szintű főben jelölte meg.
elismerését jelzi az 1952. november
Törölték a hadrendből a Tüzér Fegy
24-én megjelent honvédelmi miniszteri vermesteri Tanfolyamot is .16

A minisztérium átszervezésére 1953.
december 1-jével került sor. Itt is csök
kentették a létszámot. Létrehozták a
fegyverzet és technikai főfelügyelő
beosztást, amelynek alárendeltségébe
került a Tüzér Parancsnokság állomá
nyából a Fegyverzeti Csoportfőnökség.17
A főfelügyelőség létrejötte elősegítet
te a gyártási területen jelentkező gon
dok felszámolását. Ugyanakkor zavart
okozott a csapatoknál lévő szolgálatok
tevékenységében, mivel több helyen a
parancsnokok az átalárendelést helyte
lenül értelmezték, és kivonták a fegy
verzeti szolgálatot a tüzérparancsnok
alárendeltségéből, amit az MN Fegy
verzeti Csoportfőnök 088/1954. számú
intézkedésére vissza kellett állítani.18
A Honvédelmi Miniszter a 037/1954.
november 29-én kelt tiszti parancsával
a Magyar Néphadsereg Fegyverzeti

Parancsnok
Király Mihály szds.
Pető Andor őrgy.
Timkó János fhdgy.
Tátrai Ernő fhdgy.
Fehér Géza őrgy.
Kolonits István őrgy.
Nagy Kálmán alez.
Mag Lajos őrgy.
Nyilasi László fhdgy.

és Technikai Főfelügyelői beosztást
1954. december 1-jével megszüntette
és a Fegyverzeti Csoportfőnökséget a
Magyar Néphadsereg Tüzér Parancs
nok alárendeltségébe helyezte, az
addig meghatározott feladatainak
meghagyása mellett.
Az 1953-ban megkezdődött hadse
regcsökkentésnél a kisebb, de korsze
rűbb hadsereg megteremtése volt a
cél. A hadseregcsökkentés ismételten
nagy feladatot rótt a fegyverzeti szol
gálat szakembereire, hiszen 1956 ele
jéig mind a szervezet, mind a fegyver
zet és létszám lényegesen kisebb lett.
A Magyar Néphadsereg fegyverzete
az 1955. január 1-jei állapot szerint a
következő volt:

Kézi fegyverek
pisztoly
puska
géppisztoly
golyószóró
géppuska
Egyéb fegyverek
pct. fegyver
légvédelmi ágyú
tábori ágyú
aknavető
sorozatvető
páncélozott jármű
repülőgép

49 444 db
80 432 db
6 8 157 db
4593 db
1435 db

435 db
1599 db
1 1 2 0 db
1231 db
2 db
572 db
545 db

1955-ben csoportfőnökség közvetlen alakulat volt a
13. sz. Tüzér fegyverbázis
Budapest,
Tápiószecső,
14. sz. Tüzér fegyverbázis
11. sz. Lőszerbázis
Pusztavacs,
Nyírtelek,
4. sz. Lőszerbázis
Hajdúsámson,
5. sz. Lőszerbázis
1. sz. HDS Lőszerraktár
Törökbálint,
2. sz. HDS Lőszerraktár
Devecser,
3. sz. HDS Lőszerraktár
Nógrád,
6 . sz. HDS Lőszerraktár
Kapoly,
7. sz. HDS Lőszerraktár
Izsák,
8 . sz. HDS Lőszerraktár
Erdőtelek (Kál),
9. sz. HDS Lőszerraktár
Császár,
10. sz. HDS Lőszerraktár
Táborfalva.

Az 1954/1955. évben kialakult a
Fegyverzeti Csoportfőnökség közvet
len alárendeltségében tevékenykedő
szervezetek állománya. A lőszerraktá
rak számának és tárolási kapacitásá
nak növelését indokolta a hadsereg
lőszertartalékainak létrehozása és
tárolása, valamint a fegyverzet,
műszerek megnövekedett mennyisé
gének központi tárolása .19
1956. szeptember hónapban sze
mélyi változás történt a Fegyverzeti
Csoportfőnökség élén. Frey Andor
ezredest egészségi okokból tartalékállományba helyezték, és 1956.
szeptember 21-vel Bereczki Imre
őrnagyot nevezték ki az MN Tüzér
Parancsnokság fegyverzeti csoport
főnökének .20
Az 1956-os forradalmi események
a fegyverzeti szolgálat életében,
kialakult m unkastílusában
nagy
törést okoztak. Sok technikus és
mérnök tiszt hagyta el a hadsereget,
és helyezkedett el a polgári életben.
A tiszti pályát hivatásuknak tekintőknek úgyszólván mindent elölről kel
lett kezdeni. A szabadságharc leve
rése után a fő tevékenységet a fegy
verzeti anyagok összegyűjtése, nyil
vántartásba vétele és használható
állapotba hozása jelentette. A hiva
tásos állomány a munkapadok mellé
állt, és az összegyűjtött fegyver
anyagok
válogatását,
javítását
végezte.
A hadsereg újjászervezése érdeké
ben 1957 januárjában tárgyalások
kezdődtek a szovjetekkel. A tárgyalá
sokon önálló témaként szerepelt a
Magyar Néphadsereg személyi állo
mánya és haditechnikája, az ország
légvédelme, a hadsereg ellátása fegy
verekkel, haditechnikával, a felesle
gessé váló haditechnika tartalékolása,
egy részének átadása a Szovjetunió
nak, szovjet tanácsadók küldése a
Magyar Néphadsereghez.
Jegyzékekben tüntették fel a
Magyar Néphadsereg meglévő és
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további fejlesztés során szükséges
fegyverzetét, haditechnikáját, béke
hadrendjét. A jegyzék felsorolta, hogy
milyen eszközök átadásával, átvételé
vel számoltak. Ezek zöme akkor hasz
nálható, sőt korszerű volt. Megálla
podtak abban is, hogy Magyarország
454 millió rubel értékben ad át szovjet
haditechnikát és szovjet licencek alap
ján gyártott katonai felszereléseket. Az
átadás 1961-ben fejeződött be, miköz
ben hasonló eszközöket ismét vásá
rolt a magyar fél a Szovjetuniótól.
1957-ben újra napirenden volt a
Magyar Néphadseregben a légvédel

mi rendszer kiépítése. A januári tár
gyalásokon kialakított álláspont értel
mében elsősorban a rádiólokációs, a
felderítő és a hírközlő rendszert és
korszerű központi harcálláspontot kel
lett kiépíteni.21
A fentiekben vázolt körülmények
nagy feladatokat hárítottak az újjá
szerveződő fegyverzeti szolgálatra.
A fegyverzeti anyagok rendezésével
egy időben nagy mennyiségű fegy
vert, műszert és lőszert kellett előké
szíteni átadásra, majd átadni az
ország adósságának törlesztése fejé
ben. Meg kellett valósítani a létszá
mában kisebb, de nagyobb ütőerőre
tervezett hadsereg átfegyverzését,
korszerű fegyverzeti anyagokkal törté
nő biztosítását.
A fegyver- és műszerkészletek ren
dezése, készletezése mellett igen fon
tos feladat volt a „HR” lőszerkészletek
technikai ellenőrzése, a készletek
megalakítása, valamint a csapatok
ellátása, melyet a raktárak állománya
nehéz körülmények között hajtottavégre. A hadseregszervezés részeként
csökkentek a fegyverzeti szervezetek
is. 1958-ban megszűnt a 3. számú
lőszerraktár Nógrád helyőrségben .22
(Folytatjuk)
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Hatala András

Üreges töltetek

III. rész

A második világháború alatt gyártott
magyar üreges töltetek
T örténeti

háttér

A második világháborúba lépő magyar hadvezetés szem
besült a páncélelhárítás súlyos elégtelenségével, ahogy
már arra előzetesen számítottak. Hamar felismerte, hogy a
hagyományos út, nevezetesen a nagy kaliberű elhárítótü
zérség gyártása az ország számára nem könnyen járható.
Az ágyúgyártás hazai teljesítőképességhez mérten nagy,
de a harci terekhez viszonyítva elégtelen kapacitása a
nehéz páncéltörő ágyúk gyártását szinte lehetetlenné tette.
Magyar fejlesztésre nem lévén idő, a német 7,5 cm-es
40M páncéltörő ágyú licencének megvásárlása után a
gyártás csak 1944 végére kezdett beindulni, de végül pár
átadott ágyún kívül semmi sem lett belőle. A Magyar Királyi
Honvédség az 1938-1940-es évek színvonalán álló hazai
gyártású páncéltörő csöves tüzérséggel harcolta végig a
második világháborút.
Mivel magyar üreges töltetekkel kapcsolatos kutatásról
nincs adat az 1941 előtti időszakból, minden bizonnyal
elsőként a német félnél látott kumulatív töltetek alapján kör
vonalazódott egy „másik” megoldás a magyar páncélvéde
lemre. Ez az út sokkal egyszerűbb és olcsóbb fegyvereket
ígért, és ezt a hadvezetés is hamar felismerte. Két úton
haladtak: licencvásárlás, illetve saját fejlesztés. Mindkét
vonalon eredményeket értek el.

L icencvásárlások
Magyarországon 1941 végén „42M PR" néven egy egész
sor tüzérségi lőszer jelent meg. Jelenleg még nem világos,
hogy vásárolt licencről vagy másolásról van szó, mindene
setre valamennyi lőszer belső konstrukciója teljes egészé
ben német mintájú. A honosítás csak a saját tervezésű
lövedékhüvelyben és a gyújtószerkezet magyar viszonyok17. ábra. 2007-ben az MH1. HTHE által terepen talált nyeles
gránátok

18. ábra. 40 mm-es 39M nyeles PR gránát kilövőtöltény

ra való átalakításában nyilvánult meg. A következő tüzérsé
gi lőszerek kerültek 1942-ben rendszeresítésre:
- 7,5 cm 42M PR gránát - A 7,5 cm 15M (15/31M és
15/35M) hegyiágyú lőszere. Jelenleg nincs arra bizonyíték,
hogy a kísérleteken túlmenően valóban gyártottak volna a
harcoló egységeknek is.
- 7,5 cm 42M hk. PR gránát - A 7,5 cm 41M harckocsiá
gyúhoz.
- 8 cm (7,65 cm) 42M PR gránát - 8 cm (7,65 cm) 18M
(22M) tábori ágyú lőszere. Jelenleg nincs arra bizonyíték,
hogy a kísérleteken túlmenően valóban gyártottak volna a
harcoló egységeknek is.
- 8 cm 29/42M PR gránát - A 8 cm-es 29/33M légvédelmi
ágyúhoz. Szinte biztos, hogy kísérleti fázisban maradt,
mivel az ágyú 29/35M páncélgránátja hasonló átütést adott,
mint a kumulatív gránát, és nem akarták a lőszeripart még
egy új típussal megterhelni.
- 10 cm 42M PR gránát - A 10 cm 14M (14a.M) könnyű
tarackhoz.
- 10,5 cm 42M PR gránát - A 10,5 cm 37M (40M és 40/43M
hk.) könnyű tarackhoz.
A 7,5-8 cm-es lőszerekben kúpos acélbélést alkalmaztak
alumínium lángközvetítő csatornával, a 10-10,5 cm-es kaliberűeknél pedig félgömb alakút acél közvetítő csatornával.
Valamennyi lőszerben volt sugárterelő lemez. Töltetként a
7,5-8 cm-es gránátokba nitropentát (NPT), a 10-10,5 cmes lőszerekbe pedig trotilt (T) töltöttek. A gyújtást a töltet
alján külön fémperselyben található töltet adta, amit ún.
102-es gyutaccsal indítottak. Valamennyi kalibernél a töltet
a gyújtási lánccal egy egységet alkotott, és az egészet
papírba csomagolva, olvasztott viasszal helyezték a löve
déktestbe. A 10-10,5 cm-es lőszerek fenékrészére karton
korong került mint kilövés alatti ütéscsillapító betét.
Valamennyi lőszerhez egységesen cinköntvény fejcsa
vart készítettek. A 42M fejgyújtót a 40 mm-es légvédelmi
repeszgránáttól vett 38/40M gyújtószerkezetből alakították
ki, úgy hogy a 20 mm-es nehézpuska 36/20M gyújtószerke
zetének a csappantyús gyutacsát szerelték bele. Ez a gyu
tacs valószínűleg nem vált be, mert szinte azonnal áttértek
a német eredeti Sprengkapselre, amit a gyújtókon 42a.M
mintaszámmal jeleztek.
A 7,5 cm-es 42M harckocsi és a 8 cm 29/33M légvédelmi
ágyúk - mint nagyobb kezdősebességű fegyverek - a
repeszgránáthoz kifejlesztett csökkentett töltettel lőtték a
gránátokat. A többi kaliberhez viszont teljes töltetű lőpor
zsákot rendszeresítettek, jelölve rajta, hogy „42M PR-hez”.
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19. ábra. 40 mm-es 42M nyeles PR gránát metszete

Az összes tüzérségi lőszer 60-70 mm-es korabeli homo
gén páncéllemezt ütött át bárhol a hatásos lőtávolságon
belül.
Az új kumulatív lőszerek másik nagy fajtáját az űrméreten
felüli lőszerek alkották. Ezeket kényszerből kellett rendsze
resíteni, mivel sok kiskaliberű páncéltörő ágyú volt a hon
védség tulajdonában, és ezeket a hatékonyság reményé
ben még rendszerben tartották ilyen lőszerrel. Ezek ere
dendően német fejlesztésűek, magyar megnevezésükben
külön nem jelölték, hogy az ágyúba nem hátulról töltendő,
hanem elölről a kell a csőbe helyezni.

T íp u s o k

- 37 mm-es 42M PR gránát - A 37 mm-es 36M páncéltörő
ágyúhoz.
- 37 mm-es 42a.M PR gránát - A 37 mm-es 34M páncéltö
rő (cseh) ágyúhoz.
- 40 mm-es 42M PR gránát - A 40 mm-es 40M páncéltörő
és 41M (42M) harckocsi ágyúkhoz.
- 40 mm-es 42a.M PR gránát - A 40 mm-es 36M légvédel
mi gépágyúkhoz.
- 47 mm-es 42M PR gránát - A 47 mm-es belga páncéltörő
ágyúhoz.
- 50 mm-es 42M PR gránát - Az 50 mm-es német 38M
páncéltörő ágyúhoz.
20. ábra. 40 mm-es 42aMM nyeles PR gránát nézeti képe
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A németektől átvett szerkezeten a magyar szakemberek
nem sok változtatást eszközöltek. A harci rész valamennyi
lőszernél teljesen azonos. A gyújtószerkezet is egyforma
lett, nevezetesen a 43aM aknagránát gyújtó. Mire ezeket a
lőszereket gyártásba tudták venni, addigra az aknagráná
tok sok munkát igénylő, lőporos biztosítékú gyújtószerkeze
teinek felváltására készült dugattyús aknagránátgyújtó is
készen állt. Az új aknagránátgyújtó távoli élesítésű, megfe
lelően kisméretű, és nagy detonátorral rendelkezett a PR
lőszerek töltetének indításához is.
Valamennyi lőszert speciális kilövőtölténnyel indították,
amely nem egyezett meg a vaklőszerrel. Ez egy teljes töl
tetű hüvely volt, aminek a nyakrészébe papírkorongot hen
gereltek. A 40 mm-es légvédelmi gépágyúhoz lövedékalakú
dugót készítettek, mivel ez a fegyver automata működésű,
és a teljes lőszeralak kell a zavartalan töltéshez.
Magyar módosítás volt a szárnyrész kialakításának meg
változtatása is. Elsőnek a szoknyarész bővült azon fegyve
rek esetében, melyeknek lángrejtőjük volt. Ebből adódik a
kétféle, 37 és 40 mm-es lőszer közti különbség. Nem tudni,
hogy miért nem egységesítették a gyártást és ezzel az
ellátást is, mivel valamennyi típus gyenge találati pontos
sággal és lőtávolsággal rendelkezett. A másik jelentős
módosítás, hogy az eredeti német kilövőrudas megoldást
csak a 37 mm-es kalibereknél tartották meg. A nagyobb
kalibereknél egységesen leváló csöveket alkalmaztak.
Kilövéskor a cső pár millimétert előremozdult, miközben a

21. ábra. Járőrtevékenység során előtalált 60 mm-es 44M
kézi rakétavető lőszerek

szárnyas lövedék helyben maradt. Ekkor az a két szeg
elnyíródott, ami addig a lövedéket a csőhöz kapcsolta.
Ugyanekkor a kilövőtöltény a maga előtt tolt levegőt össze
sűrítette, majd amikor a kilövőcső alját elérte, a levegőt
bezárta a cső belső terébe. A kirepülő lövedékről a csőtor
kolat után nem sokkal a belső légnyomás hatására a kilö
vőcső levált, és a földre esett.
Valamennyi lőszer 180 mm-es korabeli homogén páncél
lemezt ütött át bárhol a hatásos lőtávolságon belül.
1943-ban újabb üreges töltet került rendszeresítésre
licencvásárlással, a 30 mm-es 43M PR puskagránát, amely
a német 30 mm-es g.gew.Pz.Gr. magyar gyártású megfele
lője volt. Páncélátütési képessége 70 mm a hatásos lőtá
volságon belül bárhol.

Saját

fejlesztések

A sok német eredetű lőszer rendszeresítése mellett a
magyar fejlesztés párhuzamosan folyt, mivel hamar nyil
vánvalóvá vált, hogy a németek csak a „második vonalbeli”
fegyvereiket hajlandók eladni.
A HTI-ben dolgozók közül Misnay József hmtk. őrnagy
neve fonódott össze az üreges töltetek fejlesztésével. Biz
tos, hogy nemcsak ő dolgozott ilyen fegyvereken, de nem
sok munkatársa lehetett. Neve 1941-ben felmerül a kárpá
taljai és felvidéki rombolt hidak helyreállításáért kitüntetet

tek között. Ezután valószínűleg megbízták az üreges tölte
tek fejlesztésével, és valószínűleg ezzel foglalkozott a
háború végéig.
A kumulatív hatás korabeli megértése igen nehéz lehe
tett, mivel a már említett megfigyelőberendezések egyike
sem állt rendelkezésre. A töltetek béléséből kialakuló mag
részek összegyűjtésével minden bizonnyal ő is sejtette,
hogy valamiféle fémlövedék végzi a páncélok átütését, de
nehéz lehetett elhinni, hogy csak mozgási energia és az
óriási nyomóerő miatt lyukad ki a céltárgy, és a hőnek nem
sok szerepe van a folyamatban. Saját kísérletei alapján
arra a következtetésre jutott, hogy valamiféle fém-robbanó
anyag reakció játszódik le a folyamat során, amelytől a rob
banási energia és a hő jelentősen megnő. Feltételezte,
hogy a fémeknek valamilyen rezgése jön létre a robbanás
folytán, amit megfelelő anyaggal tovább lehet erősíteni, és
ettől alakul ki a nagy sebességű sugár. Ilyen alkalmas kata
lizátoranyagnak találta az alumíniumot, amely a később
rendszeresített valamennyi töltetében jelen volt. Elképzel
hető, hogy hallott a német Schradin 1941 -ben már alkalma
zott röntgenfelvételes megfigyeléseiről, és talán ő is meg
próbálta a jelenséget lefotózni. A hazai technika talán lehe
tővé tehette ezt, de semmi bizonyíték nincs arra, hogy meg
is próbálta.
Csak próba-hiba módszerrel felfedezte a robbanóanyag
gal gyorsított lövedékes töltetet. Az új akna fejlesztése
során kénytelen volt olyan nagy szögű béléskúpokkal kísér
letezni, amelyek egy akna szelvényébe beleférnek. Ekkor
tapasztalta, hogy a bélésanyag nagy távolságon is képes
páncélt átütni. A kumulatív hatást és az „EFP”-töltet lénye
gét viszont ő valószínűleg azonosnak vélte, mivel mindket
tő után visszamaradt valamilyen fémlövedék.
A tányéros töltetekkel való „próba-szerencse” kísérlete
zés annyira sikeresnek bizonyult, hogy két akna is rendsze
resítésre került:
- 43M LÖTAK (lövőtányérakna) - Harckocsi elleni oldal
akna.
- 44M LÖTAK - Harckocsi elleni oldalakna.
Mindkettő a bélésfémből kialakuló lövedéket lövi ki.
A 43M bélésanyaga egyszerű 13 mm vastag acélkorong,
míg a 44M 6,5 mm vastag tányéralakú béléssel készült.
Mindkettő alumíniumburkolattal fogja közre a nitropenta
robbanótöltetet. Az 43M esetlen támasztólábas, nehezen
álcázható szerkezetét a 44M könnyen telepíthető doboz
konstrukciója váltotta fel. Az új akna aerodinamikailag sok
kal stabilabb lövedéket lőtt ki, amely messzebb repült,
nagyobb páncélvastagságot üthetett át.

20. ábra. Külföldi magángyűjteményben őrzött, 40 mm-es 42aM nyeles PR gránát és kilövőtöltény

( In t e r n e t e s f ó r u m b ó l)
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Mai tudásunk szerint a 43M 20 m-ről 100 mm-es korabeli
homogén páncéllemezt ütött át. A44M-ről nincsenek adataink,
de minden bizonnyal legalább ezt a teljesítményt nyújtotta.
A világon elsőként rendszeresített EFP-hatású aknák
megtervezése mellett még további töltetek tervezését is
Misnay személyéhez kapcsoljuk. Ezek a következők:
- 60 mm-es 44M PR rakéta - 60 mm-es 44M kézi raké
tavető lőszere.
- 100/217 mm-es 44M PR rakéta - 100 mm-es Buzo
gányvető nehéz gyalogsági páncéltörő rakétavető lőszere.
- 43M ТАК (tányérakna) - Nyomásra működő harckocsi
elleni akna.
A 60 mm-es rakétában nem lehetett „nagyot alkotni”, ezért
egy hagyományos kumulatív töltet került kialakításra. A
43a.M fenékgyújtóját a már említett kumulatív puskagránát
tól kapta egy szállítási drótbiztosítással kiegészítve. A raké
tával a gyártás során még folytak kísérletek, mivel ismert a
tömör fejrészes, a hat szegmensre hasított fejrészes, vala
mint az utóbbi módosított változata, melynek minden máso
dik szegmensét kifűrészelték. A tömör fejrész módosításai a
fejrész könnyű összeroppanását célozták, hogy a rakéta
ferde szögű becsapódás esetén a normál páncéltörő gráná
tokhoz hasonlóan „beforduljon” a cél irányába. A lepattanás
veszélyét kívánták ezzel a módszerrel csökkenteni. A 60
mm-es 44M rakéta 100 mm-es korabeli homogén páncélle
mezt ütött át bárhol a hatásos lőtávolságon belül.
А 44M Buzogányvető páncéltörő rakéta igazi hatékony
fegyver lehetett volna, ha nem a háború „24. órájában” kerül
bevetésre. Hatalmas töltete nagy anyagi hatást biztosított
még repeszgránátként is. Több visszaemlékezés jó hatásfo
kú fegyverként említi az orosz gyalogság ellen. Belső töltete
bonyolult, mert Misnay egy plusz alumíniumlemez bélést is
beletervezett a robbanóanyagba. Ez fontos lehetett számára
a jó fém-robbanóanyag reakció miatt. Bizonyítékok vannak
arra, hogy mindenféle bélésalakot kipróbált, még EFP-tányért
is, de végül félgömb alakú acélbélés került az üregbe.

Dr. Csonkaréti Károly

-

A rakéta gyújtási rendszere teljesen egyedi. Világelső
abban, hogy a töltet gyújtása késleltetés nélkül történt,
szemben a korabeli szúróláng közvetítésű fejgyújtósfenékgyutacsos szerkezetekkel. Ezt egy fejérzékelésű
fenékgyújtó tette lehetővé. Misnay а 44M rakétagyújtót a
bélésfém aljába tervezte, és a pillanatcsapódó testet a
csúcsrészig megnyújtotta. Ez a rendszer elsőrangú volt,
ha működött. Sajnos nagyszámú befulladást okozott a
hosszú fa ütőtest, mivel gyakran eltörött, amikor a rakéta
az oldalával csapódott a földnek, és a ballisztikai süvege
összerogyott. A gyújtószerkezet tehetetlenségi csapódó
testtel is fel volt szerelve, de a kötelező kis méretek miatt
nem lehetett nagy tömegű, és így többnyire hatástalan
maradt.
A robbanótöltet iniciálása a gyújtószerkezet gyutacsával
történt, kiegészítve egy 1 0 2 -es számú gyutaccsal szerelt
kb. 0,1 kg-os nitropentatöltettel. A töltet az alumíniumbélés
mentén két anyagnemű: a külső részen trotil, a belső
részen nitropenta. A rakéta pontos átütési képessége nem
ismert, de mostani nézetek szerint 180-280 mm között
mozoghatott korabeli páncéloknál.
А 43M ТАК harckocsiakna а 44M LÖTAK akna fejlesztése
során keletkezett mint „oldalhajtás”. Töltete a LÖTAK-éval
megegyezik. Burkolata fa és ragasztott papír vagy vászon,
tehát fémkereső műszerrel nem lehetett felderíteni. A gyúj
tószerkezete bakelitből készült 43M aknagyújtó. Két rugón
kívül más fém alkatrészt nem tartalmazott. Akkoriban az
ilyen fémmentes akna jelentős harcászati előnyt nyújtott
alkalmazójának. Olcsó, könnyen gyártható volt.
A töltetnek nem volt bélésanyaga, így csak a robbanási
gázokat tudta koncentrálni. Nagyobb hatása volt, mint az
ugyanolyan tömegű, de nem üreges töltetnek. Páncéltörő
képessége nem ismert.
(Folytatjuk)

Sárhidai Gyula

Az Osztrák-Magyar Monarchia
tengerészeti repülői 1911-1918

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA
TENGERÉSZETI REPÜLŐI

1911-1918

A kötet három fő részből áll. Az elsőben összefoglalja a német-római, majd 1806 után
az osztrák császárság tengeri flottájának kialakulását, hogy megmutassa azt a
keretet, amelybe a későbbi tengerészeti repülés betagozódott.
A Monarchia 1867-es kialakítása után a Magyar Királyság 1/3-ad részben tulaj
donosa és fenntartója is lett a haditengerészetnek, amelynek ettől kezdve számos
magyar vonatkozása is van. A közjogi helyzet ismertetése is ide tartozik.
A második rész a tengerészeti repülő csapat kialakulását és működését tárgyalja. 1906-tól 1911-ig léghajó- és
léggömbkísérletek voltak, ezek elvetése után 1911-1918-ig csak repülőgépekre támaszkodtak. A háborús évek,
eseményeinek összefoglalása 1914-18-ig.
A harmadik rész az alkalmazott géptípusokat, gyártást, beszerzést, légi győzelmeket, veszteségeket tárgyalja.
Ide tartozna a légvédelem egyes kérdései, a bombázások, a Balkánon alkalmazott német léghajók bevetései. Ma
már csak páran tudják, hogy a Temesvár melletti Szentandráson lévő Zeppelin-bázis parancsnoka a magyar Poppe
Kornél őrnagy volt, aki egyetlen magyar képesített tiszt volt Zeppelin vezetésére. Számos fotó első ízben került
közlésre Magyarországon.
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010,112 old., 4990 Ft
Megrendelhető, vagy megvásárolható: Kékesi Könyvesbolt, 1054 Budapest, Kossuth téri metróállomás, (tele
fon: 06-1/460-3722, vagy 06-30/575-0709. Nyitva tartás: 8-18.30-ig, csak hétköznapokon, hétfőtől péntekig.
Ára postai utánvéttel együtt összesen 5500 Ft
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Hadfi Örs Tamás

Adalékok a Wehrmacht kétéltű
páncélosainak fejlesztéséhez

I. rész

ÁR AZ EURÓPAI GYŐZELEM UTÁN,

M

1945 nyarán, csak karnyúj
tásnyira a második világhá
ború egészének sikeres lezárásától
a brit katonai és politikai vezetést,
akárcsak a közvélemény jelentős
részét, eufórikus hangulat vette
körül. Ebben a győzelmi légkörben
Winston Churchill, aki kétségkívül a
racionális politikusok sorába tarto
zott, a sikerrel kapcsolatban kijelen
tette: „ez volt az utolsó háború, ami
kor a csatorna megvédett minket.”1
Ma már nehéz utánajárni, hogy a
józan és figyelemre méltó megállapí
tás valóban elhangzott-e, illetve
tényleg a híres államférfitól szárma
zik-e. Az értékelés mindezzel együtt
is vitathatatlanul helytálló, s rámutat
Németország azon fontos fogyaté
kosságára, hogy mint alapvetően
szárazföldi jellegű hatalom, hadigé
pezete lényegében alkalmatlan volt a
második világháború során nagysza
bású partraszállási feladatok végre
hajtására. Utal továbbá arra a fontos
tényre, hogy a németek még győzel
meik csúcspontján sem tettek kísér
letet a La Manche-csatornán történő
átkelésre, s pusztán légi háborúval
Anglia legyőzhetetlennek bizonyult.
Mint ahogyan a tengeralattjáró-had
viselés is, ahogy megvalósult, nem
hozott fordulatot, nem is hozhatott

2. ábra. Évszázados recept alapján a 7. német páncéloshadosztály egységei
átkelnek egy nagy teherbírású pontonhídon a Maas-ön, 1940-ben

fordulatot a háború menetében,
N agy-Britannia nem adta meg
magát.
Persze a történtek katonai-haditech
nikai szegmensének elemzésekor azt
is le kell szögezni, hogy az amfíbikus,
vagyis kétéltű vízi-szárazföldi harci fel
adatok, akár folyón történő erőszakos
átkelésről, akár tengeri partraszállás

1. ábra. Német rohamcsapatok átkelése egy folyón motorcsónakkal

ról beszélünk, a legnehezebb hadmű
veletek közé tartoznak, amivel maga
Churchill is tisztában lehetett, hiszen
az 1915-ben Gallipolinál végrehajtott
partra szállás kudarca őt is közvetlenül
érintette. Az ilyen típusú katonai
műveletek nehézségét tehát jól bizo
nyítja az egyetemes hadtörténet
számtalan példája, a legtöbbször tra
gédiája, az, hogy sikeres folyami átke
lés vagy partra szállási akció véghez
vitele csak kivételes hadvezéreknek, a
legtehetségesebb parancsnokoknak
sikerült Xenophóntól V. Henriken át
Douglas MacArthurig.
Ez az írás azt a haditechnikai kér
déskört tárgyalja, hogy a német had
vezetés kívánt-e egyáltalán, s ha igen,
hogyan, milyen járművek kifejleszté
sével használható módszert találni a
minden hadsereget érintő „ősi” kihí
vásra, kétéltű hadművelet sikeres
lebonyolítására. A katonai vezetés,
pontosabban a fegyverfejlesztés
milyen amfíbikus eszközök, ezen
belül pedig milyen úszóképes harcko
csik, illetve páncélosok létrehozásával
próbált megfelelni a második világ
égés gépesített hadviselése által a
kombinált vízi-szárazföldi harci fel
adatokkal szemben támasztott köve
telményeknek.
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3. ábra. Egy sokat ígérő német amfíbikus fejlesztés, az LWS. A szemből készült
képen jól látszik az alapkoncepció, amely egy kisebb hajó és egy lánctalpas alváz
egybeépítését jelentette

E g y k o n t in e n t á l is h atalo m
FEGYVERKEZÉSE
Németország az 1930-as évek köze
pétől intenzív fegyverkezési program
mal növelte katonai erejét. A fejleszté
seket többnyire világos elképzelések,
koncepciók mentén folytatták. Ezek
egyik közös eleme volt, hogy alapvető
en szárazföldi ellenfeleket vettek ala
pul, jelentős partraszálló feladatokkal
a tervezett háborúban rövid távon nem
számoltak .2 Az új hadsereg kialakítá
sakor a kétéltű feladatok közül csak a
folyami átkelésnek szenteltek figyel
met, hiszen a Wehrmacht akármelyik
irányba kívánt is elindulni, az európai
kontinenst sűrűn át- meg átszelő
folyókba, illetve folyamokba ütközött.
Vagyis a német hadvezetés tisztán
látta az erőszakos folyami átkelés fon
tosságát, mégis, az ehhez szükséges
amfíbikus harcjármű-kategória kifej
lesztése, különösen olyan úszóképes
eszközzé, amely egyrészt kétéltű,
másrészt páncélozott, s támadásra,
áttörésre, ellenséges erők leküzdésé
re alkalmazható, vagyis jelentős harc
értéket képvisel, nem történt meg,
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mert az ilyen típusú hadműveleteket
más eszközökkel és más elv alapján
kívánták lefolytatni.3 Nem pusztán egy
kétéltű páncélos, vagyis a kombinált
vízi-szárazföldi akciók fontos roham
fegyverének létrehozására nem került

sor, hanem a német harckocsifejlesz
tés önmagában is felemás jellegűnek
bizonyult, hiszen közismert, hogy
technikai értelemben a kialakított pán
célos fegyvernem egésze sok kívánni
valót hagyott maga után, ami a néme
teknek számos kellemetlen meglepe
tést okozott, és később, már a háború
alatt jelentős fejlesztéseket tett szük
ségessé .4
Németországban a második világ
háborút megelőző időben csak alig
néhány helyen foglalkoztak amfíbikus
járművek fejlesztésével. Ezek egyike
volt az Alkett (Altmärkische Kettenwer
ke)5 cég, mely egy boitzenburgi hajó
gyárral együttműködve létrehozott egy
kétéltű
vontatót
(Land-WasserSchlepper, LWS), melyből összesen
alig két tucat darabot építettek. A cél
egy olyan úszóképes „erőgép” létreho
zása volt, mely hatékonyan tud közre
működni a hadműveleti terület (pon
ton) hídépítési feladatainál, majd
pedig képes követni a hidászegysége
ket a szárazföldön is .6 A jármű egy
harckocsialváz és egy kisebb hajótest
egybeépítése révén született meg,
melyre egy zárt hajókabinra emlékez
tető felépítmény (küzdőtér) került. A 13
t tömegű jármű 2 fő személyzet és 2 0
teljes fegyverzetű katona befogadásá
ra volt alkalmas, mindezt egy May
bach dízelerőforrás mozgatta a szilárd
talajon 35, vízen 12 km-es legnagyobb
óránkénti sebességgel.7
Az LWS kialakítása előremutató
konstrukcióként értékelhető, hiszen
koncepciójában olyan sikeres jármű
vekkel mutat rokonságot, mint az ame
rikai LVT járműcsalád vagy a későbbi
szovjet PTSZ közepes úszó-szállító
jármű. A német hadvezetés azonban
nem ismerte fel az LWS amfíbiában

4. ábra. Az LWS egyik későbbi példánya kipróbálás közben. A zárt küzdőtérben
utazók és a motor levegőellátásáért a jármű tetejére épített beömlőnyílás felelt.
Az LWS oldalán elhelyezett szerszámok érzékeltetik, hogy ezt a járművet
vontatásra és hidászfeladatokra szánták

5. ábra. Az LWS járművek éles bevetésére 1941-ben a Balti-tenger szigeteinek
megszállásakor került sor. Bár a kép nem ekkor készült, jól érzékelhető, hogy az
LWS-eket miként alkalmazták volna egy invázió során

rejlő lehetőségeket, mely adott eset
ben az első generációs „amtrac”,
vagyis az amerikai tengerészgyalog
ság második világháborús partra szál
lásainak egyik fő eszközének német
megfelelőjévé válhatott volna .8 Ezzel
szemben a fegyverzet nélküli LWS-t
az OKH (a szárazföldi hadsereg főpa
rancsnoksága) a hidászfeladatokon túl
csak vontatásra találta alkalmasnak,
bevetési lehetőségét motoros vontató
hajóként (Motorschleppboot) partra
szállásoknál adódó különféle vízi és a
parti vontatási feladatokban jelölte ki, s
nem adott jelentősebb megrendelést a
típusra. Talán azért sem, mert az
LWS-t nem úgy tervezték, mint egy
vízen is úszó szárazföldi járművet,
hanem mint egy úton is mozgó hajót.9
A páncélozásán, hajószerű LWS-en
kívül más, harci körülmények között is
bevethető eszköz, különösen egy
kétéltű rohamjármű létrehozása tehát
elmaradt, s Németország 1939-ben
úgy kezdte meg a háborút, hogy nem
álltak rendelkezésére úszóképes harcjárművek. Ennek oka az ipari kapaci
tás teljes lekötöttsége mellett főleg
abban keresendő, hogy a német stra
tégák partra szállási műveletekkel
tehát nem számoltak, az erőszakos
folyami átkelések megvalósítására
pedig teljesen új receptet kívántak
alkalmazni. Az új harcászati elgondo
lás a folyami hidak deszanterőkkel tör
ténő meglepetésszerű elfoglalását igazodva a hadműveletek tervezett
gyors és mindent elsöprő általános
alapkoncepciójához, vagyis a moz
gáscentrikus német hadikultúrához jelentette, ahol pedig ilyen mestersé
ges tereptárgyak nincsenek, vagy
gyors elfoglalásuk valamilyen okból
nem sikerült (és a hidak megsemmi
sültek), ott a hagyományos, motoros
csónakokkal felszerelt rohamcsapa
tok, illetve pontonhidak alkalmazását
tervezték. Előbbire a kiváló német

ejtőernyős-, utóbbira a jól kiképzett
utász- és hidászcsapatok álltak ren
delkezésre.
A háború első hadjáratai a fenti
elgondolás jegyében teltek, sőt bizo
nyosságot nyert a kialakított módszer
életképessége, melyet a hollandiai,
belga és franciaországi hidak ejtőer
nyős deszantegységekkel történt vil
lámgyors elfoglalása és a mintaszerű
en végrehajtott folyami átkelések fém
jeleztek .10

KÉNYSZER SZÜLTE MEGOLDÁSOK

Az amfíbikus harcjármű szükségessé
ge, így az addig jól működő „deszanthidász alapelv” fogyatékossága elő
ször 1940 nyarán, a franciaországi
hadjárat befejezését követően bizo
nyosodott be. Anglia elfoglalásának
terve (Seelöwe-hadművelet) ugyanis,
melyet a La Manche-csatornán
keresztül kellett megvalósítani, nem

nélkülözhette úszó vagy merülőképes
páncélozott jármű bevetését. Ezért
1940 során egy kísérleti teszteléssel
megbízott alegységet (Waffenprüfamt
6 ) állítottak fel a Balti-tenger partján
található Putlosban .11 A Waprüf. 6 -ot
önkéntesekkel töltötték fel, feladata a
várható angliai invázióra készülő had
erő számára megfelelő jármű(vek) lét
rehozása volt. Az alakulat által folyta
tott kísérletek arra irányultak, hogy a
rendszerben álló harckocsik közül a
súlyuk alapján számításba vehető
Panzerkampfwagen (a továbbiakban
Panzer) ll-es és lll-as típusokat
hogyan lehet(ne) nagyobb átalakítá
sok nélkül viszonylag könnyen és
gyorsan úszóképessé tenni.
A fejlesztők figyelme főleg a Panzer
ll-es (Sd. Kfz. 121) felé irányult, mely
nek 10 t-t nem meghaladó tömege
még alkalmasnak tűnt az úszóképes
ség megteremtéséhez. Ezt egy olyan
úszótest
(tartály)
felszerelésével
kívánták elérni, amely a páncélost a
víz felszínén tartja, és segítségével
képes megtenni a partra szállító hajók
és a part közötti legfeljebb néhány
száz méteres távolságot. A kialakítás
elve egyébként megegyezett a Straussler Miklós által az 1930-as évek
közepén létrehozott magyar V-3-as
könnyű harckocsi úszóképes változa
tával, melyet itthon sikeresen tesztel
tek a Dunán .12 Minthogy a németek az
úszóképes Panzer ll-est (Schwimm
panzer II) elsődlegesen nem folyami
átkelésre, hanem tengeri partra szál
lásra szánták, az általuk egy német
cégtől megrendelt úszótesteknek el
kell viselniük hármas és négyes erős
ségű hullámzást. Az e kritériumnak
megfelelően legyártott szerkezetekből
52 darabot szállítottak tesztelésre Put-

в. ábra. A hátulról készült felvételen jól látszanak a jármű vízi mozgásáért felelős
hajócsavarok és kormánylapátok. A kipufogóberendezést a hajóknál megszokott
módon alakították ki

7. ábra. Schwimmpanzer ll-es
a próbákra történő előkészítés közben.
Láthatóak a jármű oldalára szerelt
úszótestek, valamint hogy a motorteret
külön lemezburkolattal óvták a víz ellen

losba, ahol azokat a járművek lánctar
tó görgőihez rögzítették. A vízben
haladásról két hajócsavar gondosko
dott, melyek meghajtásához a teljesít
ményt egy, a harckocsi vezértengelyé
vel összekötött kardántengely biztosí
totta. A kialakítás nagy előnyének szá
mított, hogy a harckocsi csak a lánc
talpfedő lemezig merült a vízbe, illet
ve, hogy az úszótest nem akadályozta
a kilátást és a torony forgatását, tehát
a páncélos úszás közben is harcképes
maradt.13
Egészen más elv szerint dolgozták
ki a Panzer lll-as (Sd. Kfz. 141) kétéltű
változatát, a merülő vagy búvárharc
kocsit (Tauchpanzer III). Nagyobb
tömege miatt ezt a típust úgy módosí
tották, hogy 15 m mélységig a tenger
(vagy folyó) fenekén is működőképes
maradjon. A páncélos víz alatti alkal
mazása szükségessé tette a jármű tel
jes szigetelését, amit hajókötélkátránnyal végeztek el. Továbbá hermeti
kusan lezárták a motortér szellőzőnyí
lásait, a fegyvereket gumiréteggel
óvták meg a vízzel szemben, a kipufo
gógázt pedig speciális szelepeken
keresztül közvetlenül a vízbe vezették.
A harckocsi személyzetének búvónyílásait kívülről, külön vízzáró szerkezet
tel zárták le, melyeket a part elérése
után piropatronok segítségével lehe
tett eltávolítani.
A merülő harckocsinak két neural
gikus pontja volt. Az egyik a páncé
los és legénysége levegővel történő
ellátása, a másik pedig a víz alatti
tájékozódás, navigáció. Az első
probléma m egoldását egy 18 m
hosszúságú csővel érték el, ezen
keresztül biztosították az éltető leve
gőt a felszínről, ám a víz alatti tájé
kozódásra nehezebben találtak meg
nyugtató választ. Az első elképzelés
szerint a járművet a part felé menet
irányban helyezték volna vízbe, így
egyenesen haladva nem kellett volna
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a kormányzással törődni. Ezt azon
ban nem lehetett mindig betartani,
ezért egy antennát illesztettek a lég
zőcső tetejére, amelynek segítségé
vel a felszínről lehetett irányítani a
víz alatti mozgást. A fejlesztést ala
pos tesztelés követte. Kiderült, a
merülőpáncélos csak néhány méte
res mélységig működik megfelelően,
a kipufogógáz elvezetésével is gon
dok adódtak a 15 m-es vízmélység
ben. Ráadásul az eltelt időben elve
tették a Nagy-Britannia elleni invázi
ót, ez pedig mindkét típus esetében
a fejlesztések leállásához vezetett.
A kísérleti harckocsikról eltávolítot
ták az úszótesteket és az átalakítá
sokat, majd a járműveket visszave
zényelték a frontra.
Mielőtt végleg elvetették, a merülő
harckocsi harctéri szerepeltetésének
terve néhány hónap elteltével még
egyszer napirendre került. A Szovjetu
nió elleni támadás előtti készülődés
során ugyanis felvetődött az, hogy a
határtérség folyóin való gyors átkelés
nél vessék be a Panzer lll-on alapuló
merülőtankot, melyen némi módosí
tást hajtottak végre. A levegőszállítá

8. ábra. Próbaúton az úszóképes
Panzer ll-es. A páncélos a vízben is
harcképes maradt

sért felelős gumicsövet 3, 5 m hosszan
a harckocsi fölé nyúló acélcsővel vál
tották ki, mely elegendő volt a folyókon
való átkelésekhez. Az így módosított
járműveket 1941. június 22-én be is
vetették a Bug folyón történő átkelés
kor, mellyel új fejezet nyílt a haditech
nika történetében, azonban e kétéltű
páncélosok további alkalmazásáról
nincs információ.
(Folytatjuk)
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Kenyeres Dénes

L—29 Delfin típusú felderítőés kiképzőgépek alkalmazása
a Magyar Néphadseregben

I. rész

A Magyar Néphadsereg felső veze
tése 1964 elején döntött a Jak-18
típusú gyakorló repülőgép váltótípusá
ról. A vegyes építésű, kétkormányos,
motoros oktatógépek az 1960-as évek
közepére már elavultak, nem igazán
feleltek meg a megnövekedett igé
nyeknek és a magasabb kiképzési
követelményeknek. A hadsereg veze
tésének a választása az igen korsze
rű, azokban az években kifejlesztett
csehszlovák gyártmányú, kétkormá
nyos L-29-esre esett, amely rendkívül
jó választásnak bizonyult, több mint 2 0
évig hadrendben maradt a több fel
adatra kiválóan alkalmas gyakorlógép.
A hidegháború időszakában, az 1950es évtized elején a Csehszlovák Szocia
lista Köztársaság kapta a korszerű MiG15 típusú vadászrepülőgép licencia
gyártási feladatát a Szovjetuniótól. A cél
az volt, hogy tehermentesítsék a szovjet
repülőgépgyárakat, mivel azok újabb,
fontosabb típusok gyártására álltak át.
Csehszlovákiában az Aero Vodochody

2. ábra. Kiss Endre növendék, Lupták Gyula növendék, Dombos Ferenc oktató.
Szolnok, 1965

1. ábra. Szemle a kiképző repülőezrednél. Baloldalt Szilágyi László vezérőrnagy,
középen Brassói Tivadar alezredes, iskolaparancsnok, jobb szélen Holler János
alezredes, ezredparancsnok. Szolnok, 1965

üzemet jelölték ki, amelynek területén
egy hatalmas üzemcsarnokot építettek.
A csarnokot 1953. július 1-jén adták át a
gyárnak. A nagyüzem 120 darab MiG15-öst gyártott havonta, amelyből 1962ig 3405 darab készült el.

AZ L-29-ES TERVEZÉSE ÉS TESZTELÉSE
Az Aero Vodochody repülőgépgyár
vezetése 1955-ben kapta feladatul a
Varsói Szerződés parancsnokságától
egy új sugárhajtású gyakorlógép kifej
lesztését a már elavult MiG-15 ÚTI
leváltása céljából. A repülőgép terveit a
gyár főmérnöke, Zdenek Rublik készí
tette el L-208 jelzéssel 1955-56-ban.
Az első prototípus az XL-29 OK-70 jel
zést kapta, 1959. április 5-én emelke
dett először a levegőbe a gyári berepü
lőpilótával a fedélzetén. Kisebb módosí
tásokkal újabb prototípus készült, majd
az XL-29 OK-14 jelű harmadik prototí
pusba egy Bristol Siddeley Viper M K2 0 típusú gázturbinát építettek, s azzal
repült. A második prototípussal földi
teszteléseket (törőkísérleteket) végeztek a szakemberek. Az L-29 OK-02
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3. ábra. Trenázs, elöl D. Kiss Béla
őrnagy. L-29-es századparancsnok.
Szolnok. 1965

jelű példány (gyári száma: 00031) 1960
júliusában repült az új, csehszlovák
gyártású M-701 típusú gázturbinás haj
tóművel. 1961-ben a tervezők és a
berepülőpilóták befejezték a próbákat.
1961 szeptemberében a monyinói
repülőtéren a szovjet légierő berepülőpi
lótái összehasonlító próbákat hajtottak
végre az újonnan kifejlesztett csehszlo
vák L-29, a szovjet Jak 30 és a lengyel
TS-11 Iskra gyakorlógépekkel, azért
hogy eldönthessék, melyik a legalkalma
sabb kiképző repülőgépnek. A legjobb
nak az L-29-es típust találták. A cél az
volt, hogy a Varsói Szerződés tagállama
inak légierőiben kiképzőgépként rend
szeresítsék a típust, amely a Delfin elne
vezést kapta. Lengyelország nem fogad
ta el a javaslatot, saját légiereje számára
a TS-11 típus gyártását kezdte meg.

A GYÁRTÁS
Az L-29 Delfin típusú kiképző-gyakor
ló gép sorozatgyártása 1963-ban kez
dődött Csehszlovákiában. 1974-ig az
Aero Vodochody üzemben 1943, a
LET kunovicai gyárában pedig 1625
darab készült el. Összesen 3568 jött le
a gyártósorokról, ebből 3465 készült
exportra.
Az exportmennyiség 81 százaléka
került a Szovjetunióba, főleg a M iG -15
ÚTI kiképzőgépek váltótípusa lett. Az
L-29-es típusból Afganisztán, Bulgá
ria, Csehszlovákia, Egyiptom, Guinea,
1. táblázat. Az évenkénti export
megoszlása (db)______________

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

153
336
473
520
419
230
186
286
235
328
218
81
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Ghána, Indonézia, Irak, Kína, Mali,
Magyarország, az NDK, Nigéria,
Chile, Románia, Szíria, Szovjetunió,
Uganda és Vietnam vásárolt különbö
ző mennyiséget. Hazánk 1964-65ben kapta meg a Delfin típust, össze
sen 18 darabot. Ezek oldalszámai:
253-255 (3 darab), 365-379 (15
darab).
Az Aero Vodochody repülőgépgyár
tó üzem a sugárhajtású kiképzőgépek
egyik legnagyobb gyártója lett a vilá
gon, amelynek az L-29 Delfin az egyik
legsikeresebb típusa volt. Ezt 1963ban kezdték szolgálatba állítani.

A

TÍPUS LEÍRÁSA

Az L-29 Delfin típus könnyű, sugárhaj
tású, szubszonikus kiképző-gyakorló
repülőgép. A csehszlovák gyártmányú
repülőgép törzse fém héjszerkezetű.
Hagyományos sárkány- és futómű
elrendezésű típus, egyenes középszár
nyakkal és T alakú farokfelülettel. A
szárny háromrészes, trapéz alakú, fém
építésű. A futómű rendszere hárompon
tos (fő- és orrkerekes), behúzható. A
gyakorló és az oktató ülése egymás
mögött helyezkedik el, amelyek katapultrendszerrel vannak felszerelve.
Kabinja túlnyomásos, légkondicionált. A
futókat, a fékszárnyakat és a törzsféklapokat 110 atm nyomású hidraulikarendszer vezérli. A Delfint felszerelték
korszerű rádiórendszerrel is.
A repülőgép-vezetői fogások elsajá
tításán kívül a fedélzeti fegyverzet
kezelésének gyakorlására is kiválóan
alkalmas. Fegyverzete: a félszárnyak
alatti egy-egy fegyverfelfüggesztő cso

mópontra légibombák, nem irányított
rakétákat tartalmazó blokkok, gép
ágyúblokkok helyezhetők el. A gép
ágyú űrmérete 7,62 mm. Hatékony
tűzfegyverként a magyar gépekre 8
darab 52 mm-es levegő-föld típusú
SZ-5 rakétát függesztettek fel a fegy
veresek a szárnyak alatti UB-blokkokba. A felderítő-oktató gépet SZN-3
típusú célzókészülékkel, fotógéppus
kával és fényképező berendezéssel is
felszerelték. A beépített és függesztett
fegyverek a légi és földi célok leküzdé
sére kiválóan alkalmasak voltak.
Az egy darab M 701 C-500 típusú
gázturbinás sugárhajtóművet a gép
törzsébe, a levegő-beömlőnyílásokat
pedig a szárnytőben építették be. A
hajtómű 8 ,8 kN tolóerővel rendelkezik.

Az M 701 C-500

t íp u s ú h a j t ó m ű

A típus gyártását 1961-ben kezdték.
1969 első feléig mintegy 4500 darabot
gyártottak belőle. A hajtómű beömlő
nyílása körgyűrű alakú, merevítőbor
dákkal, hogy a jegesedés ellen védje.
Közepén található a központi hajtás
ház, a segédberendezéseket hajtó
fogaskerekekkel és tengelyekkel.
Hátsó, gyűrűs kimunkálásába a forgó
rész mellső görgőcsapágya illeszkedik.
Mellső pereméhez áramvonalas burko
latát, valamint az indítómotort erősítet
ték. Az alkalmazott kompresszorház
kétrészes, ebben található a radiális
lapátozású, egyoldalú beömlő-járóke
ret. A mellső tengelycsapot megfelelő
csavarokkal erősítették a járókerék
hez, a tengelyhez pedig a különálló
bevezető lapátsort rögzítették.

4. Tyereskova, a világ első űrhajósnője látogatást tett a szolnoki repülőtiszti
iskolán. Magyarosi István őrnagy, az L-29-es század 4. ezrede jelent
az űrhajósnőnek, mögötte Czinege Lajos miniszter. Hátul Tyereskova férje,
Nyikolajev űrhajós tiszteleg. Szolnok, 1965. április 6.

5. ábra. Kelemen Pál növendék a 376-os
vezetőfülke fölött. Szolnok, 1965

A hajtómű tüzelőtere csöves, egye
nes áramlású. A tűzcsöveket a láng
átvezetésének biztosítására összeil
lesztették egymással. A két darab indí
tógyertyát a második és a hetedik
számú tűzcsövekben helyezték el.
A tüzelőtérház két részre osztott,
maximum 85 atm nyomással, kétcsa
tornás fúvókákon keresztül táplálják
be a hajtóanyagot. Az üzemanyag
fogyasztást automatikusan helyesbíti
a repülési sebesség és magasság
függvényében. A turbina-járatkeréktárcsa pereméhez a lapátokat fenyőfa
illesztéssel csatlakoztatták. A lapátöveket a hajtóműkompresszortól csőve
zetéken elvezetett levegővel hűtik
kellő hatékonysággal. A fúvócső hangsebesség alatti, nem szabályozható.
A fúvócsőből kiáramló közeg sebessé
ge 550 m/s, hőmérséklete pedig 530
Celsius-fok. A turbina előtti gázhőmér
séklet 680-700 Celsius-fok.

6. ábra. Valentyina Tyereskova és férje, Andrijan Nyikolajev űrhajós alezredes,
valamint Czinege Lajos az L-29-es kabinjánál. Szolnok, 1965. április 6.

Magassága
Hossza
Átmérője
Súlya
Maximális teljesítménye
Maximális utazóteljesítménye
Fajlagos üzemi fogyasztása
Olajfogyasztása
Nyomásviszonya
Az átáramló levegő mennyisége 16,7 kg/s
Maximális fordulatszám
Kompresszor:
Turbina:

TÍPUSÚ REPÜLŐGÉP JELLEMZŐI

15 400 f/min
egyoldali beömlésű, centrifugális
egyfokozatú, axiális

3. táblázat. A hajtómű főbb adatai

A kiképzésre és oktatásra kiválóan
alkalmas gépnek jó repülési, aerodina
mikai tulajdonságai vannak. Kis
A kiképzőgép kedvező repülési tulaj sebességen is stabil, dugóhúzóba
donságokkal rendelkezik. Jól felsze esésre nem hajlamos. A kormánymoz
relt, könnyen kezelhető műszerezett- dulatokra jól reagál, a kormánylapok
ségű, minden repülési manővert - a kitérítését azonnal érzékeli, kiválóan
megfelelő sebesség elérésével - vég biztosítja a repülőgép helyzetének
rehajtottak vele a magyar pilóták. A folyamatosságát és stabilitását. Annak
korszerű vadászgépekre való áttérés ellenére, hogy a kormánylapok vezér
(átképzés) repülőtechnikai elsajátítá lése tolórudakkal történik, a botkor
sát jó szinten biztosította.
mányra
ható
erő
elfogadható.
A műszerezettsége áttekinthe
2. táblázat. A kiképzőgép méretei
tő, ami nagyon kedvező a
bonyolult időben történő repü
Hossza
10,81 m
lések végrehajtásánál. Köze
Fesztáv
10,29 m
pes magasságon történő műre
Magassága
3,13 m
pülésnél megfelelő a tolóerő.
Szárnyfelület
19,9 m2
Kedvező
az
üzemanyag
Szerkezeti tömeg
2280 kg
fogyasztása az útvonalrepülé
Tüzelőanyag mennyisége
962 I
seknél.
Felszállótömeg
3280 kg
Egyszerű a műszaki kiszol
Legnagyobb sebessége
655 km/h
gálása, üzembiztos a repülé
se. Műszaki szem pontból
Szolgálati csúcsmagasság
11 km
rendkívül megbízható, könyHatósugara
320 km
nyen és jól kiszolgálható
Emelkedőképesség
14 m/s
típus volt. Szereléskor a
Fel- és leszállósebesség
160/145 km/h
m űszakiak könnyen hozzá
Személyzete
2 fő
férhettek a berendezésekhez.
Fel- és leszállóút hossza
550/440 m
Rendkívül sok munkát jelen

AZ L—29

980 mm
2113 mm
889 mm
330 kg
890 kp
720 kp
1,14 kg/kph
0,5 l/h
4,74:1

tett az alacsony nyomású üzem
anyagszűrők tisztítása, amelyeket a
technológiai utasítás szerint minden
öt repült óra letelte előtt elvégeztek
a kiszolgálók, de csak a 250 órás
hajtóműveknél. Gyakorlatilag m in
den repülési nap után elvégezték ezt
a tevékenységet, hiszen egy-egy
repülési napon egy-egy gép négy-öt
órát is repülhetett.
A gép kabinjából remek a kilátás, a
térbeli helyzet a természetes horizon
ton jól meghatározható. A gép könynyen vezethető, jól műrepülhető, a
dugóhúzóból könnyen kivehető (az
oktatóállomány ezt gyakorolta is).
A fel- és leszállás kellő előképzettség
esetén kevés gyakorlással elsajátítha
tó (15-20 felszállással, 8 - 1 0 óra repü
lési idővel).
Néhány hátrányos tulajdonsága:
A sebesség növelésekor vagy csökke
nésekor a fej-farok trimmet használni
kell. A hajtómű felpörgési ideje elég
lassú, tolóerő-növelés vagy -csökke
nés esetén, pl. kötelékrepüléskor,
nehezen szokják meg a növendékek.
Típushibaként jelentkezett, hogy a T -9
tabló (vészhelyzetjelző) műszer időnként tüzet jelzett indokolatlanul. Emiatt
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7. ábra Bagi Mihály, Balázs József,
D. Kiss Béla, Benke Sándor, egy
csehszlovák katona és Zombori Sándor
az L-29-es átképzésen. Prerov, 1964. nyár

9. ábra. 255-ös egy erdősáv mellett

a hajózok több alkalommal idő előtt
befejezték a repülési feladatot. A jobb
dugóhúzókból nehezebb volt kivenni.

Az L-29A D elfin Akrobat
Ez a típus egyszemélyes, műrepülés
re kiválóan alkalmas. Az Aero National
Corporation Vodochody gyárában
készült az L-29 továbbfejlesztett vál
tozataként. A kabinját katapultrendszerrel ellátott üléssel szerelték fel.
A repülőgép túlnyomásos és légkondi
cionált. A kabintető jobb oldalra nyílik.
A szárnya egy főtartós, tiszta fém,
trapéz alaprajzú. A szárny fowler fék
lappal és csűrökkel van ellátva. Farok
része fémszerkezetű, a függőleges
vezérsík végén helyezkedik el az állít

10. ábra. M 701C-500 típusú
gázturbinás sugárhajtómű az L-29-hez

11. ábra. Az L-29 Delfin műszerfala

ható vízszintes vezérsík. A hidrauliku
san működtethető futóművek behúz
hatok. A főfutók a szárnytőbe oldalra,
az orrfutó a törzsbe hátra húzható be.
Olajpneumatikus lengéscsillapítóval,
pneumatikus fékrendszerrel szerelték
fel. A főfutó kerékmérete 600 180, az
orrfutóé 420 150 mm. Keréknyomtáv
3,44 m, keréktávolság 3,9 m.

A futókat, törzsféklapokat és fék
szárnyakat működtető hidraulika-rend
szer nyomása 110 atm. A fékszárnyak
270 km/h sebességnél automatikusan
benti helyzetbe állnak. Szükség ese
tén a hidraulika-rendszer nyomásának
fenntartása kézi működtetésű szivatytyúval is megoldható. Elektromos
rendszere egyenáramú, 3 kW-os telje
sítményű, hajtóműre épített generátor
ral, 28 Ah-s akkumulátorral. Ellátták
még VHF-rádióval, rádió-magasság
mérővel és rádiókompasszal. A típus
nak fegyverrendszere nincs.
A repülőgép csak egyszemélyes.
Főbb adatai szinte megegyeznek a
kétüléses változatéval, csak némi elté
rés tapasztalható.

4. táblázat. Az L-29A Delfin Akrobat műszaki adatai

A szárny felülete:
A vízszintes vezérsík fesztávolsága:
Felszállósúlya:
Maximális sebessége földközelben:
Szolgálati csúcsmagassága:
Maximális hatótávolsága:
Hajtómű típusa:
Teljesítménye:

20 m2
3,3 m
2600 kg
635 km/h
13 300 m
710 km
1 db M-701 gázturbinás sugárhajtómű
1890 kp tolóerő

(Folytatjuk)

8. ábra. Az L-29-es kiképzőgép többnézeti rajza

Felhasznált

irodalom

Szentesi György: Katonai repülőgépek
és helikopterek. Budapest,
Zrínyi Katonai Kiadó, 1987.
Szabó József főszerk.: Repülési
lexikon. I. kötet, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1991.
Vass Balázs: Repülőgép-, helikopterés hajtóműtípusok. Budapest,
Műszaki Könyvkiadó, 1974.
Vajda Ferenc Antal: Az Aero L-29
Delfin kiképzőqép. Haditechnika,
1994/2.
Holler János, Fábián Miklós, Fodor
Gyula, Magyarosy István, Papp
Sándor, Sütöri László nyá. repülő
tisztek, Molnár Imre nyá. mk. ezredes
a szerzőhöz írt levelei.

66

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /4

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

Dr. Kovács László

Hadtörténeti kiállítások
a Ciprusi Köztársaságban

A Ciprusi Köztársaságba látogató
érdeklődő két hadtörténeti
vonatkozású múzeumot kereshet
fel a központi kormány ellenőrzése
alatt álló dél-ciprusi területen.
A kiállítások a brit gyarmati uralom
felbomlási időszakában és azt
követően a szigeten történt
összecsapásokat dolgozzák fel,
a hivatalos ciprusi görög
interpretáció bemutatásával.

k é t h a r m a d részben
görögök és egyharmad részben
törökök által lakott sziget fölötti
ellenőrzést 1878-ban a titkos ciprusi
egyezmény útján Anglia szerezte meg
a törököktől. Az ellentételezés az
1880-ban a török-görög határkérdés
ről tartott berlini konferencián való
támogatás volt. Ciprus formálisan egé
szen 1923-ig az Ottomán Birodalom
része maradt, csak 1925-től lett brit
koronagyarmat. A második világháború
utáni politikai helyzetet a szigeten élő
görögök alkalmasnak tartották a füg 2. ábra. A régi fegyverek a múzeum falán. Felül egy 9 mm-es német MP40
getlenség kivívására. Ezt a törekvést
azonban az angolok a sziget stratégiai
politikai célja az Enozisz, azaz a
jelentőségű elhelyezkedése miatt nem Görögországgal való egyesülés volt,
támogatták. 1955-től görög részről amelyet azonban a török közösség
gerillaharc indult az angol uralom meg hevesen ellenzett. A függetlenné válás
szüntetéséért, majd 1960-ban a sziget folyamata Anglia, Törökország és
függetlenné vált. A görögök távolabbi Görögország több hatalmi ellenőrzése
m a m in t e g y

A

1. ábra. Ciprus megosztási térképe

ENSZ-ütközőzóna

ONicosia

Famagusta

ENSZ-ütközőzóna
Lárnaka .
Dekélia (N. Br.)
• Pátosz

!

4

Akrotíri (N. Br.)

Limassol

*

alatt zajlott le. A Ciprusi Köztársaság
berendezkedése is multilaterális meg
állapodások eredménye volt. Ez leg
alábbis jogi szempontból biztosította a
két szigetlakó közösség egyensúlyát,
és garantálta a kisebbségben levő
törökök jogait. Jelképes, hogy a ciprusi
zászló és címer egyik közösségre sem
utal, ehelyett a sziget térképe és egy
békegalamb található a jelképeken.
A felállított állami berendezkedés
azonban nem bizonyult működőképes
nek. 1963-ban a görögök a török közös
ség vétójogait megszüntető alkotmány-
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3. ábra. A pisztolyok még az első
világháborúból valók

\ H a d ite c h n ik a -tö r té n e t P

4. ábra. Fegyverként használt
vadászpuskák

5. ábra. A régi amerikai M-3A1
géppisztoly

6. ábra. Zsákmányolt brit 7,7 mm-es
Vickers-Berthier Mk.3 géppuska

módosítást terjesztettek elő, amit a török
közösség az Enozisz előkészítésére irá
nyuló támadásként értékelt. Stratégiájuk
az állami intézmények bojkottjára, a kivá
rásra és Törökország nyomásgyakorló
szerepére épített. Hamarosan zavargá
sok törtek ki a törökök kárára, és mindkét
oldalon szabadcsapatok alakultak.
A törökök képviselői 1964 végére kivo
nultak az állami szervekből. A konfliktus
eredményeként Nicosia fővárost az ún.
zöld vonal mentén ENSZ-felügyelet mel
lett északi török és déli görög részre osz
tották ketté. A sziget vegyesen elhelyez
kedő görög és török falvai között las
san megindult a népességvándorlás,
ami előrevetítette a kettéosztottságot.
Az északi részen a török, a délin a görög
falvak váltak többségivé, míg a városok
megmaradtak vegyes lakosságúaknak,
török kisebbségi arány mellett.
1974 júliusában - a görögországi
katonai kormányzat felbujtására - szél
sőjobboldali puccs tört ki Nicosiában, és
az azonnali egyesülést pártoló erők
kerültek hatalomra. A puccsisták ugyan
csak nyolc napig voltak kormányon,
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azonban Törökország úgy értékelte,
hogy a török közösség közvetlen életve
szélybe került. Megvédendő a török szi
getlakokat, továbbá véget vetendő az
évtizedes átmeneti helyzetnek, a török
hadsereg partra szállt, és két hullámban
végzett hadművelettel egy hónap alatt
megszállta a sziget északi egyharmadát.
A török katonai ellenőrzés létrehozása
után mindkét oldalról többnyire erőszak
kal motivált népvándorlás ment végbe a
szigeten, beteljesítve az utolsó évtized
migrációs folyamatait. Nagyon kevés,
helyén maradó lakostól és egy-két kivé
teles, a közösségek békés együttélését
megvalósító falutól eltekintve a török
területek teljes görög lakossága és a
görög területek teljes török lakossága
átköltözött a saját többségű területekre,
illetve elhagyta a szigetet.
A megszállás jogosságát és a törö
kök által 1983-ban kikiáltott Ciprusi
Török Köztársaságot a központi kor
mány és vele összhangban a nemzet
közi diplomácia (Törökország kivételé
vel) nem ismerte el. A kettéosztottság
mind a mai napig fennmaradt. Mindkét
közösségnek célja a sziget egységé
nek helyreállítása, azonban a jövőbeli
együttélés kereteiről nem sikerült meg
állapodniuk. A kezdeti teljes, kölcsönös
elszigetelődést az évtizedek alatt
néhány egyezménnyel valamelyest
sikerült lazítani, de a teljes újraegyesí
tés ma is csak távlati célnak számít.
A Ciprusi Köztársaság 2004. május
1-jétől az Európai Unió tagja lett, ezzel
különös helyzet jött létre. A sziget
északi része csak nemzetközi jogilag
számít uniós területnek, amely fölött
azonban az éppen csatlakozni kívánó
Törökország gyakorolja a katonai
ellenőrzést. A ciprusi kérdés megoldá
sa minden bizonnyal feltétele lesz a
7. ábra. A múzeum épülete a bejárat felől

8. ábra. Egy könnyügéppuska
a vitrinben

9. ábra. Brit régi 9 mm-es Sten Mk.2
géppisztoly

török csatlakozásnak, amely körül
mény máris központi szerepet játszik a
sziget sorsa felett tárgyaló felek straté
giáinak kialakításában.

A N emzeti K üzdelem M úzeuma
A múzeum (National Struggle Muse
um) kiállítása két fő témakört dolgoz
fel. Az egyik a sziget önálló állammá
alakulásához vezető, 1955-59 között
zajlott gerillaharc, amelynek hivatalos
neve nemzeti felszabadító küzdelem,
a másik pedig az 1974-es, a sziget
északi harmadának török megszállá
sával végződő válság.

13. ábra. Rejtés miatt szétszedett
géppisztoly

10. ábra. Kézigránátok és házilagos robbanóanyagok

A kiállítás három szinten helyezkedik
el, modern, látványos belsőépítészeti
megoldásokkal nyeri meg a látogatót.
Az anyaga azonban nagyrészt tablók
ból áll, amelyek dokumentumokkal,
fényképekkel mutatják be a Ciprusi
Köztársaság létrejöttéhez vezető utat.
Az 1974-es szélsőjobboldali puccs és
az arra válaszul megtörtént török meg
szállás eseményei is részletesen doku
mentálásra kerültek. A tárgyi gyűjte
mény viszonylag szerény, mintegy
egyharmados arányt képvisel. A kiállí
tott fegyverek elsősorban a gerillamoz
galom történetéhez kapcsolódnak.
A kollekció széles repertoárt mutat
házilag készített lőfegyverekből és grá
nátokból. A kiállítás tablóit és az egyes
tárgyakat angol felirattal is ellátták.
A Nemzeti Közdelem Múzeuma
Nicosia belvárosában, a régi Érseki
palota mögött található meg. Csak
munkanapokon van nyitva, 8-14 óra
között, de szeptember 1 -je és június
30-a között csütörtöki napokon dél
után 5 óráig tart. A belépés ingyenes.

11. ábra. Régi 9 mm-es brit Sterling
L-2A3 géppisztoly

14. ábra. Vásárolt, csempészett régi
brit fegyverek

12. ábra. Egy veterán karabély vitrinben

EOKA M úzeum
A Pafosz melletti falucska, Klorakasz
tengerpartja a legutóbbi időkig elha
gyatott hely volt. 1954-ben itt szállt
partra Grigorisz „Digenisz” Grivasz
ezredes, hogy a szigeten alakuló
görög gerillamozgalom élére álljon. A
mozgalom a Ciprusi Harcosok Nem
zeti Szervezete nevet viselte (görö
gül Etniki Organozisz Küprion Agoniszton - röviden EOKA), célkitűzé
sei az angol uralom felszámolása, a
sziget görögségének önrendelkezése
és végcélként a sziget Görögország
hoz való csatolása voltak. A gerillák
vezetője a mozgalom 1955 és 1959
közötti fennállása alatt mindvégig
Grivasz volt.
A partraszállás helyén 1984-ben
kis múzeum nyílt meg. Az egyetlen
csarnokból álló épület fő látványos
sága a 13 m hosszú, 4 m széles
Szent György halászhajó, amely a
partraszállást végezte. A gerillamoz
galom történetét tablók és fényképek
magyarázzák el a látogató számára,
kiemelve a gerillák elleni angol fellé
pés kegyetlenségét. Néhány vitrin

ben a felkelők által használt fegyve
reket is megtekinthetünk. A kiállítás
csak görög nyelvű feliratokat tartal
maz.
A múzeum előtti tengerparton áll az
ezredes életnagyságot meghaladó
léptékű szobra, valamint a mozgalom
emlékműve. A múzeum ma már beé
pült tengerparti szakaszon, luxusszál
lodák között bújik meg. A Pafoszból a
parttal párhuzamosan északra tartó
főúton a múzeumhoz vezető bekötőu
tat tábla jelzi. A kiállítás mindennap
nyitva van, a belépés ingyenes.

Felhasznált

irodalom

A Nemzeti Küzdelem Múzeuma
Igazgatóságának közlése
Az EOKA Múzeum Igazgatóságának
közlése
The Liberation Struggle 1955-59,
Press and Information Office, Nicosia,
2001 .
The Liberation Struggle of EOKA
1955-59 and the Chloraka Coast,
Press and Information Office, Nicosia,
2007.
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Gábor Zsigmond

Az INTREPID Sea, Air & Space
Museum New Yorkban

é h á n y h ó n a p p a l e z e l ő t t újra megnyílt az Egyesült
Államok egyik legnépszerűbb vízen látogatható
múzeuma, az Intrepid Sea, Air & Space Museum. Az
intézményt 1982-es megnyitása óta több tíz millióan láto
gatták, az utóbbi években évi 750 ezer látogató érkezik. A
múzeumnak otthont adó ÜSS INTREPID az Egyesült Álla
mok történetének egyik legsikeresebb, legeredményesebb
hajója volt, mára pedig New York City egyik legkülönlege
sebb látnivalójává vált.
Az INTREPID részt vett a második világháborúban, egy
időben a NASA egyik fő mentőhajóként szolgált, Vietnam
nál háromszor vett részt ütközetben, és a hidegháború alatt
tengeralattjáró-megfigyeléseket végzett az észak-atlanti
térségben. Ma tovább szolgál mint múzeum és oktatási
központ, miközben emlékműve a több ezer - egykor rajta
szolgáló - tengerésznek és katonának. A rengeteg interak
tív kiállításon a tárgyakat nemcsak megnézni lehet, hanem
egy részüket ki is lehet próbálni. Külön érdekesség, hogy
egyaránt találunk felnőtteknek és gyermekeknek szóló
bemutatókat is.
A ÜSS INTREPID gerincfektetésére 1941. december 1-jén a
Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co.-nál, Virginia állam
ban került sor, a vízre bocsátás 1943. augusztus 16-án történt.
Pár hónappal később, 1944 januárjától már a Marshall-szigetek elleni támadásban vett részt. Februárban a Truk szigetén
lévő japán bázis támadásakor egy torpedó olyan komoly sérü
léseket ejtett rajta, hogy csak nagy nehézségek árán tudott
eljutni Pearl Harborba, a javítás helyszínére. Szeptemberben
már újra a Fülöp-szigetek környékén találjuk, október 23-26.
között pedig a történelem egyik legnagyobb tengeri csatájá
ban, a Leyte-öbölbeli ütközetben vett részt. Repülőgépei süly-

1. ábra. A ÜSS INTREPID repülőgép-hordozó mint múzeum

70

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /4

2. ábra. Az ÜSS INTREPID felépítménye és antennái

lyesztették el a MUSASHI csatahajót. Október 29-én érte a
hajót az első kamikazetámadás, melyben tízen meghaltak és
hatan megsebesültek. Alig egy hónappal később (november
25.) két újabb kamikazetámadás már 69 halálos áldozatot és
35 sebesültet követelt. A következő évben az Okinawa melletti
ütközetben (1945. március 18.) vette ki részét. Az INTREPID
orránál egy japán bombázó robbant fel, komoly tüzet okozva a
hajón. A sérülés ellenére pár héttel később részt vett a YAMATO csatahajó elsüllyesztésében. A javítás után a Wake-szigetnél fejezte be a világháborút. Decemberig még a Csendes
óceánon maradt, csak ezután rendelték Kaliforniába.

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

1947-ben leszerelték, és csatlakozott a Csendes-óceáni
Tartalékos Flottához (Pacific Reserve Fleet) San Francisco
mellett. A hidegháborús légkör miatt 1952 és 1954 között
jelentősen modernizálták, majd a munkák befejezését
követően a Földközi-tengerre rendelték. 1957-ben egy hét
hónapig tartó újabb felújítás után szeptemberben részt vett
a NATO Operation Strikeback műveletében, mely addig a
NATO legnagyobb, béke idején megvalósított tengeri
művelete volt. 1962-ben az INTREPID-et új osztályba
sorolták, ezzel CVS tengeralattjáró-elhárító hordozóhajóvá
vált. 1962. május 24-én a Merkúr 7 űrhajósküldetés első
számú mentőhajójaként látjuk viszont. A fedélzetéről szállt
fel az a helikopter, amely megmentette Scott Carpenter
űrhajóst, aki a második ember vezette Föld körüli küldetés
parancsnoka volt.
A hajó fedélzetéről felszálló hasonló helikopterek mentik
meg 1965. május 23-án a Gemini 3 személyzetét, John
Youngot és Virgil „Gus” Grissomot. Sőt megmentik kétsze
mélyes mentőkapszulájukat is, amelynek neve The Unsinkable Molly Brown volt (Elsüllyeszthetetlen Molly Brown.
Margaret Brown egy amerikai szüfrazsett volt, aki a TITA
NIC katasztrófájának túlélése után egy újságírói kérdésre hogy minek tulajdonítja megmenekülésüket - azt nyilatkoz
ta: „Tipikus Brown-féle szerencse. Elsüllyeszthetetlenek
vagyunk.”)
Ugyanebben az évben újabb modernizáció keretében
többek között korszerűbb elektronikát kapott. Egy évvel
később Vietnamba küldték, ahol az INTREPID egyik pilótá
ja egy A-1H Skyraider géppel lelőtt egy észak-vietnami
MiG-17-est. Az INTREPID 1966 áprilisa és 1969 között
három alkalommal járt Vietnamban. (1968. szeptember 19én a fedélzetéről felszálló egyik F- 8 Crusader Sidewinder
rakétával lőtt le egy MiG-21-est.) Vietnamból visszatérve
1970 és 1974 között az Atlanti-óceán, a Földközi- és a
Balti-tenger vizeit járta, és több NATO-gyakorlaton vett
részt ismét tengeralattjáró-elhárító szerepben.
1974. március 15-én a hajót óriási ünnepség keretein
belül ünnepélyesen leszerelték Rhode Isländern A követ
kező két évben a U.S. Navy és a Marine Corps kiállítása
inak adott otthont Philadelphiában. Ekkor a haditengeré3. ábra. A hordozó felépítménye és főárboca
a radarantennákkal

4. ábra. A ÜSS GROWLER nyitott hangárfedéllel

szét 200 évét mutatták be a hajón. Vélhetően ez adhatta
az ötletet Zachary Fisher New York-i ingatlanszakértőnek
egy múzeum kialakítására. Fisher egy alapítványt hívott
életre 1979 februárjában Intrepid Museum Foundation
néven. Három és fél év kellett ahhoz, hogy megnyíljon az
Intrepid Sea, Air & Space Museum a nagyközönség előtt,
1982. augusztus 3-án. 1986-ban a hajót nemzeti történel
mi örökséggé nyilvánították. 1989-ben a múzeum kezelé
sébe került a ÜSS GROWLER tengeralattjáró, amely arról
nevezetes, hogy ez az egyetlen ma is látható, kiállított
stratégiai dízelmeghajtású tengeralattjáró, amely nukleá
ris tölteteket hordozott. A ÜSS GROWLER-t a rövid életű
Regulus-program keretében építették át, hogy alkalmas
legyen nukleáris töltetek hordozására. 1967-ben könnyű
búvár deszanthordozóvá alakították. A pusztulástól éppen
az Intrepid Museum mentette meg. A GROWLER ma is
látható a pár hónappal ezelőtt megnyílt múzeum területén,
ám belső felújítása az újranyitás után még hónapokig
elhúzódott.
Az INTREPID legújabb kori történetéhez kapcsolódik, hogy
a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után egy időre az FBI
irodáinak adott otthont. A múzeum 2003-ban egy Concorde
szuperszonikus utasszállítóval bővült, mely a British Airways
tulajdona volt. 2006-ban a hajót Bayonne Dry Dock & Repair-be vontatták, ahol - évtizedek óta először - szárazdokkba
került. Számos javítást végeztek el rajta, és újra is festették,
a hetvenes évek óta nem esett át ekkora nagyjavításon. 2007
júniusában a Staten Islanden alakították ki a belső berende
zést és az új kiállítást. Az Intrepid Sea, Air & Space Museum
hosszú szünet után, 2008. november 8 -án nyílt meg újra.
5. ábra. A Lockheed A-12 Blackbird a fedélzeten
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5. ábra. Lengyelország ajándékozta ezt MiG-21 PFM-et
a múzeumnak.

8. ábra. A viszonylag kis darabszámban készült Supermarine
F-1 Scimitar

6. ábra. A múzeum 2006-ban vásárolta ezt a kínai gyártmányú
MiG-15-öst

9. ábra. A parti őrség által adományzott Sikorsky HH-52 Sea
Guardian

A kiállítás modem és interaktív lett, rendkívül plasztikusan
és érdekesen bemutatva az Egyesült Államok 20. századi
történetének egy szeletét. Itt a szakértői szemek mellett a
laikus érdeklődők igényeit is kielégíti a rengeteg információ
és látnivaló. A legkisebb korosztály is szinte mindent kipró
bálhat játékos formában, többek között azt, hogy milyen a
hullámzás az óceánon egy csónakban, vagy milyen egy
A- 6 helikopter pilótafülkéjében, esetleg egy Bofors mögött
ülni. Szimulátorok és háromdimenziós vetítés során való
sághű repülést élhetünk át vagy légvédelmi gyakorlaton
vehetünk részt, de bejárható a világ leggyorsabb kereske
delmi repülőgépe, a Concorde fedélzete is. A hajón a
készenléti szobától a kapitányi hídig minden szeglet beba
rangolható, majdnem minden kipróbálható, megérinthető.
Természetesen minden olyan állapotot mutat, mintha a hajó
bevetésre indulna, még a konyha és a hálótermek is megte
kinthetők. Az élmény óriási, és valószínűleg sok gyermeklá
togató fogja elkötelezni magát később a katonai vagy a ten

gerészszolgálat mellett - ez nem titkoltan egyik célja is a
múzeumnak. Az INTREPID mára múzeumhajó léte mellett
nemzeti hagyományok őrzője, oktatási és kulturális központ,
amit turistaként is feltétlenül meg kell látogatni. A múzeum
Manhattanben a West Side-on, a 8 6 . mólónál található a
Hudson folyón. (A fotók a szerző saját felvételei.)

A HAJÓ FŐBB ADATAI
Építés helye: Newport News Shipping and Dry Co. Newport
News, VA Gerincfektetés: 1941. december 1. Vízre bocsá
tás: 1943. április 26. Szolgálatba állítás: 1943. augusztus
16. Vízkiszorítás: 27 100 t (36 800 t max.) Legnagyobb
hossz: 266 m Sebesség: 33 csomó Személyzet: 2600
(egyidejűleg 3388 fő volt a legtöbb)

F elh a s zn á lt ir o d a l o m
7. ábra. Régebbi helikopterek a hátsó fedélzeten

Intrepid Timeline and Fact Sheet című múzeumi
tájékoztató.
Eberhad Urban: Schiffe. NGV, Köln.
Dr. Bak József - dr. Csonkaréti Károly - Lév Gábor Sárhidai Gyula: Hadihajók - típuskönyv. Budapest,
Zrínyi Katonai Kiadó.
A múzeum honlapja: http://www.intrepidmuseum.org
Northrop Grumman Newport News:
http://www.nn.northropgrumman.com
US Marine Corps: http://www.marines.com
Historic Naval Ships Association: http://www.hnsa.org
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Benedek Tamás

Éjszaka is látni
A német éjszakai vadászrepülőgépek fedélzeti lokátorai

háború 1944 tavaszára elérte a
magyar hátországot is. Megkez
dődtek a szövetséges légierők
bombatámadásai, mind nappal, mind
éjjel. Az éjjel érkező bombázók elfogá
sára a Magyar Királyi Honvéd Légierő
éjszakai vadászrepülőgépekkel nem
volt képes, a német Luftwaffe azonban
igen. Német repülők szálltak fel kez
detben a brit éjjeli bombázók elfogásá
ra, majd az egyre gyakoribb szovjet
bombázások és átrepülések elhárítá
sára. A német éjszakai vadászrepülő
ezredek gépeiről könnyen informálód
hatunk: Messerschmitt Bf 11 OG, Jun
kers Ju 8 8 G és Dornier Do 217N/J
repülőgépek voltak az ellenfelei a brit
és szovjet éjszakai bombázóknak.
Ezek a harcok ideje alatt már minden
esetben hordoztak olyan fedélzeti loká
torokat,1 amelyekkel lehetőség volt az
elfogás végső fázisának végrehajtásá
ra. A fedélzeti lokátorok kis hatótávol
ságú, de a kor legmagasabb színvona
lán készült szerkezetek voltak. Hasz
nálatukat minden esetben a földi irá
nyítás pontos információszolgáltatásai
előzték meg. A második világháború
ban alkalmazott hazai vonatkozású
technikák ismertetésében méltatlanul

A

2. ábra. Messerschmitt Bf 110G6R-3 repülőgép, orrán a FuG 220 Lichtenstein
SN-2 antennáival

kevés figyelmet kaptak ezek a fedélzeti
lokátorok, a következőkben ennek pót
lására próbálkozom.
A Luftwaffe már a háború elejétől
kísérletezett olyan eszköz kifejlesztésé
vel, amely segíti a vadászrepülők éjjeli

1. ábra: Az 1944. március 15-én Svájcban leszállt Messerschmitt Bf 11 OG
repülőgép, az orrán a FuG 202 Lichtenstein ВС lokátor antennáival

bevethetőségét. A Nagy-Britannia elleni
éjszakai behatoló akciók idején a német
éjszakai vadászrepülőgépek egy része
fel már volt szerelve a Spanner infravö
rös érzékelő rendszerrel.2 Az AEG Telefunken gyártotta első berendezések
1941-től jelentek meg. Segítségükkel
teljes sötétben, holdvilágmentes éjsza
kákon is esély volt a bombázók észlelé
sére bizonyos hatótávolságon belül,
ami nagy segítséget jelentett a pilóták
nak. A műszerek kezelését általában a
rádiós vagy fedélzeti mérnök látta el, az
ő irányításával végezte el a pilóta a
végső megközelítési fázist.
A L ichtenstein

lokátorok

Az infravörös érzékelők azonban
zsákutcának bizonyultak, helyüket
az éjszakai vadászrepülőgépeken a
könnyebben alkalmazható és meg
bízhatóbb fedélzeti lokátorok vették
át. Az áttörést a kisméretű repülőgé
peken alkalmazott lokátorok terüle
tén a FuG 202 Lichtenstein ВС
jelentette. Ez szintén a Telefunken
AG vállalat gyártmánya volt. A Lich
tenstein BC-t katonai használatban
először 1941 augusztusában próbál
ták ki. A sorozatgyártás 1942 tavaszán kezdődött el. Ez volt az első
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1 Griehl, Manfred: German Night Fighters in
World War II, Schiffer Publishing, Atglen,
USA, 1991. 39. old.
2 Held. Werner - Nauroth, Holger - Roberts,
David: Defence of the Reich: Hitler’s
Nightfighter Planes and Pilots, Arms & Armour
Press, London, England, 1982. 66. old.
3 Wetter, Ernst: Geheimer Nachtjäger in der
Schweiz, ASZM Verlag, 1989. 41. old.
4 Jucker, Hans H.: German FuG 202/FuG
220 Lichtenstein airborne radars. 12. old.
(www.cdvandt.org)
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Nightfighters (Aircraft in Profile No.207),
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4. ábra. Messerschmitt Bf 110G repülőgép, az orrán a FuG 202 Lichtenstein ВС
lokátor antennáival

ség az antennák megváltozott hoszsza volt, 91 MFIz-en üzemelt, hatótá
volsága pedig 6000 és 2 0 0 m között
volt. 1943 augusztusában a FuG
2 1 2 -es frekvenciáját többször meg
változtatták 420 és 490 MFIz között.
Ezzel a módszerrel hatástalaníthat
ták a RAF zavaró tevékenységét. A
gyártást 1943 novemberében állítot
ták le. A gyártósoron helyét a FuG
220 Lichtenstein SN -2 vette át a
Telefunken vállalatnál.
Ez volt a Luftwaffe által használt
legkifinom ultabb fedélzeti elfogó
lokátor. Sorozatgyártása 1943 szep
temberében kezdődött. A britek nem
tudták zavarni működését a koráb
ban más lokátorok ellen már bevált,
Window-nak nevezett, repülőgépről
kidobott alumíniumfólia szalagokkal.
A berendezést így sem volt egyszerű
alkalmazni. Legkisebb érzékelési
távolsága ugyanis 500
3. ábra. Berlin N1A lokátor az orr faburkolata nélkül
m körül volt, ez pedig
túl nagy volt ahhoz,
hogy közeli elfogásnál
eredm ényesen
alkal
mazzák, ugyanis rossz
körülmények között a
vizuális kontaktus még
nem volt lehetséges
ilyen távolságból. Meg
oldásként az SN -2-es
korai változatával fe l
szerelt gépekre kiegé
szítésként FuG 202-est
vagy FuG 212-est sze
reltek, így a rádiós a
közeli rávezetést már a
fent említett berendezé

fedélzeti elfogó lokátor, am elyet
nagy számban használtak. A hozzá
tartozó antennák a repülőgépek
orrán helyezkedtek el négy antenna
száron. Mindegyik egy X alakú egy
séggel végződött. A radar 490 MHzen üzemelt, legnagyobb hatótávol
sága 5000 m volt, legkisebb 2 0 0 218 m, 1,5 kW energiával működött,
a látószöge 70 volt. Továbbfejlesz
tett változatának, a FuG 202 BC/Snek a látószöge már 1 2 0
volt.
Mivel a briteknek később sikerült
megbirkózni a zavarásával, ezért a
FuG 202 későbbi javított változatá
val, majd a FuG 212-essel és a FuG
2 2 0 -assal váltották fel.
A FuG 212 Lichtenstein C-1 szin
tén Telefunken-gyártmány volt. 1943
tavaszán kezdték gyártani. Valójá
ban a FuG 202-es leegyszerűsített
változata volt. Külsőre a fő különb
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sekkel végezte. A később megjelent
S N -2B már 300 m-es m inimális
érzékelő képességgel rendelkezett,
így a FuG 202-es vagy FuG 212-es
berendezések feleslegessé váltak,
így eltávolították őket. A korai SN -2esek három frekvencián, 73 MFIz-en,
85 MHz-en és 91 MHz-en üzemeltek
2,5 kW-os áramforrásról. A lokátor
látószöge 1 2 0 volt, maximális hatótávolsága pedig 4000 m. Később a
lokátor frekvenciáját 37,5 MFIz és
118 MHz között lehetett változtatni .3
1944-re m egjelentek az S N -2-es
hátsó légtérfigyelő változatai is. Két
lehetőség volt antennája rögzítésére:
az egyik, hogy a törzs végén találha
tó üzem anyag-kieresztő csonkra
szerelték fel, a másik, hogy a függő
leges vezérsík tetejére építették rá.
A FuG 220-nak létezett C és D válto
zata is, de ezek csak az antennák
m éretében különböztek, továbbá,
hogy hátsó légtérfigyelésre alkalmat
lanok voltak .4

T ovábbi lokátorváltozatok

A FuG 216 NEPTUN R1 készülék egy
jóval kisebb berendezés volt. A Neptunt az FFO vállalat fejlesztette ki ket
tős céllal. Mivel aránylag kisméretű
volt, ezért be lehetett építeni az egy
motoros éjszakai vadászgépekbe is.
A felhasználásának másik lehetősége
már a kétmotoros nehéz éjszakai
vadászokra vonatkozott, ezeken mint
hátsó légtérfigyelő lokátort használták,
így a berendezés segítségével a pilóta

Lokátor típusa
FuG 202 Lichtenstein ВС
FuG 212 Lichtenstein C-1
FuG 218 Neptun J-3
FuG 220 Lichtenstein SN-2
FuG 240 Berlin N1A

Hatótávolsága
200 m-5000 m
2 0 0 m-6000 m
120 m-5000 m
500 m-4000 m
500 m-9000 m

Keresési tartománya
70°
70°
120°
120°
nem ismert

Használt frekvencia
Megjelenése
490 MHz
1941. november
91 MHz, majd 420-490 MHz 1943. március
158-187 MHz
1944. június
73-85-91 MHz
1943. szeptember
3,3 GHz
1945. március

1. táblázat. A legelterjedtebb fedélzeti lokátorok adatainak összehasonlító táblázata

még idejében tudomást szerezhetett
egy ellenséges éjszakai vadászról.
Ilyen behatoló brit gépek főleg a hábo
rú végén veszélyeztették a németek
bevetéseit a Harmadik Birodalom
felett, de hazánk felett ilyen brit alaku
lat nem szerepelt a harcokban.
A műszer kis mennyiségben került az
egységekhez. Két változata volt, a
FuG 216R1-es légtérfigyelő 182 MHzen 1 kW-os áramforrásról működött,
valamint a FuG 216V, amely elfogó
lokátor volt, és 125 MHz-en, 1,2 kW-os
áramforrásról üzemelt. A keresési tar
tományuk 100° volt, 500 és 3500 m
között derítették fel a céltárgyakat.
Továbbfejlesztett változataik a FuG
217 NEPTUN R2 és J2 lettek. Ez a
Neptun két beállított frekvencián üze
melt, 158 és 187 MHz-en. Látószöge
120° volt, a célt 400 és 4000 m között
érzékelte. Az antennákat a gépekre
több helyen is fel kellett szerelni. Az
adóantennák a törzs hátsó részére
kerültek, a rádiósugarakat érzékelő
antennákat pedig a két szárny közép
ső részére szerelték fel. A pilótafülke
elé és a gépek hasára szintén érzéke
lő-vevő antennák kerültek. Az elhelye
zésenként három függőleges antenna
jellegzetes alakjáról kapta a berende
zés a Neptun nevet, ezek ugyanis a
római tengeristen szigonyára emlé
keztették a pilótákat. 1944 nyarára a

6. ábra. Messerschmitt Bf 110G6R3 repülőgép, orrán a FuG 220 Lichtenstein SN-2
antennáival

Siemens és az FFO közös munkájá
nak eredményeként elkészült a legú
jabb NEPTUN változat. A berendezés
sel a már ekkorra elterjedt FuG 220
Lichtenstein SN-2-es készüléket pró
bálták meg kiegészíteni, illetve kiválta
ni. Mint ismert, annak legkisebb érzé
kelési távolsága csak 500 m volt.
A FuG 218-nak négy változata készült

5. ábra. Messerschmitt Bf 110G4b FuG 212 Lichtenstein C-1 és FuG 220
Lichtenstein SN-2 lokátorokkal felszerelve

el, ezek hatótávolsága 120 és 5000 m
között volt, tehát tökéletesen megfelel
tek a célnak. Hat megadott frekvenci
án üzemeltek, 158 és 187 MHz között.
A J-3-as változat antennáját a repülő
gépek orrára középre szerelték. Ez
egy egyszárú antenna volt, ami X
alakú résszel végződött. 1944 végére
helyezték szolgálatba az egységeknél.
Hátsó légtérfigyelő változata is volt.
A G/R változat későbbi elképzelések
szerint 30 és 100 kW között működött
volna, ám ez csak terv maradt.
A FuG 227 Flensburg passzív
érzékelő rendszert a Siemens fej
lesztette ki. A Flensburg 65 km-ről
képes volt érzékelni a RAF bombázói
hátsó légtérfigyelő lokátorának, a
„Monicának” a jeleit. Ezt a berende
zést a britek pont azért használták,
hogy a hátulról közeledő sötét föld
háttérben megbúvó német vadászo
kat észlelni tudják. A gyártás 1944
tavaszán vette kezdetét, a műszer
antennáit mindkét szárnyra felszerel
ték. A gondosan őrzött működésének
titka azonban 1944. július 13-án
kiszivárgott. A szövetségesek kezére
került ugyanis egy Ju 8 8 G, amely
ezzel a műszerrel is fel volt szerelve.
Hamar rájöttek a rendszer zavarásá
ra és megfelelő ellenintézkedéseket
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tettek .5 Összesen 250 db berende
zést szállítottak le belőle.
A FuG 350 NAXOS Z szintén Telefunken-gyártmány, a Flensburghoz hasonló
passzív érzékelő rendszer volt. A kifej
lesztéséhez 1943 nyarán láttak hozzá, a
sorozatgyártás pedig 1944 első hónap
jaiban indult meg. Tulajdonképpen a
Flensburggal egy időben lépett szolgá
latba, és gyakran együtt is használták
vele egészen a háború végéig. A
NAXOS érzékelte a RAF bombázóira
szerelt H2S navigációt segítő berende
zés által kibocsátott jeleket, bár nem volt
elég pontos ahhoz, hogy egyes gépeket
el lehessen fogni vele, arra mégis töké
letesen megfelelt, hogy a vadászgépet
legalább a bombázóáramig elvezesse.
Itt már az elfogó gép használhatta
egyéb, kisebb hatósugarú elfogó lokáto
rait. Az első három NAXOS modell 82,
83 és 84 MHz-en működött, a későbbiek
91 MHz és 116 MHz közötti tartomány
ban dolgoztak. A legnagyobb hatótávol
sága akár az 50 km-t is elérte. Ez figye
lemreméltó teljesítmény volt a német
mérnököktől, hiszen jó esetben a földi
lokátorállomások lefedésén kívüli terüle
teken is sikerrel kereshette a RAF gépe
it az ezzel felszerelt vadász. A NAXÓSból 25 sorozat készült, a legsikeresebb
a Z és a ZR változat volt, csak ezekből
700 példányt gyártottak6. A készülékkel
Ju 8 8 G-ket és egymotoros éjjeli vadász
gépeket is felszereltek.
Az itt bemutatott lokátorok, habár
nagyon magas színvonalú elektronikai
berendezések voltak, mégsem hason
lítottak a mai vadászrepülőgépek
fedélzeti lokátoraira. A német tudósok
nak 1943-ban azonban sikerült olyan
berendezést kifejleszteniük, amely

8. ábra. Messerschmitt Bf 110G4b FuG 212 Lichtenstein C-1 és FuG 220
Lichtenstein SN-2 lokátorokkal felszerelve

már a mai lokátorok karakterisztikái
jellemzőivel bírt. A FuG 240 Berlin
N1A nevű berendezés, amely szintén
Telefunken-gyártmány
volt,
már
modern parabolaantennával készült,
és az akkoriban igen meggyőző 9000
méteres hatótávolsággal rendelke
zett.7 A parabolaantennával a nagy
légellenállású antennákat ki lehetett
váltani, az orrba épített eszközt pedig
egy fából készült könnyű burkolat
védte. A 3,3 GHz frekvencián üzemelő
lokátorból 25 darab készült, elterjedé

7. ábra. Messerschmitt Bf 110G4 FuG218 Neptun J-3 lokátorral felszerelve

sét a háború vége akadályozta meg.
Egyes híresztelések szerint kifejlesz
tésében jelentős lökést adott egy
hasonló rendszerű brit lokátor zsák
mányolása.
Érdemes még m egemlíteni az
ilyen irányú hazai fejlesztést. Ezek
nek az eredménye a Turul fedélzeti
lokátor volt. A bonyolult műszer még
fejlesztési stádiumban volt, mikor a
programot törölték. Egyetlen beren
dezést adtak át kipróbálásra a Repü
lő Kísérleti Intézet (RKI) részére,
amely
egy
M esserschm itt
Me
210Ca-1 orrába építette azt. A be
rendezés és az említett típusú hazai
gyártású
rom bolóvadászgép
a
későbbiekben megoldást jelenthetett
volna a hazai éjszakai vadász erők
felszerelésére8.
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Kiss László

YAVUZ - az utolsó
csatacirkáló története

z IMPERATRICA MARIJA - az
orosz Fekete-tengeri Flotta első
csatahajója - 1915 nyarán állt
szolgálatba. Az év végén testvérhajója,
az IMPERATRICA JEKATYERINA
VELIKAJA szolgálatba állításával az
orosz dreadnoughtok száma megdup
lázódott. A YAVUZ elvesztette vezető
szerepét, már nem ez a páncélos volt a
legerősebb egység a tengeren. A csa
tacirkáló ennek ellenére nem maradt a
kikötőben. Július 3 - 6 . között Tuapsze
kikötőjét lőtte, és elsüllyesztett több
teherhajót, emellett időről időre szén
szállító konvojoknak adott kíséretet.
A Fekete-tengeren az első összec
sapás DREADNOUGHT-mintájú egy
ségek között 1916. január 7-én zajlott
le. E napon a YAVUZ konvojkíséret
során orosz rombolókat vett észre.
Üldözésükre indulva összetalálkozott
az IMPRERATRICA JEKATYERINA
VELIKAJA csatahajóval. A tűzharcot
több mint 18 km távolságból vívták
meg. A félórás küzdelemben egyik fél
sem ért el találatot a másikon. A
YAVUZ öt sortüzet adott le, az orosz
páncélos majdnem száz gránátot lőtt
ki, azonban sok műszaki probléma
keletkezett rajta. Ennek ellenére a dre
adnought nagyon pontosan lőtt, a csa
tacirkálót több repesz is eltalálta.

A

III. rész

1915
168
2 2 600

Szolgálatba állítás ideje
Hossz (m)
Vízkiszorítás (normál, t)
Sebesség (cs)
Fegyverzet (dbxűrm.)
Max. páncélzat (mm)

21

12x30,5; 20x13
262/37

3. táblázat. Az IMPERATRICA MARIJA főbb jellemzői1

Az 1916-os év első felében a flották
csak közvetetten küzdöttek egymás
sal. Az orosz hajók a Fekete-tenger
keleti felében adtak fedezetet a partraszálló orosz csapatoknak, a YAVUZ
pedig török csapatokat szállított az
orosz előrenyomulás megállítására.
1916 nyarán a Fekete-tengeri Flotta
új parancsnokot kapott. Bár Eberhardt
működésével szemben tulajdonkép
pen semmi kifogás nem merült fel,
leszámítva, hogy elhanyagolta az
aknák telepítését, mégis visszahívták.
Helyére július 17-én Alekszandr Kolcsak (1874-1920) altengernagy került.
Kolcsak már hírnevet szerzett több
sarkvidéki expedícióban való részvé
tele, illetve az orosz-japán háborúban
az aknahadviselésben mutatott tehet
sége révén. Az új parancsnok beleve
tette magát az aknák telepítésébe, és
tevékenysége következményeként a

8. ábra. A YAVUZ utolsó bevetésének vázlata

német tengeralattjárók szinte teljesen
kiszorultak a Fekete-tengerről.
Az 1917-ben Oroszországban lezajló
forradalmak erősen hatottak az állam
fegyveres erejére és flottájára is. Bár a
Fekete-tengeri Flotta viszonylag szepa
rált helyzete lassította a hírek eljutását,
végül a szentpétervári események hatá
sa itt is érződött. Kolcsak az őt ért inzul
tusok miatt végül lemondott, a morál
pedig romlani kezdett, amit felgyorsított
az agitátorok érkezése is. Az orosz flotta
inaktivitását kihasználva a török hajók
fokozottabb aknatelepítésbe kezdtek. A
novemberi forradalom végül a szevasztopoli flottát is működésképtelenné tette.
De-cemberben Oroszország és a köz
ponti hatalmak fegyverszünetet kötöttek,
és megkezdődtek a béketárgyalások.
1917 augusztusában Souchont
hazarendelték Németországba, hely
ére Hubert von Rebeur-Paschwitz
(1863-1933) altengernagy került. Ő
elődjéhez hasonlóan parancsnoka lett
a török és a bolgár flottának is, miköz
ben megmaradt a német haditengeré
szet zászlóstisztjének .2
1918 elején Paschwitz, kihasználva
azt, hogy meggyengült a Dardanellákat szemmel tartó antant tengeri had
erő, elhatározta, hogy megtámadja az
égei-tengeri szigeteken települt szö
vetséges támaszpontokat. A támadás
sal az altengernagy meg akarta gyen
gíteni a britek pozícióját az Égei-tengeren, el akart süllyeszteni annyi csa
patszállító hajót, amennyit tud. A sike
res akció a központi hatalmak erőinek
moráljára is jótékonyan hathatott.
Az Égei-tengeri antanterők újonnan
kinevezett parancsnoka, Arthur HayesSadler ellentengernagy zászlóshajójá
val, a LORD NELSON sorhajóval elha
józott megszemlélni Szalonikit, amely
szintén az ő fennhatósága alá tartozott.
A lépésével megszegte az admiralitás
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9. ábra. Az SMS GOEBEN elkészülte után 1919-ben

utasítását, mely szerint a LORD NELSON-nak és testvérhajójának, az AGAMEMNON-nak együtt kell maradnia,
mert így több esélyük van az esetleg
kitörő YAVUZ-zal szemben. Mind a kiscirkálókból, mind a rombolókból hiány
mutatkozott a konvojok kísérete miatti
fokozottabb igénybevétel miatt. Tenge
ralattjáró sem volt a térségben. Az
antantot mindössze a Dardanellákat
körülölelő aknamezők segíthették,
azonban ezek hollétéről a németek egy
elfogott gőzös révén információkhoz
jutottak. Az antantnak a térségben való
gyengeségéről Paschwitz tudomást is
szerzett felderítő repülések révén.
A YAVUZ a MIDILLI-vel és több kísé
rőhajóval 1918. január 2 0 -án jutott ki az

Égei-tengerre. A kísérőhajókat a Dar
danellák kijáratánál hagyva a két egy
ség Imbrosz felé indult, ám a YAVUZ
aknára futott. Paschwitz az akciót nem
fújta le, és reggelre elérte a szigetet. Itt
horgonyzott két brit monitor, a 6100 t-s,
35,6 cm-es ágyúval felfegyverzett
RAGLAN és az 500 t-s M.28, amely
23,4 cm-es ágyúval rendelkezett.
A török hajók mindkettőt gyorsan a ten
ger fenekére küldték, majd továbbindul
tak a Limnosz szigetén található Mudrosz kikötője felé. A monitorokon tartóz
kodó 310 emberből 132 menekült
meg.3 Paschwitz a MIDILLI-t rendelte
előre, mivel számított Imbroszról légitá
madásra, de csak a YAVUZ-nak voltak
légelhárító ágyúi. A két hajó hamarosan

10. ábra. Az SMS GOEBEN békeidős festése
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ráfutott egy aknamezőre. A MIDILLI
alatt felrobbant egy akna a hajócsava
rok táján, így a kiscirkáló gyakorlatilag
azonnal megbénult. A YAVUZ megpró
bálta vontatókötélre venni a súlyosan
sérült cirkálót, ám alatta is felrobbant
egy akna. A kiscirkálót gyors egymás
utánban még további négy akna ron
gálta meg, így hamarosan elsüllyedt,
személyzetéből 330 embert vitt magá
val, a 162 túlélőt brit rombolók mentet
ték ki később .4 Paschwitz felhagyott az
akcióval, és visszafordult. A YAVUZ
szinte pontosan azon az útvonalon
hajózott vissza, mint amelyiken jött, és
ugyanazon az aknamezőn, amelyen
Imbrosz felé aknára futott, újabb akna
robbant fel alatta.

12. ábra. A YAVUZ modellje az 1941 utáni állapot szerint

a volt IMPERATRICA JEKATYERINA
VELIKAJA-dreadnoughtot), ám néhány
hajó, köztük a VOLJA csatahajó (a volt
IMPERATOR ALEKSZANDR III) vissza
tért; ezt a németek lefegyverezték, bár a
felügyeletük alatt tovább üzemelt.
A januári égei-tengeri akciót követő,
több hónapos ideiglenes javításon
átesett YAVUZ június 6 -án megérke
zett Szevasztopolba, ahol végre akadt
megfelelő infrastruktúra a hajó régóta
esedékes nagyjavításához, ám az oro
szok érthetően nem mutattak nagy
hajlandóságot a felújítási munkák
elvégzésére. Végül szinte semmilyen
javítást nem eszközöltek a hajón. Idő
sem volt a nagyobb dolgok elvégzésé
re; csak megtisztították a hajótestet,
és megvizsgálták, hogy milyen állapot
ban van a korábban többször aknasé
rülést szenvedett hajófenék. Utasítá
sainak megfelelően június 28-án a
YAVUZ megérkezett Novorosszijszkba, hogy átvegye az ott maradt orosz
hajók felett a parancsnokságot. Ezzel
végezve július 1 -jén visszahajózott
Szevasztopolba. A következő útja 6 án Odesszába vezetett, majd vissza
tért Szevasztopolba. Innen július 11-én
kifutott, majd másnap megérkezett Isz
tambulba, és a háború végéig ott is
maradt.
November 2-án a németek hivatalo
san is átadták a YAVUZ-t a törökök
nek, a tűzvezető rendszer és a doku
mentációk kivételével. A háború lezá
rását követően a csatacirkálóra a bri

tek tették rá a kezüket, és követelték a
hajó átadását. A páncélos 1918 és
1926 között Izmitben internálás alatt
állt, szolgálatra alkalmatlan állapot
ban. Végül a törökök elérték, hogy a
YAVUZ török kézben maradhasson.
Törökország 1926-ban német szak
embereket hívott, hogy kifejezetten a
YAVUZ számára építsenek egy úszó
dokkot. Ennek elkészülte után egy
francia hajógyár emberei 1927-1930
között elvégezték a nagyjavítást rajta.
1930-ban újra üzemképes a csatacir
káló, immár YAVUZ SELIM néven.
1936-ban átnevezték YAVUZ-ra. A
hajó szállította 1938-ban Musztafa
Kemal hamvait Isztambulból Izmitbe,
ahonnan továbbvitték, és örök nyuga
lomra helyezték Ankarában.
Törökország semlegessége folytán a
csatacirkáló nem vett részt harci cse
lekményben a második világháború
alatt. 1941-ben a páncélost némileg
átépítették. A légvédelmi fegyverzetét
jelentősen megerősítették. A hátsó
kémény körül egy platformot alakítottak
ki, és ide is légvédelmi fegyverzetet
helyeztek. Hogy a légvédelem kilövési
lehetőségein javítsanak, a főárbocot
eltávolították. A hajót 1948-tól kiképzési
és reprezentációs célokra használták.
1952-ben NATO-jelzést kapott. 1960ban végleg kivonták a szolgálatból.
1963-ban az NSZK kormánya fel
ajánlotta Törökországnak, hogy vissza
vásárolja a csatacirkálót. A Nyílttengeri
Flotta utolsó megmaradt hajóját, egy-
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A bajoknak ezzel nem szakadt vége,
ugyanis a Dardanellákon egy téves
parancs folytán a csatacirkáló a szo
ros legkeskenyebb pontján zátonyra
futott. Bár minden mozdíthatót kidobáltak, hogy könnyítsenek rajta, a
zátonyról a páncélos nem tudott lejön
ni önerőből, ezért Paschwitz Isztam
bulból kért segítséget.
Az angolok is tudomást szereztek a
mozgásképtelen hajóról, és repülőgépe
ket küldtek ellene bombákkal. Ezen felül
Korfuról az E14 tengeralattjárót a hely
színre küldték, hogy torpedózza meg a
YAVUZ-t. A több napon át folyó bombá
zás szinte semmilyen eredményt nem
hozott; a meglehetősen nagy célt muta
tó, mozdulatlan hajót mindössze két
bomba találta el, de ezek nem okoztak
kárt. Az Isztambulból küldött TORGUT
REIS sorhajónak január 26-án sikerült
visszahúznia a csatacirkálót a vízbe, és
a YAVUZ-t vontatókötélre véve haza
vontatta. Az E14 január 27-ére érte el a
helyszínt, késve.
1918 februárjában megszakadtak a
béketárgyalások az oroszokkal, mert a
németek nem voltak hajlandók a hadi
sarc és kárpótlás nélküli békére.
Ezután német csapatok indultak meg
és haladtak keletnek, főként balti és
ukrán területen. Március 3-án végül
Oroszország békét kötött a központi
hatalmakkal. Ennek értelmében a
Fekete-tengeri Flotta hajóit a kikötőiben
le kellett fegyverezni. A békét követően
Moszkva utasítást adott a Szevasztopolban állomásozó hajóknak, hogy a
németek elől vonuljanak át Novorosszijszkba; ezt a modernebb hajók május
13-14-én meg is tették.
Oroszország ultimátumot kapott az
elszökött páncélosok visszatérésére,
ellenkező esetben a német hadsereg
folytatja előrenyomulását. Moszkva uta
sította a novorosszijszki flottát a vissza
térésre, ám egy titkos üzenetben elsülylyesztésre utasította a hajókat, amennyi
ben visszatérési utasítást kapnának.
Több egységet a személyzete e ls ü l
lyesztett, hogy ne kerüljön német kézbe
(köztük a SZVOBODNAJA ROSSZIJA-
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ben a világ legutolsó csatacirkálóját
múzeumhajónak szánták. A török kor
mányzat az ajánlatot végül ismeretlen
okból elutasította, de 1966-ban változ
tatott álláspontján, és ezúttal török rész
ről érkezett ajánlat a hajó eladásáról.
Sajnos ekkorra a német álláspont is
gyökeresen megváltozott. Állítólag úgy
gondolták, hogy a militáns császári múlt
emléke nem vetne túl jó fényt Németor
szágra, ezért most a németek álltak el
az üzlettől. Más vélekedés szerint a
múzeumhajó kialakítási és fenntartási
költsége riasztotta el a németeket.
Az 1971-ben bontásra eladott
YAVUZ utolsó személyzete egy gond
nok és a macskája volt. 1973 és 1976
között a hajót lebontották, vele a csa
tacirkálók utolsó képviselője tűnt el.

Kiegészítés
Törökország hivatalosan csak 1914.
augusztus 16-án vette át a német Mittelmeerdivision egységeit, ám ha min
den a török elképzeléseknek megfele
lően alakult volna, a GOEBEN csata
cirkáló már évekkel azelőtt a szultán
flottájába kerül.
A török flotta fejlesztését angol ten
gerészeti misszió segítette. 1909 de
cemberében Oszmán pasa nagyvezírnek egy, az isztambuli német katonai
attaséval, Walter von Strempel
őrnaggyal folytatott beszélgetése
során a török haditengerészetre tere
lődött a szó. A nagyvezír kifejezte
aggályait Görögország flottafejleszté
sével5 kapcsolatban, és elmondta az
őrnagynak, hogy modern hadihajó
beszerzésére tett puhatolózásaik Ang
liában nem vezettek eredményre. így
esetleg Németországtól vásárolnának
egy, még építés alatt álló páncélos cir
kálót és néhány új torpedónaszádot.
Von Strempel ugyan továbbította
Németországba a kérést, de szemé
lyes véleményét is hozzáfűzte. Az
attasé úgy gondolta, hogy a török
haditengerészet nem eléggé felkészült
ahhoz, hogy egy vadonatúj, modern
nagy
hajóegységet
biztonsággal
kezeljen és üzemeltessen. Ezen felül
a törökországi brit tengerészeti misszi
ót is információkkal látnák el a német
hajóépítés legújabb eredményeiről.
Á nagyvezír felvetéséből születő tár
gyalások a következő évben is folyta
tódtak. Ekkor már konkrét hajók meg
vásárlása is szóba került. Alfred von
Tirpitz tengernagy, a német Birodalmi
Tengerészeti Hivatal államtitkára a tor
pedónaszádok eladására gyorsan
rábólintott, ám a nehéz hadihajó terén
már nem volt ilyen egyszerű a helyzet.
Márciusban a német külügyminisztéri
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M egjegyzések
A GOEBEN kiküldésénél egyéb, hibás döntéseket is figyelembe kellett venni. 1912-ben még
békeidő volt, a hajók külföldi útjai kiképző utak voltak. 1914-ben már válság uralkodott a balkáni
háborúk hatására, a török-angol viszony és az orosz-szerb kapcsolatok miatt. Ekkor sem lett
volna szabad az ütőképes GOEBEN-t kilyukadt vlzcsöves kazánokkal a Földközi-tengeren
hagyni, ahol válság esetén elszigetelve elvesztik. Az Északi-tengeren viszont nagyon hiányzott,
mert Hippernek csak 4 bevethető csatacirkálója volt, a 7 db brit ellen. Ez a helyzet Dagger
Banknál a BLÜCHER páncélos cirkáló és 800 tengerésze elvesztésébe került - feleslegesen.
A földközi-tengeri német jelenlét csak politikailag ért valamit, katonailag nem, mivel 1913-ban
már nyilvánvaló volt, hogy Olaszország nem tartja be a hármas szövetségi egyezményt.
A politikai jelenlét demonstrálására elég lett volna a távol-keleti Graf Spee-féle flotta áthelyezése
a Földközi-tengerre, mivel Csingtaunál semmit sem védhetett meg. sem a szigeteket, sem a
kikötővárost. A két erős páncélos cirkáló és a három kiscirkáló sokkal többet ért volna a Földközi
tengeren, ahol akár Cattaróba, akár a Dardanellákhoz visszavonulhatott. így feleslegesen
pusztultak el a Falkland-szigeteknél 2500 német tengerésszel együtt. Ha a GOEBEN kijavítva
az Északi-tengeren van, a Dagger Bank-i veszteség elkerülhető lett volna, és a skaguraki csata
is jobban alakul. Nem beszélve a brit kikötővárosok hatásosabb lövetéséröl.
Algériai kikötők megközelítése orosz zászló alatt meglehetősen értelmetlen lehetett, mert
a partról 12-15 km-re haladó hajón lévő zászlót távcsővel sem lehetett megkülönböztetni. Orosz
hajó egyébként nem is volt a Földközi-tengeren 1914-ben.
Az Adriára való behatolás brit részről valószínűleg nem helytálló. Haus tengernagy augusztus
8-án kifutott Otranto felé 14 hajóval, a 9 meglévő csatahajóval és 5 cirkálóval. Ezeken 48 db
30,5 cm-es és 36 db 24 cm-es. illetve 18 db 19 cm-es löveg volt. Milne három csatacirkálója
nyilván azonnal elmenekült vagy megsemmisült. Ugyanez a helyzet Troubridge 4 db régi
páncélos cirkálójával is. Haus hamar fordult vissza, Otranto alatt 60 km-rel, de a brit erők meg
sem közelítették.
A leváltott Troubridge ellentengernagy földi beosztásban Belgrádba került, hogy irányítsa
a Duna elzárását és az osztrák-magyar Dunaflottilla elleni harcot. Ütegeit az 1915. októberi
támadásnál lőtték szét a k. u. k. nehéztüzérség ütegei. A brit osztag azonnal visszavonult,
és a futásban meg sem állt az Adria partjáig, onnan Korfu szigetére szállították.
A fekete-tengeri harcokban valószínűtlen az orosz sorhajó éltornyából két lövés leadása
egyszerre. Minden ikerlöveges toronyban az egyik cső hátrafutása emeli fel a másik betöltött
csövet tüzelési pozícióba. A nehézlövegeknek csak a fele lőhet egyszerre a töltés problémái
miatt Is.
Sárhidai Gyula

um egy magas rangú tisztviselője nem
hivatalosan közölte a török nagykövet
tel, hogy elképzelhető az 1909 októbe
rében szolgálatba állt BLÜCHER pán
célos cirkáló - a németek által meg
épített legutolsó ilyen kategóriájú hajó
- eladása. Később kiderült, hogy a
közlés hivatalos kormányzati felhatal
mazás nélkül történt meg, ennek elle
nére volt realitása az üzletnek. Német
részről a páncélos cirkálót olyan áron
akarták eladni, hogy abból akár egy
DREADNOUGHT-mintájú páncélost is
tudjanak építeni. Ezen felül elvárták
volna, hogy a törökök a jövőben
Németországból szerezzenek be a
flottafejlesztésük során páncélosokat.
Később szóba jött az épülőfélben lévő
VON DER TANN csatacirkálónak,
Németország legelső csatacirkálójá
nak megvétele is. Ennek a páncélos
nak török kézbe kerülése előnyös is
lett volna a németek számára, meg
hátrányos is. Ha eladják a hajót, akkor
helyette modernebb páncélos építésé
be kezdhetnek, ami az időszak roha
mos hadihajó-fejlődése szempontjából
nem volt elhanyagolható. Ráadásul
még parlamenti hozzájárulásra sem
lett volna szükség, mivel nem új hajó
építéséről lett volna szó, hanem egy

már meglévőnek a pótlásáról. Hát
rányt jelentett viszont az, hogy a török
flottafejlesztést felügyelő angolok, a
németek legnagyobb riválisai, közelről
is megvizsgálhatták volna ellenlába
suk egy DREADNOUGHT-mintájú
páncélosát.
A döntést Vilmos császár hozta meg
1910 áprilisában. Az uralkodó végül
nem engedélyezte a csatacirkáló
eladását, a páncélos cirkálóét viszont
igen, de csak azzal a kikötéssel, hogy
német tiszteknek kell rajta szolgálniuk,
biztosítva a megfelelő kezelését. A
BLÜCHER eladási árát 44 millió
aranymárkában szabták meg .6 Ezt a
törökök sokallották, és nem is téved
tek. A páncélos építési költsége 28,5
millió márkát tett ki. A tervezett eladási
árból meg lehetett volna venni a
németek mindkét SCHARNHORSTosztályú páncélos cirkálóját vagy egy
NASSAU-osztályú csatahajót is utóbbi osztály hajóinak építési költsé
ge 37 millió márka körül mozgott.7
Miután a számukra szemmel láthatóan
hátrányos üzletben az árat nem sike
rült lejjebb szorítaniuk, ettől a törökök
végül elálltak, és más megoldás után
néztek. A német haditengerészetet
kihagyva közvetlenül a német hajó-
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J egyzetek
1 McLaughlin: Russian & Soviet Battleships
adatai alapján.
2 Souchon hazatérve a 4. Csatahajóraj
parancsnoki posztját kapta, majd 1918
augusztusától a balti-tengeri flottatámasz
pontot irányította.
3 Van der Vat, i. m. 225. oldal.
4 Langensiepen-Güleryüz, i. m. 75. és 159.
oldal.
5 A görögök Olaszországtól ez évben
rendeltek meg egy páncélos cirkálót, amely
GEORGIOSZ AVEROFF néven 1912-ben
állt szolgálatba.
6 Langensiepen-Güleryüz: 1828-1923
Osmanli Donanmasi/The Ottoman Navy
1828-1923, 67. oldal.
7 Az adatok forrása: Gröner: Die Deutschen
Kriegsschiffe 1815-1936, 20-21. oldal.

gyárak felé fordultak, és az iránt
érdeklődtek, hogy a gyárak közül vala
melyik hajlandó-e nekik eladni egy
még épülőfélben lévő modern nehéz
hadihajót. A hamburgi Blohm & Voss,
amely a MOLTKE csatacirkálót építet
te, hajlandónak mutatkozott arra, hogy
a hajót eladja. A gyár vállalta, hogy a
páncélos még hiányzó két lövegtornyának beépítését és a hátralévő
munkálatokat az egységen majd
Törökországban végzi el.
A MOLTKE testvérhajója, az ekkor
még „H” jellel, név nélkül szereplő csa
tacirkáló is a Blohm & Vossnál épült.
Szóba került az is, hogy a MOLTKE
helyett ezt az egységet építik meg a
törökök számára. A tárgyalásoknak

1910 júliusának közepén Tirpitz ten
gernagy vetett véget, aki csak négy
régi sorhajó eladásához járult hozzá,
amelyek közül a törökök kettőt meg is
vásároltak. A „H” jelű cirkálót 1911.
március 28-án bocsátották vízre,
ennek során a csatacirkáló a GOEBEN
nevet kapta.
Török szolgálatban a páncélos nem
csak a tengeri akciókból vette ki a
részét. A Gallipoli-hadművelet során,
1915 májusában mindkét oldaláról
egy-egy hajóközepi 15 cm-es ágyúját
kiemelték, és a szoros ázsiai oldalán
elhelyezett In Tepe üteghez küldték, a
hátsó felépítmény négy 8 ,8 cm-es
gyorstüzelőjével együtt. A 15 cm-eseknek csak az egyike érte el célját, ám
ez is hamarosan megsemmisült egy
csőrobbanástól. Ezt 1916 januárjában
a YAVUZ újabb ágyújával pótolták.
A páncélosról hiányzó fegyverzet pót
lására később Németországból csak
egyetlen 15 cm-es löveget küldtek, ezt
be is építették. A hajó géppuskás osz
tagokkal is támogatta a Dardanellákat
védő szárazföldi csapatokat. A szoro
sok védelmében földön küzdő tenge
részek közül többen is elestek.
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Dr. Végh Ferenc

Barát vagy ellenség?
Német és szovjet katonai tervek 1941 nyarán

IV. rész

m ik o r
H i t l e r a h a d o s z t á l y a i t á t d o b t a Franciaor
nek teljes mélységébe behatoló támadás az ellenség legér
szágba, hátat fordított Sztálinnak. Ez idő tájt Sztálin zékenyebb pontját sújtsa. Abból indultak ki, hogy a harcte
védelmi előkészületeinek felszámolásával és a vékenységet a lehető legrövidebb idő alatt a saját területről
Vörös Hadsereg támadó potenciáljának megerősítésével
az ellenség területére tegyék át, és ott folytassák a hadmű
foglalkozott. Létrehozta a légideszantcsapatokat, két ejtő veleteket. Az elmélettel egyidejűleg fejlesztették ki a csa
ernyős hadosztályt állított fel (ezeket szánták Ploesti elfog pásmérő hadsereg fogalmát. Ezek a hadseregek nagy
lalására), amelyeket elsősorban támadó hadműveletekben,
mozgékonyságukkal tűntek ki. A csapásmérő hadsereg
az ellenség mélységében alkalmaztak. Ezzel párhuzamo elnevezést azonban a támadó szándék leplezése miatt
san fejlesztette a légierőt. 1940-ben megszületett a szovjet nem használták, helyette bevezették a „biztonsági hadse
tengerészgyalogság is. Az 1938-ban indított harmadik öté reg” terminust.
ves terv nagy hangsúlyt fektetett a haditengerészet fejlesz
Sztálin a Molotov-Ribbentrop-paktum segítségével bele
tésére. A hajóépítési program megparancsolta nyolc csata hajszolta Hitlert egy Nyugat elleni háborúba, gondoskodott
hajó, nyolc csatacirkáló, kilenc KIROV osztályú és 11 CSA- arról, hogy legyen közös szovjet-német határ, és egyre
PAJEV osztályú cirkáló legyártását. Ezek tervei már 1938- több „biztonsági hadsereget” állított fel. Az első stratégiai
ra készen voltak. Ehhez járult még hetven torpedóromboló lépcső 16 hadsereget és néhány tucat önálló hadtestet ölelt
és 156 tengeralattjáró építése. Ez sokkal nagyobb program fel. Összesen 170 hadosztályt hoztak létre. Tény, hogy a
volt, mint Németország egész flottafejlesztése. 1938-ban Szovjetunió fegyveres erőinek létszámát 1939. szeptember
Leningrádban elkezdték a SZOVJETSZKIJ SZOJUZ csata 1. és 1941. június 21. között 2,8-szorosára növelték. A csa
hajó és a KRONSTADT csatacirkáló építését. 1939-ben patokat 1941 januárjában magasabb harckészültségbe
Nyikolajevben a SZOVJETSZKAJA UKRAJNA csatahajó helyezték, és titokban újabb csapatösszevonásokat hajtot
és a SZEVASZTOPOL csatacirkáló került sójára. 1938-ban tak végre. Az első stratégiai lépcső mögött további hét had
Molotovszkban (ma Szeverodvinszk) építeni kezdték a sereg felzárkózása folytatódott. A csapatokat kezdetben
402-es számú állami hajógyár óriási szárazdokkját, amely rejtve, fogolytáborokban lévő rabokkal, majd mozgósítás
ben a SZOVJETSZKAJA ROSSZIJA és a SZOVJETSZKAJA útján egészítették ki. Mozgósítást követően ezekben a had
BJELORUSSZIJA csatahajóknak kellett volna épülniük. osztályokban hárommillió katona teljesített volna szolgála
A munka 1940 decemberéig folyt, akkor acélhiány miatt a tot, akiknek a határ közelébe történő behívására és beölhadiipari népbiztos leállította az építéseket. A Szovjetunió töztetésére Hitler már nem hagyott lehetőséget.
egész acéltermelése nem volt elég a fegyvergyártáshoz.
A Kárpátokban két hadsereget, hegyivadászcsapatokat
1941 tavaszán folytatták a munkát, majd júliusban álltak le állomásoztattak. A szovjet oldalról nézve a Kárpátok lánca két
végképpen. Mi szüksége volt a békeszerető Szovjetunió irányba fut. Egyfelől a volt Csehszlovákiába, másfelől Romá
partvédelmének a világ legerősebb flottakötelékére?
nia felé, a két előrenyomulási irányba. A két hadsereg felada
A Szovjetunió európai részén öt katonai körzet volt, ame ta az volt, hogy Romániát elvágják Németországtól. A szovjet
lyek a szomszédos államok határainál helyezkedtek el. vezérkar tehát Magyarország elfoglalásával látta elvághatóA határkörzetekben állomásozó csapatok és a három flotta nak Németországot a nyersanyagokban gazdag Balkántól.
képezték a stratégiai első lépcsőt. A katonai körzetek had Megjegyzendő, hogy 1940 őszétől az akkor a Kárpátok gerin
osztályokkal és hadtestekkel rendelkeztek. A Szovjetunió cén húzódó magyar határra felvonuló 1 2 . Szovjet Hadsereg
1939-ben kezdte meg országának európai részén a hadse igen érdekes átalakuláson ment keresztül. A parancsnoki
regek felállítását. A hadseregek felállítása megelőzte a kara kicserélődött, s egyetlen olyan hadsereggé alakult,
Molotov-Ribbentrop-paktum aláírását. A hadseregek rövid melyben domináltak a kaukázusi származású tisztek. Ezzel
del megalakításuk után bevetésre is kerültek. A lengyel párhuzamosan szinte kizárólag hegyivadászokkal töltötték fel
határnál felállított hadsereg „felszabadította” Lengyelorszá a csapatokat. A két hadsereget azonban a német támadás
megindítása miatt vissza kellett vonni az egérfogóból.
got, a finn határnál felállított pedig „segített” a finn népnek.
A hadseregek rövid idő múlva megjelentek a balti államok
Az 1941. júniusi események megértéséhez vissza kell térni
és Románia határainál is, hogy „felszabadítsák” őket. A kőolaj május hónaphoz. 1941 májusa a leg rejtélyesebb hónap. Min
a háború vére. Hitler a román kőolajat kezdettől fogva szovjet den napja és órája tele van olyan tényekkel, amelyeknek az
részről veszélyeztetettnek látta. Sztálin bebizonyította a értelmét még fel kell tárni - sugallja Szuvorov is.
román kőolaj iránti érdeklődését. Nem véletlen, hogy 1940A szovjet-német megnemtámadási és barátsági szerződés
ben a németekkel való minden előzetes konzultáció nélkül ellenére Sztálin látta a gyülekező viharfelhőket. Tisztában volt
leválasztotta Romániától Besszarábiát, és a Duna-deltánál vele, hogy a háború elkerülhetetlen, de mégsem akarta elhin
megjelentek a szovjet Duna-flottilla hadihajói. A Besszarábiá- ni, hogy közel van. Egyre csak azt hajtogatta: „Nem szabad
ból kiinduló esetleges támadás egyúttal a román olajmezők felülni a provokációknak!” Sokáig reménykedett abban, hogy
elleni támadást is jelentette volna. Egy Románia elleni szovjet még van némi ideje a német-szovjet összeütközésig. 1941.
támadás Németország vesztét okozhatta volna, mivel Romá május 5-én, a katonai akadémiák végzős hallgatói előtt tartott
nia Németország fő kőolajszállítója volt.
beszédében azonban váratlanul más hangot ütött meg.
A szovjet stratégia alappillére a mélységi hadművelet „A békepolitika jó dolog. Mi eddig a védelemre fordítottuk a fő
volt. Ez az elmélet azt célozta, hogy az ellenség védelmé figyelmet. Eddig, amíg nem fegyvereztük át a hadseregünket.

A

4

HADITECHNIKA 2 0 1 0 /5

Tanulm ányok

Most azonban, amikor hadseregünket feltöltöttük a korszerű
harchoz szükséges technikával - át kell térnünk a védelemről
a támadásra. A védelemről a támadó tevékenységek katonapolitikájára.” Világosan értésre adta, hogy a német hadsereg
lesz a legvalószínűbb ellenség. Egy elkerülhetetlen háborúról
beszélt. Új meglepetésekre kell felkészülni, mondta, mert a
nemzetközi helyzet egyre zavarosabban alakul. Meglepetés
alatt nem a német inváziót, hanem valami vele teljesen ellen
téteset értett. Aznapi titkos beszédében bejelentette, hogy a
Németország elleni háború nem fog elkezdődni 1942 előtt.
Ezzel a véleménnyel ellentétes dr. Borús József hadtörténész
érvelése, mely szerint a Szovjetunió 1941. június 2 2 -i lerohanását megelőző támadásnak minősítő szerzők mostanáig
egyetlen bizonyítékot sem tudtak felhozni arra, hogy a Vörös
Hadsereg akár június 22-én, akár a következő napokban
vagy hetekben, akár később támadott volna. Csupán Sztálin
1941. május 5-én a katonai akadémiák végzős hallgatói előtt
mondott beszédére hivatkoztak.
Azóta kiderült, hogy voltaképpen két beszéd volt. Sztálin
figyelmeztette a tiszteket, hogy a helyzet rendkívül komoly,
készen kell állni minden meglepetésre. A szovjet kormány
megpróbálja minden diplomáciai eszközzel a Németor
szággal való háborút őszig késleltetni, mert ebben az idő
szakban már késő lesz a német támadáshoz. Ez a próbál
kozás vagy sikerül, vagy nem. Ha sikerül, akkor a háború
Németországgal 1942-ben elkerülhetetlenül bekövetkezik.
Sztálin tehát készült a háborúra.
Zsukov vezérkari főnökké történő kinevezése után egy
rendkívül fontos direktívát dolgozott ki, amelyben a katonai
körzetek és a flották parancsnokai számára a jövőbeni
háború legvalószínűbb ellenségének Németországot jelöl
ték meg. Ezt a direktívát május 5-én eljuttatták a katonai
körzetekhez. A német támadás elkezdésével ez a direktíva
maradéktalanul értelmét vesztette. Hitler a saját direktívájá
nak végrehajtására vonatkozó parancsot egy kicsit koráb
ban adta ki csapatainak.
Fél évszázad alatt a titkos beszédből csupán néhány frá
zis került a sajtóba: készen állni, a legfelsőbb parancsnok
ság utasítására az ellenség szétverésére támadásokat
végrehajtani, a harci cselekményeket az ellenfél területére
áthelyezni és fontos frontszakaszokat birtokba venni.
A Pravda korabeli cikke szerint „az ellenség természetesen
ravasz és alattomos, és mi válaszolni fogunk az intrikáikra,
de nem a saját területünk védelmével, hanem Európa nép
einek a véres háború nélkülözéséből történő felszabadítá
sával.” 1941 májusában Sztálin egyéb funkciói mellett
átvette az állam irányításának felelősségét.
1941. június 13-án a TASZ elterjesztett egy kommünikét,
amely szerint a Szovjetuniónak nem áll szándékában Német
országot megtámadni, és a szovjet csapatokat csak gyakorlat
céljából dobták a német határhoz. Hitler ennek a nyilatkozat
nak nem hitt, ugyanakkor a német hírszerzés kezébe került
Sztálin május 5-i „titkos” beszéde, hogy lesz háború 1942ben. A kommünikében megerősítették, hogy Németország
ugyanolyan szigorúan tartja magát a szovjet-német meg
nemtámadási szerződéshez, mint a Szovjetunió. „Azok a
híresztelések, amelyek arról szólnak, hogy a Szovjetunió
háborút készít elő Németország ellen, valamennyien hazu
gok és provokatívak... A Vörös Hadsereg tartalékosai által
végrehajtott nyári katonai gyakorlatoknak és az előttük álló
manővereknek nincs más céljuk, mint a tartalékosok kiképzé
se és a vasúti apparátus működőképességének a felülvizsgá
lata, amely - mint ismeretes - minden évben megtörténik.
Tekintettel erre, teljességgel értelmetlen, hogy ezeket az
intézkedéseket mint egy Németország ellen irányuló ellensé
ges akciót állítsák be.” A szavak és tettek között jelentős elté
rés volt. A katonák megértették, hogy ezek mozgások nem

csapatgyakorlatok. A szovjet források védelmi intézkedések
ről beszélnek. A megjelent és erősen cenzúrázott nagyszámú
katonai memoárirodalom nem ad egyértelmű magyarázatot a
háborút közvetlenül megelőző időszakról. Minden grandiózus
folyamatnál van egy kritikus pillanat, hisz nem lehet a harcké
szültségbe helyezett csapatokat sokáig bizonytalanságban
tartani. A Szovjetunió számára 1941. június 13-a jelentette
ezt a pillanatot. Ez után a nap után már teljesen elkerülhetet
len volt a háború a Szovjetunió számára, és 1941 nyarán kel
lett elkezdődnie, függetlenül attól, hogy mit tett Hitler.
Azok a csapatok, amelyek védelemre készülnek, álláso
kat, támpontokat foglalnak, tüzelőállásokat, lövészárkokat,
műszaki létesítmények sokaságát építik ki. Megszervezik a
tűzrendszert, aknamezőket és egyéb műszaki akadályokat
telepítenek. Mélyen tagolt állásrendszereket hoznak létre.
Ehelyett a szovjet csapatok várakozási körletekben elrej
tőztek az erdőkben, ugyanúgy, mint a német csapatok,
amelyek támadást készítettek elő. Nem kaptak parancsot
arra, hogy beássák magukat. A vezetési pontok nem a
mélységben, hanem a határ közelében települtek. A csapa
tok tartós elhelyezésre nem készültek laktanyák, építmé
nyek. Az óriási csapatmozgásokkal párhuzamosan végbe
ment a légierő támaszpontjainak határ közeli áthelyezése
is. A védelem szempontjából a légierőnek a határnál törté
nő koncentrálása hibás döntésnek bizonyulna, a támadó
hadművelet esetén ez elkerülhetetlen. A hátországot sem
készítették fel a védelemre.
Hitler tehát 1940. december 18-án kiadta a parancsot a
Barbarossa-hadművelet terveinek kidolgozására. Arra
készült, hogy döntést hozzon egy kétfrontos háborúról,
amelyet korábban kategorikusan elvetett. Akkor már előtte
állt az elmaradhatatlan Nyugat elleni háború és a hátában
pedig a „semleges” Sztálin. Ettől a pillanattól kezdve Hitler
re kétfrontos háború várt. Az az elhatározás, hogy a Barbarossa-hadműveletet keleten elindítja anélkül, hogy megvár
ná a nyugaton aratott győzelmet, kísérlet volt a korábban
elkövetett hibák korrigálására. Sztálin abból indulhatott ki,
hogy Hitler nem fogja megindítani keleten a háborút anél
kül, hogy előzőleg nyugaton ne fejezné be azt. Tehát
Németország nem nyerhet meg egy kétfrontos háborút,
éppen ezért nem fog elkezdeni keleten háborút addig, amíg
az nyugaton nem fejeződik be. Ez volt a végkövetkeztetés.
Sztálin egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy Hitler bele
megy egy öngyilkos akcióba.
Hitler úgy indította el a Barbarossa-hadművelet végrehaj
tását, hogy teljesen figyelmen kívül hagyta a kemény, kon
tinentális téli időjárásra vonatkozó előzetes felkészülést,
óvintézkedéseket. Talán azért, mert Németország a nyu
gat-európai hadszíntéren nagy sikereket ért el a korábbi vil
lámháborúkban, és csak néhány hónapra tervezte a keleti
hadműveleteket.
A szovjetek időközben létrehozták a második hadászati
lépcsőt is. Azonban nem várta meg, hogy a szovjet tábor
nokok kialakítsák a megfelelő csoportosításokat, hanem ő
mérte az első csapást. Miután Németország megelőző csa
pást mért, a második hadászati lépcsőt - ugyanúgy, mint az
elsőt - nem lehetett eredeti rendeltetésének megfelelően
bevetni, hanem védelembe rendelték. Hitler támadásával
megzavarta a felvonulási folyamatot. Így például a Romá
nia és Magyarország előtt álló hadseregeket Szmolenszk
térségébe kellett visszavonni, így ezeknek az országoknak
a „felszabadítása” néhány évet késett.
A Szovjet Kommunista Párt és a kormány vezetői 1941.
június 21-én egész napos ülést tartottak. Fontos határoza
tok születtek új fegyverek gyártásáról, a frontok megalakí
tásáról és a Legfelsőbb Parancsnokság főhadiszállásának
létrehozásáról. Zsukov néhány órával később felhívta Sztá
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lint, hogy a határnál rendkívüli események történnek.
A határ menti felderítések száma megnövekedett, különbö
ző szintű és rangú parancsnokságok szemrevételeztek
mindkét fél részéről. Határ- és légtérsértések történtek.
Érdekes adalék, hogy kevéssel (pár héttel) június 2 2 -e előtt
Hitler ravasz megnyugtató levelet írt a Kreml urának, közöl
ve, hogy vége a csapatok keleti pihentetésének-kiképzésének, Anglia ellen készülve hamarosan áthelyezi nyugatra a
szovjet határnál állomásozó nagyszámú alakulatot. Addig
még türelmet kér, hogy kedves barátja ne reagálja túl az
esetleges légtérsértéseket, ne üljön fel az ellenséges szán
dékú provokációknak. Sztálin még június 21-én sem várt
egy azonnali német inváziót. A parancsa szerint a német
provokációkra a csapatok nem is reagáltak. Nem volt
készen, ezért húzta az időt, és nem engedett reagálni
kisebb zavarokra, hogy ne indítson be német reakciót.
1945. június 17-én szovjet vizsgálóbírók vezették a
fasiszta Németország legmagasabb katonai vezetőinek
kihallgatását. Keitel tábornagy a következőket mondta:
„Hangsúlyozom, hogy minden, az 1941 kora tavaszáig álta
lunk vezetett és előkészített intézkedés védekezésbizton
sági, megelőző jellegű volt arra az esetre, ha a Vörös Had
sereg támadást indítana. Ilyen értelemben az egész keleti
háborút bizonyos fokig megelőző jellegűnek lehet nevez
ni... Elhatároztuk, hogy megelőzzük Szovjet-Oroszország
támadását, és egy, a meglepetés erejére építő csapást
mérünk haderejére. 1941 kora tavaszán arra a szilárd meg
győződésre jutottam, hogy az orosz csapatok erőteljes kon
centrációja és az azt követő, Németországra mért csapása
mind stratégiai, mind gazdasági szempontból különösen
kritikus helyzetbe sodorhatja Németországot. Az első
hetekben egy Oroszország részéről Németország ellen irá
nyuló támadás rendkívül kedvezőtlen helyzetbe hozhatta
volna az országot. A mi támadásunk az erre a fenyegetett
ségre adott közvetlen következmény volt...”
Jodl vezérezredes, a háborús tervek fő készítője ugyan
ezt állította. A nürnbergi perben halálra ítélték és kivégezték
őket. Az egyik vádpont ellenük úgy szólt: „egy ki nem pro
vokált támadó háború kirobbantása” a Szovjetunió ellen.
A stratégiai védelem a harc egyik kényszerű formája volt,
ezt írják a szovjet memoárok. A Vörös Hadsereg mégsem
készült fel a védelemre. Zsukov egészen 1941. június
végéig támadást követelt a frontok parancsnokaitól. Július
ban jutott arra a következtetésre, hogy mégsem a támadás
a helyes módszer. Hermann Hoth vezérezredes, az egyik
legkiválóbb német páncélosparancsnok írja visszaemléke
zésében, hogy 1941. június 22-én páncéloscsoportjának
sikerült a hadászati áttörés, az ellenség teljes meglépése
annak ellenére, hogy az egész német-orosz határon jelen
tős mennyiségű szovjet csoportosítás állomásozott.
Mark Szolonyin, a Szovjetunióban született író hasonlóan
a revizionistákhoz újszerűén világítja meg a háború kezdeti
időszakát. Azt elemzi, mi volt az oka a Vörös Hadsereg
gigászi összeomlásának 1941 nyarán a német támadás
után? A Vörös Hadsereg miért szenvedett hatalmas veszte
ségeket, miért esett nagy része fogságba? (Mint tudjuk,
Sztálin szerint a Vörös Hadseregnek nem voltak hadifog
lyai, csak árulói). Miért sikerült a németeknek nagy ütem
ben több száz kilométert előrenyomulni, olyan helyekre is,
ahol ellenség korábban még sosem járt?
Sztálin a sikertelenség okait abban látta, hogy Németor
szág időben végrehajtotta a mozgósítást és a szovjet határ
hoz történő felvonulását, miközben a Szovjetunió szigorúan
betartotta a semlegességet, és élte békés hétköznapjait.
A szovjet harckocsik és repülőgépek jobbak voltak ugyan,
mint az ellenségé, de kevés volt belőlük, viszont a Wehr
macht minden lépéséért drága árat fizetett.
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Szolonyin úgy gondolta, hogy az okok a Vörös Hadsereg
ben a tisztogatás után uralkodó morális állapotokra vezet
hetők vissza (amelyek egyben az ország politikai hangula
tát tükrözték). Továbbá hadvezetési hibák és az eluralkodó
pánik okozták a nagy vereséget (annak ellenére, hogy a
Vörös Hadsereg számbelileg felülmúlta ellenfelét, de tech
nikailag nem).
Az erőfölény, a számok, hadosztályok, lőszerek helyett
tehát Szolonyin az emberi tényezőket feszegeti. Hogyan
lehetséges, hogy a szovjet hadsereg háromszoros túlereje
dacára, a németekét állítólag felülmúló haditechnikával
mégis egészen Moszkváig hátrált? Az 1941-es nagy viszszavonulás közvetlen okait abban látja többek között, hogy
az egyszerű távoli vidékeken élő emberek nem rendelkez
tek információval a közelgő háborúról, de másról sem. Szi
bériából, az Uralon túlról a több ezer kilométerre lévő nyu
gati határhoz vonultatták be sokukat. Lélekben nem készült
fel az ország, a lakosság a háborúra, nem készítették fel és
nem motiválták a katonákat a honvédő harcra. Kezdetben
azt sem tudták, miért kell harcolniuk. Június 22-én a néme
tek támadtak. Az operatív jelentések szerint a szovjet ala
kulatok egy része nem bocsátkozott fegyveres harcba,
hanem pánikszerűen menekült. A 27. hadsereg parancsno
ka, Berzarin tábornok jelentése július 6 -ról a következőket
rögzíti: „A 101. lövészhadosztály július 6 -án éjjel minden
különösebb ok nélkül, lényegében az ellenség jelenléte nél
kül, nem hallgatva az utasításokra, elhagyta a védelmi állá
sokat, és pánikszerűen a Velikaja folyó keleti partjára ment.
A szétfutott egységek összegyűjtése még zajlik, de a had
osztályt nem sikerült teljesen összegyűjteni...”
A jelentések a lakosság elégedetlenségére is rávilágíta
nak, a lakosságnak nem tetszett a kolhozrendszer, a bolse
vikirányítás. A helyi vezetők pánikszerűen menekültek, a
„kulákok” felszabadítóként várták Hitlert, azt remélve, viszszakapják földjeiket.
Az ellenséggel való találkozás első óráiban a harctereken
példa nélküli káosz, anarchia és rendetlenség lett úrrá.
A tömeges megfutamodás és pánik miatt nem is lehetett
eredményesen harcolni.
Készen állt-e a Szovjetunió a háborúra? Érdemes-e fel
tenni ezt a kérdést akkor, amikor a háború kezdetekor a sze
mélyi állomány több mint fele - köztük nagyon sok parancs
nok - megfutamodott? Később aztán létrehozták a harcoló
csapatok mögöttes területein működő büntető alakulatokat.
A „csekisták” és a büntetőalakulatok megakadályozták a
hátrafelé menekülés folyamatát. Elölről a németek, hátulról
a büntetőosztagok tizedelték az élőerőt. Sokszor a vezetés
teljesíthetetlen vagy ostoba parancsokat juttatott le. (Például
egyes alakulatoknak tévedésből éjszakai meneteket rendel
tek el rossz irányba. Amikor rájöttek a tévedésre, a követke
ző éjjel visszavezényelték őket, majd a kimerült állományt
másnap harcba vetették, gyakran elegendő üzemanyag és
lőszer nélkül.) Hiányos volt az összeköttetés, nem volt
együttműködés a csapatok, fegyvernemek és haderőnemek
között. A logisztikai ellátás katasztrofális volt. Ahol volt ben
zin, ott nem volt lőszer, ha volt, akkor másfajta, mint ami
szükséges lett volna. A harceszközök nem kielégítő techni
kai állapota miatt nem tudtak hatékonyan manőverezni.
A demoralizált, pánikba esett tömeg eleinte otthagyta a har
ceszközeit, és menekült a hátország irányába.
1941
nyarán az emberi tényezőben és nem a techniká
ban kell keresni a nagy harckocsiveszteség okát. A sztálini
diktatórikus korszak szovjet társadalmának szociálpszicho
lógiai analízisében találjuk meg az igazi választ. Ott, ahol
nem volt szabad választás, szabad sajtó és szabad véle
ménynyilvánítás. Ott, ahol a német támadót kezdetben fel
szabadítóként várták. A háború idegen (lengyel) földön kez-
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dődött, nem a hon közvetlen védelmét szolgálta. A szovjet
hatalom véres diktatúrájával, terrorjával nem lehetett a
népet lelkesíteni, mozgósítani és háborúba vezetni. A több
milliós hadsereg alkalmatlan volt a védelemre és a táma
dásra egyaránt. Ezt a hatalmas, állig felfegyverzett hadse
reget néhány hét alatt szétverték, száz kilométerekkel viszszavetették. A tömeges fogságba esés volt a hatalmas
veszteség alapvető oka. Készen állt-e a háborúra az a had
sereg, melynek több mint fele dezertált vagy fogságba
esett? A hadsereget egy olyan háborúra készítették fel,
amelyet ő kezd, akkor kezdi, amikor ő akarja, és akkor feje
zi be, amikor számára kedvező. A nagy honvédő háború
akkor kezdődött, amikor a szovjet nép tudatára ébredt
annak, hogy saját hazáját, otthonát védi. Saját, családja,
gyermekei jövőjét óvja.

ÖSSZEGZÉS

Sztálin kezdettől fogva a lenini örökségen alapuló bolsevik,
forradalmi külpolitikát folytatott. Hű maradt ahhoz a tételé
hez, miszerint a szocialista haza érdekében szítani kell a
kapitalista országok közötti ellentéteket és esetleges hábo
rús viszályokat.
A tanulmányomban összegyűjtött tényekből és feltétele
zésekből nyilvánvaló, hogy a szovjet párt, állami és katonai
vezetés a német támadás előtt jelentős hadászati és had
műveleti jellegű intézkedéseket hozott. A Szovjetunió meg
támadásának esetére rendelkezhetett védelmi tervekkel.
Stratégiai célját támadással, a német fasizmus megsemmi
sítésével, majd a világforradalom megnyerésével, a kom
munizmus világméretű elterjesztésével akarta elérni. Való
színűsíthető tehát, hogy előbb-utóbb meg akarta támadni a
németeket, sőt az egész európai kontinenst. Ennek nyo
mán a Szovjetunió az egész földrész urává vált volna. A
vélemények csak az időpont kérdésében térnek el. A Wehr
macht tehát megelőzött egy későbbre tervezett szovjet
támadást.
Németország keleti expanziójával a Szovjetunió szétve
résével, a kommunizmus megsemmisítésével próbált tért
nyerni. A második világháborút az 1945 utáni történetírás
egyértelműen „Hitler háborújának” minősítette. Kétségte
len, hogy e szörnyű háborút Hitler indította meg 1939.
szeptember 1-jén Lengyelország brutális megtámadásával.
Nagy-Britannia és Franciaország csak Lengyelországgal
szembeni kötelezettségét teljesítette, amikor két nappal
később hadat üzent a németeknek. Miután Franciaország
legyőzését követően Nagy-Britannia elutasította Hitler
békeajánlatát, a német vezető tervbe vette, hogy kiiktatja
Oroszországot a nagyhatalmak sorából. Hitler 1941. június
2 2 -én vasárnap hajnali három óra tizenöt perckor indított
támadása nem egy békeszerető ország ellen irányult,
hanem egy erősen felfegyverzett, valamely későbbi idő
pontban szintén támadni szándékozó, totalitárius nagyha
talom ellen.
Mindkét fél számolt a fegyveres összetűzés lehetőségé
vel. A szembenálló felek egymás területének elfoglalására
törekedtek, ami csak támadó hadműveletekkel lehetséges.
Harcot vívtak az idővel. A kérdés az volt, ki teremti meg
hamarabb a másik legyőzéséhez szükséges hadi potenci
ált. Hitler túl gyorsan végzett Európával, és a villámháború
sikere reményében meglepetésszerű kétfrontos háborúba
bocsátkozott, amely nem vezetett sikerre. Totális veresége
után a földrész és a birodalom egyaránt kettészakadt.
Kialakult a bipoláris világrend, amely 1989-ig, a berlini fal
ledőléséig állt fenn, és a két hatalmi blokk konfrontációja
hidegháborúként vonult be a történelembe.

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a szovjet
hadsereg támadási vagy - német agresszió esetén - ellentá
madási kapacitása 1941. június közepén még nem volt teljes.
A nagy számbeli fölény ellenére a német támadás után
elszenvedett elképesztő orosz vereségek okai arra vezethe
tők vissza, hogy a bialystoki és a lublini kiszögellésben felvo
nultatott orosz csapatok elsősorban támadásra voltak felké
szítve, nem pedig védelemre. A kiképzettség kezdetben ala
csony színvonalú volt. A német támadás időpontját rosszul
számították ki. A Vörös Hadseregnek, ha kezdetben rende
zetlenül is, mégis volt ereje visszavonulni, az elszenvedett
vereségek után hihetetlen energiával a kétségtelenül hősie
sen harcoló szovjet katonákkal új erőt gyűjteni, és újonnan
felállított csapatait modern harctevékenységre kiképezni,
fölénybe kerülni, egészen Berlinig eljutni. Vajon meddig jutot
tak volna, ha a Vörös Hadsereg mérte volna az első csapást?
Visszatérve a polémiára, akart vagy nem akart Sztálin
Hitlerre támadni, készen állt vagy sem a háborúra a Vörös
Hadsereg, támadásra vagy védelemre készítették-e fel
őket, a németek számbeli és technikai fölényben voltak-e
vagy nem, 20, 30 vagy 40 millió embert veszített-e a Szov
jetunió - mindezek és a Sztálin által kigondolt egyéb tévhi
tek eltakarják a szemünk elől az igazságot a június 2 2 -i tra
gédia valós okainak egyik legfontosabbjáról. Ez a tény a
Vörös Hadsereg sztálinizmus elleni csendes, senki által
nem irányított felkelése volt. Amelynek következményeként
az ezer kilométeres frontszakaszon a harctevékenységek
kezdetén a bűnös rezsim elleni tiltakozásul tábornokok,
tisztek és katonák milliószámra adták meg magukat, vagy
álltak át az ellenség oldalára. Ezt a csendes felkelést azok
a milliók készítették elő, akik megszenvedték a sztálini ter
rort, és a tisztogatások ártatlan áldozatai voltak. Vajon
milyen fordulatot vett volna a történelem, ha Hitler felismeri
és a maga javára fordítja a sztálini despotizmus elleni első
tömeges, elkeseredett, csendes felkelést?
(Köszönet Sárhidai Gyula úrnak a tanulmány lektorálásá
hoz nyújtott segítségéért.)

F e l h a s z n á l t ir o d a l o m

Viktor Szuvorov: Jégtörő. Kairosz Kiadó, Budapest, 2006.
Viktor Szuvorov: Akvárium. Со-nexus Kiadó, Budapest,
1989.
Viktor Szuvorov: Az M nap. Ki kezdte a második
világháborút? Kairosz Kiadó, Budapest, 2008.
Mark Szolonyin: Június 23. Az M nap. Jauza Kiadó,
Moszkva, 2007.
Mark Szolonyin: Június 22. - vagy mikor kezdődött a
Nagy Honvédő Háború? Jauza Kiadó, Moszkva, 2008.
Dmitrij Hmelnyickij: Ledokol iz Akváriuma. Beszedi sz
Viktorom Szuvorovim. Moszkva, 2006.
Dmitrij Hmelnyickij: Pravda Viktora Szuvorova 2 Vossztanavlivaja isztoriju Vtoroj Mirovoj. Moszkva, 2007.
Dmitrij A.Volkogonov: Győzelem és tragédia. Zrínyi Kiadó,
1990.
Igor Bunics: A „Vihar” hadművelet. Sztálin fatális
tévedése. Jauza Kiadó, Moszkva, 2008.
Morvái Péter: Zsukov titkos terve és a Nyugat meghódítá
sa. A Jégtörőhajó-hadművelet. Hetek, IV. évfolyam,
19. szám, 2 0 0 0 . május 6 .
Hernádi Tibor: A második világháború igaz története.
2. rész. Történelmi kulisszatitkok. Népszabadság 1990.
december 28.
Czettler Antal: A második világháború rejtett erővonalai.
Kairosz Kiadó, Budapest, 2006.

2 0 1 0 /5

HADITECHNIKA

7

{ T a n u lm á n yo k)

Dr. Ákos György

Lövés és találat

V. rész

A TŰZVEZÉRLŐ KÖZPONT

Ж

A Mark. I tJpusúAdmirautás
Tűzvezető Óra
A jütlandi csatából levont következteté
sek között szerepelt egy minden számí
tást egyetlen berendezésben koncent
ráló és az összes bemeneti paramétert
kezelni képes (analóg) „szuperberende
zés” megvalósítása. Mit kellett tehát
ennek a készüléknek teljesítenie? Át
kellett vennie a korábbi, részfeladatokat
megoldó tűzvezérlőegységek munkáját.
Melyek is ezek a számítási, illetve
időzítéseket végző készülékek? Mint
láttuk a Dumaresq (legalábbis annak a
vezérlőhelyiségen elhelyezett másodpéldánya) a távolság és oldalszög idő
beli változását implementáló, változ
tatható sebességű óramű és az (opci
onális) plotter.
A brit admiralitás állhatatos munk
ájaként 1927-re megszületett a mind
ezen műveleteket egyetlen egység
ként elvégző műszaki-mechanikai
remekmű, az „Admiralty Fire Control
Clock Mark I”, vagyis „az Admiralitás
tűzvezető órájának első változata ”.108
Ez a berendezés valójában nemcsak
egyesítette korábbi, önálló készülékek
működését, de sokkal nagyobb számí
tási kapacitással is rendelkezett,
amelynek segítségével még további
paramétereket lehetett figyelembe
venni a lőelemszámításoknál.
Ettől kezdve ez a lett a szabványos
brit haditengerészeti tűzvezető beren

43-44. ábra. Az HMCS HAIDA romboló múzeumhajóként az Ontario partján. A bal
oldali kép Torontóban készült (A szerző felvétele). Azóta a múzeumhajó a szintén
kanadai Hamiltonba települt át. A jobb oldali képen a Mark I típusú tűzvezérlő
analóg számítógép („óra”) egyik utolsó fennmaradt példánya látható a hajó
tűzvezető helyiségében. A berendezés jobb oldali részén jól kivehetők a saját hajó
(own ship - alul), illetve az ellenséges hajó (enemy ship - felül) jellegzetes
beállító-leolvasó tárcsái, illetve a kiszámított lőelemértékek (alul, fehér
számjegyekkel kijelezve)

dezés, amelyet eleinte csak az újon
nan épült hadihajókba építettek be. Az
első újtervezésű angol csatahajók az
1927-ben megépült HMS RODNEY és
HMS NELSON egységek voltak, ezek
kapták az első példányokat. A korábbi
építésű csatahajók és csatacirkálók
azonban nem lettek visszamenőleg
felszerelve ezzel a típussal. így példá
ul az utolsó csatacirkáló, az HMS
HOOD, bár a megépítésekor, illetve
egy későbbi modernizálás során el lett
látva nagyméretű, lövegtornyokba is
beépített távmérőkkel, forgatható
megfigyelőtoronnyal stb., amikor
azonban 1941. május 24. hajnalán a
modern német BISMARCK csatahajó
val kellett szembenéznie az Atlanti
óceánon, a tűzvezérlő termében a

42. ábra. Az admiralitás által terveztetett Mark I típusú tűzvezérlő „óra”
műszereinek elrendezése és fotója egy korabeli gépkönyvből109
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hagyományos Dumaresq-óra-plotter
kombináció volt található .110’ 111
Ezt követően a tűzvezérlő berende
zést nemcsak minden további csata
hajóban, hanem cirkálókban, sőt rom
bolókban is széleskörűen alkalmazták.
Ismerkedjünk meg egy kicsit részle
tesebben a Mk. I tűzvezető óra műkö
désével. A számos, kézzel beadott
adat közül a 8 - 1 1 . ábra bal oldalán
látható sémarajz alapján felsorolunk
néhányat: saját hajó iránya és sebes
sége, illetve az ellenséges hajó iránya
és sebessége (ezek közvetlenül is
érkezhetnek a megfigyelőtoronyból),
valamint a szélerősség nagysága,
illetve annak iránya. További adatok: a
lövedék driftje (még táblázatból szá
mítva), a barométerállás, a külső
hőmérséklet stb. Ezen adatok néme
lyike nyilván redundáns abban az
értelemben, hogy a vezérlőtermen
kívül és belül egyaránt betáplálható.
Mindkét esetben ezek az értékek ana
lóg módon, például irányok, illetve
számjegyesen, például sebesség,
távolság, a kijelzőkről bármikor leol
vashatók voltak.
A megfigyelőtorony nemcsak a két,
egymásra merőleges célszöget és a
távolságadatot szolgáltatja, hanem a
„spotter'1 a becsapódások eltérését is
jelzi, amelyet a számítógépen egy muta
tó jelez vissza, illetve amelyre a távolsá
gadatokat korrigálják (Spotting dial).
Mindezen adatok alapján a röppálya
egyértelműen (matematikai képletek
által meghatározva) kiszámítható, amit

a berendezés analóg módon (tehát
mechanikus forgások, elmozdulások,
óraművek formájában!) számol ki.
A központi vezérlő végső kimenetei
az ágyúk irányzásához a következők:
1. A minden korrekcióval, illetve előretartással módosított, yardban kifeje
zett végső, az ágyún közvetlenül,
további korrekciók nélkül beállítható
ágyúcéltávolság, (Gun Range), ame
lyet a távolságirányzékon lehetett
beállítani, valamint a fokban megadott
ágyúemelkedési szög („Gun Elevati
on”), amivel alternatív módon az ágyú
emelkedési szögét lehetett beállítani.
2. A keresztirányú korrekciókból és
előretartásból (a céltávolság figyelembevételével) számolt, végső keresztirá
nyú korrekció (Gun Deflection) csomó
ban (tengeri mérföld/óra) kifejezett érté
ke, valamint az ebből számolt, fokban
megadott végső toronyforgatási szög
(Gun Training), amivel alternatív módon
az ágyú oldalszögét lehetett beállítani.
Az ágyútorony számára kiadott cél
távolság, valamint az ágyú keresztirá
nyú korrekciója számjegyesen olvas
ható le a berendezésről.
Ennek megfelelően, az Mk I tűzve
zérlővel a következő módokon lehetett
tüzelni:
Első esetben a központi vezérlőte
remből folyamatosan érkezik a (légel
lenállásra + szél és kölcsönös mozgás
céltárgy irányú komponensére stb.)
korrigált lőtávolság, valamint a keresztirányú, szélsebességben megadott
(drift + szél és kölcsönös mozgás
keresztirányú komponensére vonatko
zó) korrekciós adatok, amelyekkel a
lövegtorony irányzói a célzótávcsöve
ket - a már korábban ismertetett
módon - mindkét irányban elállítják.
Ezután a toronyirányzó (a trainer) addig
forgatja a tornyot, amíg a célzó távcső
szálkeresztjének függőleges szála
félbe nem metszi az ellenséges hajót,
majd követi a célt. Az ágyúk elevációs
célzói (layers) pedig vagy folyamatosan
képesek a hajó dülöngésének „utána
futva” követni a célt, és tűzparancs ese
tén azonnal tüzelni, vagy amennyiben
ez nem lehetséges, úgy az egyes lövegeket akkor sütik el, amikor célzó táv
csövükben a célhajó teste a saját hajó
dülöngése során mindig azonos irány
ból, a szálkeresztjük vízszintes vonalát
metszi (esetleg kicsit előbb).
Egy másik lehetőség, amennyiben
például a lövegtoronyból nem látható
jól a cél, hogy a megfigyelőtoronyból
kapott adatoknak megfelelően forgatják
a lövegtornyot. A lövegek elevációs
szöge (vagy az ennek megfelelő céltá
volság érték) továbbra is a központi
vezérlőteremből érkezik. Ebben az
esetben az irányítótorony oldalszöget

45. ábra. Hajó dülöngése (roll) és bólintó mozgása (pitch). A lövegkorrekciók
esetében mindkét irányú forgómozgást figyelembe kell venni

mérő matróza (a director trainer) szol
gáltatja az oldalszöget, amelyet az
ágyútoronyban lévő toronyirányzó - a
megadott irányszöget és a torony pilla
natnyi helyét egyszerre mutató műszert
figyelve (a „mutatót követve”) a torony
forgatásával követ. A tüzelést pedig az
irányítótorony tisztjének parancsára a
megfigyelőtorony elevációs szöget
mérő matróza (a director layer) indítja,
szintén akkor, amikor a cél áthalad
szálkeresztjének vízszintes vonalán.
A Mk. I tűzvezető berendezés sze
mélyzete kezelte az egyedi (Push
when guns fire), illetve a sortűzlövéseket (Salvo selector push) kezdemé
nyező nyomógombokat. A tűzparancs
előtt közvetlenül, a berendezés túlol
dalán látható nyomógombbal pedig
készenléti állapotra figyelmeztető gon
gütést (Fire gong) lehetett leadni a
lövegtoronybán és a magaslati megfi
gyelőponton tartózkodó személyzet
számára. A tűzvezetőben egy belső
óraszerkezet is volt beépítve, amely a
„repülési idő" (Time of flight) nyomó
gomb megnyomásakor elindult, és
mikor leállt, egy hangjelzés volt hallha
tó az irányítótoronyban, amely figyel
meztette a becsapódásmegfigyelőt,
hogy a lövedékek vízbe (jobb esetben
persze a célra) csapódása közvetlenül
várható.
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A fenti tűzvezető berendezésnek léte
zett (a korábbiakban ismertetett
regisztrálókkal azonos működésű)
plotterrel kiegészített változata, ame
lyet nagyobb hadihajókon alkalmaz
tak. A két (oldalszög, illetve céltávol
ság) plotter készülék működése telje
sen megfelelt a korábban leírtaknak.
Mivel azonban a Mark I rendszer
képes volt a saját, illetve ellenséges hajó
sebességadataiból (nagyság + irány)
kiszámítani a változásértékeket (ami
korábban a Dumaresq feladata volt), és
ezt összehasonlítani az (időben korri
gált) távolság-, illetve oldalszögméré
sekkel (amit korábban a plotterrel
végeztek), és a különbséget visszatáp
lálni a rendszerbe, ezért a mérési pon
tok rögzítése itt már inkább csak doku
mentáció értékű volt.

A HAJÓ HÁROM FORGÁSI TENGELYE KÖRÜLI
SZÖGEK MÉRÉSE ÉS FIGYELEMBEVÉTELE

A leírt tüzelési mód még mindig nem
teljesen automatikus. Ennek megvaló
sításához még további lépéseket kel
lett tenni, éspedig a hajó három forgási
tengelye körüli szögeinek meghatáro
zását, az adatok bevitelét a számító
gépbe, illetve az ezen bólintó, illetve
dőlésszögeket is figyelembe vevő, az
összes szükséges számítási művele
tet végrehajtó analóg számítógép
megalkotását.
Az alapprobléma tehát az, hogy a
hajó, a tengerjárás következtében
három tengely körül fordul el: bólintó
mozgás (bukdácsolás) és himbálózás
(dülöngés), valamint a kevésbé jelen
tős iránytól való eltérés (yaw).
A probléma megoldása, mely a
bevezetőben említett, klasszikus „füg
gőónnal” történő oldalsortűz-vezérlés
analógiájának tekinthető, a központi
giroszkóp alkalmazása volt .112
A két háború között Amerikában
Hannibal Ford kifejlesztette a gyakor
lati megoldást.
A fenti - az USA Ford Instrument
Со. által gyártott - berendezés részle
tei a következők: a mintegy 15 kg-os
forgórész 30 perc alatt érte el a 12 000
fordulat/min névleges forgási sebessé
get. Az eredetileg kb. 45°-os szögben
álló forgórész már az első perc után
beállt függőlegesre. Ezt két, egymás
sal összeköttetésben álló higanytartály
segítségével érték el. A folyékony
46. ábra. A giroszkópos térbeli
helyzetmeghatározás elvi működése:
a kardanikusan felfüggesztett és
csillapított giroszkóp megtartja irányát,
miközben a hajó három tengelye körül
elfordul. (Az ábrán csak a dőlés van
feltüntetve)
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mágnestekercsek már valóban a cél
irányú és arra merőleges korrekcióval
arányos jelet szolgáltattak. Ez a
giroszkópos berendezés már a Föld
forgását is képes volt figyelembe
venni! Ehhez a kupolát a hajó tartóz
kodási helyének szélességi kört meg
adó szögével arányosan egyik irány
ban elforgatták .115' 116
Magát a „vízszintes fedélzettől” való
két szögeltérést a készülék tetején
elhelyezett kijelzőkön lehetett megfi
gyelni. Innen lehetett tehát vezérelni a
megfelelő
dőlésszögben
történő
lövésidőzítést, illetve, ha a tűzvezető
rendszer képes volt a hajó dülöngélését követni, a tetszőleges időpontban
végrehajtható sortüzet indítani.
47-48. ábra. A hajó dőlését, kilengését és bukdácsolását meghatározó berendezés
a „stabil függőleges" (stable vertical) és a benne található giroszkóp. Jól látható
a kardanikus felfüggesztés. A giroszkóphelyzet adatait, melyet higanyos áramlási
rendszer stabilizált, a központi számítógép fogadja. (A bal oldali ábrán oldalt
a leemelhető tűzvezérlő gombok láthatók)113
49. ábra. A Stable Vertical dőlésmérő
oldalán elhelyezett elsütőgombok.
A felvétel 1967-ben már a vietnami
háború során készült

higany - a gravitációból adódóan forgatónyomatékot fejtett ki a pörgetytyűre, amíg az függőlegesen be nem
áll. Mivel a pörgettyűre ható forgató
nyomaték nem saját irányába, hanem
arra merőlegesen fejt ki elfordító
hatást (precesszálás), ezért az egész
egységet tartályostól, kardántenge
lyestül 18 fordulat/min szögsebesség
gel forgatták. A higany nagy mértékű
viszkozitása, illetve az összekötőcső
megfelelő kialakításának eredménye
képpen így már megfelelő irányban
hatott a forgatónyomaték, mivel mire a
higanynyomás bekövetkezett, a pör
gettyű közben kb. 90°-kal elfordult.
A pörgettyű a higanyos szabályzás
segítségével megtartotta függőleges
irányát, miközben a hajóhoz rögzített
kardanikus felfüggesztés a hajó három
tengely körüli elforgásának megfelelő
en „dőlt.
A giroszkóp és a kardántengelyek
közötti szögelfordulást a felfüggesz
téshez tartozó, gömbsapka alakú
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kupolába vagy „esernyőbe” beépített
két, egymásra merőlegesen kialakított
tekercs árama határozta meg, amit
egy, a pörgettyűrész tetejébe beépített
elektromágnes generált. Mivel ez az
áram nagy eltérések esetén már nem
arányos a tényleges szögértékekkel
(nulla felé tart), ezért valójában a kar
dántengelyeket egy-egy elektromos
motor segítségével úgy forgatták el,
hogy a kupola mindig a pörgettyűház
tetejébe épített elektromágnes felett
helyezkedjen el szimmetrikusan. A két
elektromos kimenet tehát a szögviszszafordításhoz szükséges elektromos
árammal volt arányos. Ugyanakkor
ezek az áramok egy-egy szervomotort
is hajtottak, amelyek az analóg számí
tógép mechanikus bemenetéként szol
gáltak .114
Mivel a tűzvezetésnél minden kor
rekciót mindig a cél irányában és arra
merőleges irányban határoztak meg, a
hajó különböző irányú dőléséből eredő
korrekciók esetén ezt úgy oldották
meg, hogy az egész pörgettyűs beren
dezést „a cél irányába” fordították, így
a kétirányú elfordulást meghatározó

H a n n ib a l F o r d
SZÁMÍTÓGÉPEI

t ű z v e z é r lő a n a l ó g

Az USA haditengerészeténél a tűzve
zető eszközök fejlesztésében Hanni
bal Ford (1887-?) vezető szerepet ját
szott, bár ezzel az 1980-as évekig - a
szükséges titoktartás miatt - csak
kevesen voltak tisztában . 117 Ford
gépészmérnökként végzett 1903-ban
a kaliforniai Cornell egyetemen, és
több munkahely után, 1909-től Elmer
A. Sperry cégénél (Sperry Gyroscope
Company) volt alkalmazásban, ahol
főmérnökként az amerikai girokompasz-változat tökéletesítésén dolgo
zott. 1915-ben Ford megalapította
saját cégét, amely egy évre rá a Ford
Instrument Со. nevet kapta.
Az 1917-ben bevezetett Range Kee
per Mark I. (közhasználatú nevén
Baby Ford) tűzvezérlő számítógép
lényegileg megfelelt a brit Dumaresq távolságkövető óra - plotter kombiná
ciónak.
Ford, aki komplett tűzvezető rend
szerben gondolkodott, fejlesztette ki az
előbbiekben ismertetett, a hajó dőlés
szögeit figyelembe vevő berendezést
(Stable Vertical, illetve kisebb hajóknál
Stable Element). A hajó helyzetének
figyelembevételéhez azonban a köz-

50. ábra. A Mark 8 Rangekeeper távlati rajza és kezelőszerveinek sémája

{T an u lm án yo k )

1. táblázat. A Ford-féle analóg mechanikai számítógépek fontosabb alapegységei

Ábra

Megoldás

Példák

Lásd bal oldali ábra

Ellenséges és
saját hajó
sebességkompo
nenseinek
szétválasztása,
illetve
szélkomponense
к meghatározása
tárcsaállásból

Összeadás-kivonás

Differenciálmű

Ellenséges és
saját hajó X és Y
sebességkompo
nenseinek
kivonása
egymásból

Konstanssal történő szorzás

Fogaskerék-áttétel

Szimbólum

Funkció

Vektorkomponensek
felbontása

2 n-vel

történő
szorzás

Lásd bal oldali ábra
(többféle
változatban)

Relatív
mozgásra
korrigált
céltávolság:
távolságváltozás
szorzása a
lövedék repülési
idejével

Egydimenziós függvény

Vezérpálya

Távolságemelke
dési szög
átszámítása
(ballisztikus
vezérlőpálya)

Kétdimenziós függvény

Kétdimenziós
vezérpálya

Ballisztikus
számítások

Integrátor

T árcsa-duplagolyóhenger

Pillanatnyi
távolság
meghatározása
(időintegrátor)

Két függvény szorzata

ponti vezérlőnek igen magas szintű szá
mítási feladatokat kellett megoldania.
Ilyen nagy teljesítményű analóg számí
tógép volt az Ford Instrument Со. által
kifejlesztett és gyártott Mark 8 -as Ran
gekeeper („távolságkövető”),118' 119 mely
nemcsak aritmetikai és trigonometriai
függvényekkel tudott számolni, hanem
differenciálási és integrálási műveleteket
is képes volt elvégezni, és a kor
szak legbonyolultabb számítástechnikai
eszközének volt tekinthető.120

- H /-

Az ábrán látható, hogy a kezelőszer
vek sokban hasonlítottak a már megis
mert angol tűzvezető berendezésre
(jellegzetes például a két hajó irányát
megadó sémaábra). A Mk. 8 -as Ran
gekeeper plotterrel is el volt látva, bár
az itt is már inkább dokumentációs
szerepet játszott, mivel a változásada
tok kiszámítása (lényegében a Dumaresq-funkció) az analóg rendszerbe
volt integrálva. (Ez esetben az „integ
rálási művelet” szó szerint is értendő!)

A Ford-féle analóg számítógépek
moduláris felépítésűek voltak, és
(elsősorban) a gépészetben lényegé
ben mindmáig alkalmazott „szabvány”
analóg elemeket tartalmazták:
A vezérpályákkal matematikai függ
vényeket (szögfüggvények, 1 /x, x 2
stb.) vagy egy-, illetve kétdimenziós (a
lövegtáblázatok egy vagy két oszlopá
nak megfelelő) ballisztikus függvénye
ket lehet előállítani. Fontos elem az
úgynevezett folyamatos előtolású
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vezérpálya, amelyben egy spirális
kivágás vezeti meg a csapot, és amely
forgást képes egyenes vonalú moz
gássá átalakítani - és fordítva.
A Ford-féle analóg számítógépek
ben alapvető szerepet játszott a Ford
által szabadalmaztatott kétgolyós
integrátor.
Itt két, egymásra helyezett gömb
van egy tárcsa és egy henger közé
szorítva. A két gömböt egy nyolc gör
gőből álló „kalitka” fogja közre, amely
51. ábra. A Ford-féle integrátor
felépítése

egy fogasléces áttétellel eltolható.
Vegyük észre, hogy ez tulajdonképpen
a Vickers-távolságkövető óra kapcsán
megismert, és - mint láttuk - В. H.
Flermann által már sokkal korábban
megjelentetett, „tárcsák közé fogott
görgő” integrátor egy továbbfejlesztett
változata .121122' 123
Ford kétféleképpen is felülmúlta a
Vickers-órában használt görgős meg
oldást: egyrészt a kettős gömb nem
csúszott meg sem a tárcsán, sem a
hengeren oldalelmozgatás közben (a
Vickers-óra ezen csúszás következ
tében állítás közben nem tudta követ
ni az időbeli változást!), másrészt
sokkal általánosabban volt használ
ható. A Ford-féle integrátor ugyanis
egy fogaskerék-áttétellel volt meg
hajtva. Ha a meghajtó fogaskerékhez
egy (ekkor már elektromos) órame
chanizmus csatlakozott, akkor időbeli
integrálást kapunk, akárcsak a Vickers-óra esetében (időben változó
céltávolság, illetve célirány követése
a változásértékekből a következő
mérési adat megérkezéséig). A Fordféle megoldásnál azonban „tetszőle-

52. ábra. A lőelemszámolás
egy részfeladata a Ford-féle analóg
számítógép sémaábrarészletén

ges” (forgássá alakított) adat szerint
lehetett integrálni. A kimenet minden
esetben a felső henger forgása volt,
amit szükség esetén egy fordulatszámlálóval számjegyes alakban
meg is lehetett jeleníteni (például a
változásadatokból kiintegrált pillanat
nyi céltávolság).
Az 52. ábra bal oldalán az ellensé
ges (fent), illetve a saját hajó (lent)
(irányt és szöget megadó) sebességés irányszög- (illetve inklináció) beállí-

J egyzetek
108 Az „óra” kifejezés itt kicsit furcsán hathat. Úgy látszik, a tervezőket (vagy a névadókat) a primer adatok változását követő óra funkció ragadta meg
leginkább.
109 The Gunnery Pocket Book 1945, Chapter 7, Section 1, 111. oldal.
110 A BISMARCK perceken belül el is süllyesztette a „hatalmas HOOD-ot”, közel ezerfős személyzetéből mindössze hárman élték túl! Ennek persze
nem annyira elavult tűzvezető rendszere volt az oka, hanem a csatacirkálók alapvető problémája, a gyenge páncélzat volt. A vékony páncélzatú,
és elavult HOOD-ot eleve óriási hiba volt egy modern páncélozott csatahajó ellen bevetni.
Az HMS HOOD elvesztésének nagyon részletes, nemrég készült leírására vonatkozóan lásd William J. Jurens: The loss of HMS HOOD.
A Reexamination, Warship International, illetve http://www.warship.org
" 2 Ez az analógia találóbb, mint gondolnánk. Az ezüstözési technika kapcsán már említett León Foucault világhíres kísérlete volt, amely során a
párizsi Panteon kupolájára függesztett, közel a földig érő inga vége a földre szórt homokból egy rózsa alakot rajzolt ki 24 óra leforgása során.
Ezzel bizonyították először a Föld saját tengelye körüli forgást földi (tehát nem csillagászati) kísérlettel. Foucault éppen ezen az ilyen jellegű
kísérletek „miniatürizálására” fejlesztette ki pörgettyűs berendezését, amit ő „gyroscope”-nak nevezett el a „gyros” (forgás) és „skopein” (látás lásd például teleszkóp, periszkóp) görög szavakból. A vízszintes tengely körül pörgő és szabadon elfordulni képes tárcsa ugyanis megtartotta
eredeti irányát, miközben a földhöz rögzített állvány 24 óra alatt körbefordult, így mindenki „szemével láthatta", hogy a Föld forog.
113 Naval Ordnance and Gunnery Vol. 2, Chapter 19 Surface Fire Control Problem.
114 Ha ez a visszacsatolt rendszer valamilyen okból esetleg elromlott, és nem állt rendelkezésre tartalék berendezés (cirkálók és annál kisebb
hadihajók esetén), akkor a kezelők a két kardanikus tengelyt forgatókarokkal mindaddig forgatták, amíg a gerjesztett áram ki nem nullázódott (nullműszert figyeltek).
115 A Föld ugyanis forgása miatt nem tekinthető inercia (tehetetlenségi) rendszernek, ami a Földön élők számára „erőként”, úgynevezett Corioliserőként jelentkezik. Ez az erő nem érvényesül a pólusokon, és maximális az Egyenlítőn. A Föld egy adott helyén, a Föld felszínén, az Egyenlítőtől
számított szög szinuszával - vagyis a „szélességi körrel" arányos érték. (A Coriolis-erő felelős egyebek között a szél körforgásáért - ezért van
sokkal több ciklon a trópusokon, mint magasabb szélességi fokokon.)
116 Gene Slower: Roll, Pitch and Yaw, Fire Control Problems and Mark 1/1A Solutions, 2000. július 6, http://www.navweaps.com
117 Clymer, The Mechanical Analog Computers of Hannibal Ford and William Newell, 19. oldal.
118 Naval Ordnance and Gunnery Vol. 2, Chapter 19 Surface Fire Control Problem.
119 Gene Slower: The Mark 1 Fire Control Computer, 2000. május 29., http://www.navweaps.com
120 Csak olyan bonyolult egyedi berendezések mérhetők össze vele, mint a Touring-féle analóg - elektro-mechanikus kódfejtő rendszer (Bombe), amit az
angliai Bletchley kastélyában (Bletchley Park) építettek fel, és amely megfejtette a német haditengerészet által használt kódoló berendezést (Enigma).
121 A golyós megoldásnak is volt előzménye: Már James Clark Maxwell, az elektromágnesség törvényeinek matematikai megfogalmazója leírt egy
hasonló szerkezetet, amelyet földméréshez tervezett (planiméter). A híres fizikus, William Tomson, a későbbi Lord Kelvin már differenciálegyenle
tek mechanikus analóg megoldásán gondolkodott, testvére, a szintén fizikus James Thomson, szabadalmaztatta az egygömbös integrátorváltoza
tot. Hannibal Fordnak feltehetően nem volt ezekről a korai integrátorokról tudomása. Állítása szerint azonban nem hatottak rá saját korának
„tudományos” eredményei sem: a Vannevar Bush és mások által a 30-as években megvalósított és publikált, általános matematikai differenciál
egyenletek megoldására kidolgozott „differciális analizátor".
122 Clymer, The Mechanical Analog Computers of Hannibal Ford and William Newell, 24. oldal.
123 Vannevar Bush, Wikipedia http://en.wikipedia.org
124 A lövegek egyedi korrekciói ebben az esetben is é r v é n y r e jutnak.
125 A „stabil függőleges” tetején két ilyen kijelzőkapcsoló található, a cél irányában, illetve arra merőlegesen. Ezek egy üvegablak alatt vannak jól
látható módon elhelyezve.
128 Naval Ordnance and Gunnery Vol. 2, Chapter 19 Surface Fire Control Problem.
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Ugyanez a részegység a másik két
sebességkomponensből, egy további
differenciálmű segítségével meghatá
rozza az eredő keresztirányú sebes
séget ami a szögsebesség-változás
(dBs) és a céltávolság (R) szorzata
ként (RdBs) írható fel. Mindezek a
kimenetek természetesen további,
hasonló módon végzett számítási
részegységek bemenetelt képezik.
53. ábra. A Ford Mk. 8 Rangekeeper és
előtte a Stable Vertical „üzem közben”,
egy csatahajó gyomrában található
központi tűzvezérlő helyiségben

tóit láthatjuk (lásd 50. ábra jellegzetes
„hajótárcsáit”), illetve az így kapott két
vektor vízszintes és függőleges kom
ponenseit meghatározó vektorkomponens-felbontó látható. A vízszintes
komponensek adják a Vt (cél = target)
és Vo (saját = own) sebességkompo
nenseket, csomóban (KTS). Ezekből
egy differenciálmű segítségével kap
juk a relatív sebességértéket, amelyet
egy 0,563-as fogaskerék-áttétel yard/s
mértékegységre konvertál (dR). Ezt a
változásértéket időben „integrálva”
(állandó sebességű elektromos motor
ral hajtott Range Integrator) kapjuk a
AcR távolságkorrekciót, amelyhez elő
jelhelyesen hozzáadjuk a távmérővel
mért tényleges távolságadatot (jR),
melyet az ábra jobb felső sarkában lát
ható kézi hajtással (kurblival) ad be a
kezelő. Az így kapott kimenet már a
hajók sebességével és a legutolsó táv
mérési adat megérkezése óta eltelt
idővel korrigált céltávolságot (cR)
jelenti, amelyet egy fordulatszámszámláló segítségével digitálisan ki is
jelez a készülék (jobb alsó sarok).
Vegyük észre, hogy ezek a műveletek
a korábbi Dumaresq- és a távolságkö
vető óra (például Vickers-óra) funkcióit
egyesítik (az utóbbit itt egyetlen elem,
egy időintegrátor).
54. ábra. A teljes tűzvezető rendszer
sémája

Az

ÚJ TŰZVEZETŐ RENDSZER
FELÉPÍTÉSI SÉMÁJA

Az ábrán fent látható a megfigyelőto
rony (Gun director), ahonnan kétol
dalú az adatforgalom a központi szá
mítógép, a Rangekeeper felé, illetve
vissza. (A megfigyelőtorony nemcsak
a két célszöget és a távolságadatot
szolgáltatja, hanem a becsapódások
eltérését is megadja. A függőlegest
kijelölő giroszkópos hajóhelyzetmeghatározó berendezés (Stable
Vertical) is kap közvetlenül adatokat
a megfigyelőtoronyból (oldalszög és
deflexiós szög), a giroszkópos irány
tűtől (Gyro Compass) (ez utóbbi a
hajó iránya a valódi északi irányhoz
[nem mágneses irányhoz] mérve) és
magától a számítógéptől. A giroszkó
pos berendezés ezek alapján kiadja
a számítógép felé a hajó pillanatnyi
térbeli helyzetére vonatkozó informá
ciókat. Az analóg számítógépbe köz
vetlenül, elektromos formában bejut
nak a hajó haladási irányára (girosz
kópos iránytű) és sebességére (pitotcsöves sebességmérő) vonatkozó
információk. A számítógépbe számos
egyéb, korábban már zömében
ismertetett adatokat kell még mecha
nikus módon (kerekek, eltolható
rudak stb. segítségével) beadni.
Ezen túlmenően a számítógépbe a
közvetlenül beérkező adatok mind
egyike kézzel is beadható, hogy a
rendszer az adatforgalm i vonalak
esetleges sérülése esetén is műkö
désképes maradjon. (Ezek az adatok
ugyanis telefonon keresztül is meg
adhatók - feltéve persze, hogy a
m érőberendezések [és/vagy azok
kezelői] még épek.)
A tűzvezérlés kétféle módon történ
het:
1. A Mk. I Admiralitás tűzvezető óra
kapcsán már leírt „hagyományos”
üzemmódban.
2. Teljesen automatikus központi
vezérlés esetén a vezérlőközpontból
folyamatosan érkeznek a már tárgyalt
korrekciós adatokat figyelembe vevő
elevációs és azimutszögek, amelyet a
lövegtorony oldal-, és emelkedési
irányzói
folyamatosan
követnek.

55. ábra. Folyamatos tűzvezérlés: az
ágyúcső iránya folyamatosan stabilizált
(a löveg az ellenségnek a lövedék
becsapódáskor várható helyét követi).
Az ágyút elsütő tűzparancs a hajó
helyzetétől függetlenül bármikor
érvényesíthető. Az alsó ábrasor
a „stabil függőleges” tetején elhelyezett
kijelzőkapcsoló lehetséges
(tetszőleges) helyzeteit mutatja125. Ezen
volt követhető a hajó térbeli helyzete,
illetve a központi tüzelést innen
kezdeményezték126

(A lövegeket ebben az esetben egyet
len kezelő együtt állítja azáltal, hogy
az egyes lövegek egyedi bemenetelt
párhuzamosra kapcsolják.124) Az ágyú
elsütése ilyenkor központilag történ
het, az egyes lövegek egyszerre tüzel
nek. Ebben az esetben is lehet olyan
üzemmód, hogy a lövegeket csak a
hajó vízszintes helyzetében sütik el.
A vezérlő számítógép ezt úgy vezérli,
hogy a löveg elsütése abban a pilla
natban történjen, amikor a hajó fedél
zete vízszintes (giroszkópos helyzet
mérőn leolvasható adat).

56. ábra. A folyamatos irányra tartás
nem tartható fenn. A lövegcső a hajó
dőlésével együtt elmozdul.
A tűzparancs csak akkor megy ki,
amikor a hajó fedélzete vízszintes.
Ezt biztosítja az ábra alján látható
érintkezés kapcsoló

Az utóbbi központi tűzvezérlési mód
most már tehát valóban lehetővé teszi
a cél folyamatos követését, és a lövegeknek elvileg a hajó bármilyen térbeli
állapotában (elsősorban persze a
dőlési szögtől függetlenül) ki lehet adni
a tüzelési parancsot.
A Mark 8 -as tűzvezető távolságkö
vetőt a Ford Computer Mark 1 követte.
Itt látjuk először megjelenni a tűzveze
tő eszközök esetében a sokkal általá
nosabb „számítógép” kifejezést. Az
adattovábbítás szinkron jeladók segít
ségével történt.
(Folytatjuk)
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Babos László

Az Izraeli Szárazföldi Erők harcai
a 2006-os libanoni háborúban

I. rész

Az izraeli hadsereg félelmetes hírnévre tett szert az 1948-49-es
arab-izraeli háború óta eltelt több mint fél évszázad alatt.
Professzionalizmusa időről időre biztosította győzelmét a környező arab
országok hadseregei felett. Az 1956-os,’67-es, ’73-as, ’82-es és a 2000-ig
tartó libanoni harcok, a különleges erők műveletei az ország határain
belül és kívül mind a szakértelem példái. A 2006-os háború az izraeli
közvélemény szemében ennek a hozzáértésnek a nimbuszát tépázta meg.

A

HÁBORÚ ELSŐ NAPJA

Az izraeli hadsereg 2006. június 27-én
riadókészültséget rendelt el a libanoni
határ egy szakaszán, a 105-ös mér
földkőnél, Zárit falu körzetében. Ezen a
helyen az út egy völgyben halad, és
nem lehet belátni az ellenőrző pontok
ról. Kitűnően alkalmas rajtaütések vég
rehajtására, aknák elhelyezésére vagy
illegális határátlépésre. Az izraeli hír
szerzés szerint a Hezbollah harcosai itt
akartak betörni Izrael területére, ezért
az elit Egoz felderítőegységet küldték a
térségbe, akik lesállást létesítettek,
hogy elcsípjék a gerillákat. Az Egoz
július 2 -ig várt, ám az ellenség nem
jött. így visszavonták őket a határról, a
készültségi szintet pedig alacsonyabbá
nyilvánították, majd július 1 0 -én normál
fokozatúra csökkentették.

A 105-ös mérföldkő körzetében a
hadsereg tartalékosai visszatértek
napi feladataikhoz, többek között újra
kezdték rendszeres őrjárataikat, és
várták, hogy július 16-án véget érjen a
szolgálatuk. Az itt szolgáló katonák a
300. dandár egyik tartalék zászlóaljá
ba, a dandár pedig a 91. hadosztály
alárendeltségébe tartozott. A hadosz
tály parancsnoka, Gal Hirsch dandártábornok már korábban jelentette a
vezérkarnak, hogy „a tartalék zászlóalj
nem alkalmas az északi határ menti
műveletekre”, és kérte, hogy az egy
séget váltsák le. A vezérkar azonban
visszautasította a kérést.1
Július 11-én éjjel a határ menti elekt
romos kerítés érzékelői mozgást jelez
tek a 105-ös pont közelében. Nem
sokkal ezután az egyik izraeli járőr
mintegy 20 Hezbollah-harcosról tett

1. ábra. A gyalogság és a páncélosok együttműködése a terepadottságok miatt
különösen fontos lett volna, ám az elmúlt másfél évtized COlN-műveletei
és a kiképzésre fordított összegek megnyirbálása jelentősen csökkentette az IDF
ilyen irányú képességeit
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jelentést ugyanezen a helyen. Ezek az
információk azonban soha nem jutot
tak el a tartalékosokhoz.
Július 12-én 8.45-kor a tartaléko
sok összegyűltek őrjáratukra. A kato
nák vidámak voltak, hiszen utolsó
napjuk volt, amit szolgálatban kellett
tölteniük. Telepakolták a járműveket
civil ruháikkal, hogy amint végeztek a
feladatukkal, egyenesen hazamehes
senek. A raj, megszegve a szabály
zatot, meg sem várta az eligazítást.
Beszálltak a két páncélozott terepjá
ró gépkocsiba és elindultak. A jármű
vek 8.55-re m egérkeztek a 105öshöz. A tartalékosok itt még egyszer
áthágták a szabályokat, amikor nem
szálltak ki a járművekből, és nem
gyalog, harcászati alakzatot felvéve
közelítettek az útnak a mélyen fekvő
szakasza felé. A szokásos eljárás
helyett mindenki a páncélozott gép
kocsikban maradt, melyek szorosan
egymás mögött haladtak, ezzel újabb
hibát követve el. Ez volt azonban az
utolsó baklövésük. Pontosan 9 óra
kor, egy IED (Improvised Explosive
Devices - rögtönzött robbanóeszkö
zök) lépett működésbe mellettük, s
szinte ugyanabban a pillanatban
néhány páncéltörő rakéta csapódott
a két járműbe. A robbanások azonnal
megöltek három katonát, másik
négyet pedig megsebesítettek. A fel
robbant és égő járművekhez a Hez
bollah harcosai rohantak oda, és két
sebesültet kihúztak a roncsokból,
hátukra kapták őket, majd gyorsan
visszahúzódtak a határ túloldalára.
Azért, hogy fedezzék a támadást és
összezavarják az izraelieknek a határ
e szakaszáért felelős parancsnoksá
gát, a Hezbollah aknavetőkkel, tüzér
ségi és páncéltörő rakétákkal, mesterlövészekkel tüzet nyitott az IDF (Israel
Defense Forces - Izraeli Védelmi
Erők) létesítményeire és a 105-ös
mérföldkő közelében fekvő izraeli fal
vakra .2
Az izraeli oldalon akkora volt a zűr
zavar, hogy a körzetért felelős zászló
alj parancsnoka csak 9.27-kor szer
zett tudomást arról, hogy két katoná
ját elrabolták. Amint a helyzetet tisz
tázták, a parancsnok azonnal kiadta a
Hannibal kódot, mely az Északi
Parancsnokság összes egységével

Tanulm ányok

A légierő (Israel Air Force: IAF) min
tegy 402 db harci repülőgéppel rendel
kezett, közülük 199 db volt vadászgép
(F—16, F—15,) és több mint 177 db a
vadászbombázó (F—16, A -4, F-4
jelentős részük raktáron). A légierő
repülőgép-állományát és harcképes
ségét növelték még a szállító, légi
utántöltő, légtérellenőrző, kiképző stb.
repülőgépek, továbbá a helikopterek,
melyek közül 95 db harci (A H -1, A H 64), több mint 170 db szállító és egyéb
feladatú volt (CH-53, S-70, Bell 206,
-212, UH-60). A légvédelmet erősítet
ték a csöves és rakétás légvédelmi
egységek, ez utóbbiakhoz tartozik a
híres MIM-104-es Patriot rendszer,
mely az 1991-es öbölháború során
bizonyította hatékonyságát.
A szárazföldi erőknél 20 ezer aktív
és 105 ezer sorállományú szolgált.
A tartalékosok létszáma kb. 350 ezer
fő volt. A szolgálati idő tisztek eseté
ben 48 hónap, más rangban 36 hónap,
a nőknél 24 hónap. A szárazföldi erők
főhadiszállásának alárendeltségében
három regionális parancsnokság volt
(Déli, Központi és Északi). Békében
2. ábra. Egy szerencsétlenül járt Merkava. A háttérben jól látszik a sziklás, bozótos
terep, mely kitűnő álcázási lehetőséget kínált a Hezbollah páncélvadász osztagainak
két páncélos hadosztály (15 dandár),
négy gyalogos hadosztály (12 dan
tudatta, hogy egy izraeli katonát elra gatásként egy helikoptert küldött a dár), nyolc ejtőernyős dandár, négy
boltak. Ideális esetben ez működésbe gerillák üldözésére. A páncélosok tüzérezred és nyolc önjáró tüzérezred
hozott volna egy előre elkészített cse éppen egy domb felé nyomultak előre, alkotta a szárazföldi erőket. Háború
lekvési tervet, hogy a fogságba esett mely az ellenség lehetséges menekü esetén őket egészíthették ki a tartalé
katonát kiszabadítsák. A kód kiadását lési útvonalára nézett le, amikor hatal kos szervezetek.
Az 1973-as jóm kippuri háború óta
követően a zászlóaljparancsnoknak mas IED robbant fel a Merkava alatt,
Libanonba kellett volna vezetnie erőit, mintegy ötven méterre repítve a harc nem volt szükség arra, hogy a tartalék
hogy m egkíséreljék elvágni az kocsi darabjait. A detonáció azonnal eszközök közül nagyobb mennyiséget
emberrablók menekülési útjait. Az megölte a négyfős személyzetet, a bevessenek. 1982-ben, illetve az
mentésre érkezők közül pedig a Hez utána folyó libanoni hadműveletekben
elrabolt katonák szerencsétlenségére
ezt a hadművelet nem hajtották bollah harcosaival vívott tűzharcban és a 2006-os háborúban is az első
vonalbeli, legkorszerűbbnek számító
végre. Az aknák és az lED-ektől való még két katona esett el.4
fegyvereiket igyekeztek alkalmazni,
félelmében a parancsnok nem indítot
így a következőkben részletesen csak
ta el zászlóalját.
ezeket tüntettük fel, az egyéb típuso
9.33-ra azonban a Hannibal bizo Az Izraeli V édelmi Erők
kat csak felsoroljuk.
nyos elemeinek megvalósítása kezde
A szárazföldi erők fegyverzetéhez
tét vette. A tervezett tüzérségi tűzcsa Az izraeli hadsereg vérben született, s
pás a Hezbollah létesítményei ellen megalakulása óta szinte folyamato 3657 db harckocsi (ebből Merkava MK
megkezdődött, bár ezt is csak részben san harcban áll egy vagy több arab I 407 db, Merkava MK II 375 db, Mer
és nagy késéssel hajtották végre. országgal, néppel. 2006-ig hivatalo kava MK III 378 db és Merkava MK IV
9.39-re az IDF egyik támadó helikop san öt arab-izraeli háborút vívtak 80 db volt, a többi M -48, -60 ,
Magach-7, Ti—67, Centurion, T-54, (1948-1949, 1956, 1967, 1973,
tere a 105-ös mérföldkőhöz érkezett,
ahol megtalálták a páncélozott terep 1982), s mind egyértelmű izraeli sikert 55 T-62S) és több mint 10 373 db
járók füstölgő roncsait, de ekkorra a hozott. De a háborúk közötti időszak páncélozott szállító és harcjármű
Hezbollah harcosainak természetesen ban is szinte folyamatosan szóltak (ebből Achzarit 276 db, Nagmachon
kb. 400 db, Nakpadon néhány darab,
(szólnak) a fegyverek Izrael határain,
már nyomuk sem volt.3
így az izraeli hadsereg komoly tapasz Puma 6 db és néhány Namer, a többi
A zászlóalj csak 10.03-kor jelentette
az emberrablást a dandárparancsnok talatokkal rendelkezik, s a tapasztala M-113, M-3, M-2, BTR-152 és BTRságnak, ott pedig még további 57 per tok mellett létszáma és fegyverzete is 40) tartozott. A szárazföldi erők tüzér
cet töltöttek az események elemzésé a világ egyik legerősebb hadseregévé ségét 5432 db eszköz alkotta. Ebből
456 db vontatott (M -101, D-30, M-46,
vel, s a szükséges intézkedések meg teszi.
Az izraeli fegyveres erők, hivatalos M-114, M-46), 620 db önjáró (L-33,
hozatalával, így Libanon területére
csupán 11 órakor hatolt be egy izraeli nevükön Izraeli Védelmi Erők békelét M-109, M-50, M-107, M-110), 224
páncélos „oszlop". Ishai Efroni alezre száma 2006-ban kb. 168 ezer fő volt. db sorozatvető (BM -21, LAR-160,
MLRS, BM-24, LAR-290) és 4132 db
des, a 300. dandár parancsnoka, egy Ebből a szárazföldi erőkhöz 125 ezer,
Merkavát és egy páncélozott szállító a légierőhöz 35 ezer, a haditengeré aknavető (52, 81,120 mm-es vontatottak és 160 mm-es önjárók).
járművet, illetve közvetlen légi támo szethez 8000 fő tartozott.
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3. ábra. A Hezbollah bunkerbejárata.
Ezeket a levegőből szinte lehetetlen volt
felderíteni (Stephen Biddle -Jeffrey A.
Friedman: The 2006 Lebanon Campaign
and the Future of Warfare: Implications
for Army and Defense Policy, 2008)

Az izraeli szárazföldi erőknek tehát
bőven rendelkezésükre állt a szüksé
ges minőségű és mennyiségű fegyver
zet, hogy megvalósítsák céljaikat. A
szárazföldi erők harcát a légierő és a
Földközi-tenger partvidékén a haditen
gerészet is támogathatta. így Izrael
látszólag felkészülve és bizakodva
várhatta a következő konfliktust.

H ezbo llah

E roppant erővel vette fel a harcot a
Hezbollah. A Hezbollah (Hizb Allah Isten pártja) Libanon 1982-es izraeli
lerohanását követően jött létre. Helyi
síiták alapították, de kezdettől fogva
erős iráni támogatással rendelkezett.
Másik fő támogatója Szíria. A megala
kulását követő években folyamatos
harcot vívott Izraellel. Az öngyilkos
merényleteket,
emberrablásokat,
rakéta- és aknatámadások, rajtaüté
sek, útszéli bombák használata egé
szítette ki, a nem éppen lovagias had
viselésüket az erőviszonyok kénysze
re szülte.
A szervezetet 1992-től napjainkig
Hassan Nasrallah irányítja. Az izraeli
csapatok Dél-Libanonból történt 2000es kivonulását követően átvették a
terület feletti ellenőrzést, s az ország
déli részére a libanoni hadsereg nem
is vonult be. Az izraeli csapatok távo
zását nagy győzelemként értékelték,
de csupán az Izrael elleni háború
egyik győztes csatájának tekintették, s
a harcot tovább folytatatták, lévén a fő
céljuk Izrael állam megsemmisítése.
Ennek megfelelően 2000 óta folyama
tosan készültek az újabb nagy össze
csapásra.
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A Hezbollah két részre oszlik: a poli
tikai és a katonai szárnyra. Ez utóbbi
az Iszlám Ellenállás (Islamic Resistan
ce - IR) nevet viseli. Ők hajtották
végre a terrortámadásokat, vagy har
coltak az izraeli csapatokkal. A katonai
szárny kétfajta harcossal rendelkezett:
az „elit” , aktív maggal, melynek létszá
mát a különböző becslések 300-tól
3000 főig határozták meg, és a helyi
tartalékosokkal, akik akkor lépnek
akcióba, „ha kell”. Ezek számát maxi
mum 10 ezer főre tették.
A Hezbollah a szakértők szerint
olyan szervezet, mely komoly előrelé
pést tett a regularizálódás és a kon
vencionális hadviselés felé. Az elit
mag a nyugati szakértők szerint is jól
képzett, és jól felszerelt volt, profeszszionális harcosok megfelelő ellátás
sal és fegyelemmel.5 A szervezet
embereit olyan kis egységekbe tömö
rítetté, melyek hosszú ideig is képe
sek voltak önállóan működni, a maga
sabb parancsnokság utasításai nélkül
is. Egyik legfontosabb tulajdonságuk
volt, hogy a fiatal parancsnokok nagy
fokú önállósággal rendelkeztek. Ez
egyrészt iráni hatás, másrészt a liba
noni társadalom jellegzetességéből
adódott.6
A Hezbollah harci képességeinek
létrejöttében fontos szerepük volt a
Libanon területén létrehozott kiképző
bázisoknak és az itt működő külföldi
tanácsadóknak, akik főleg Iránból
érkeztek. Ezek a bázisok a Hezbollahnak a harcosok kiképzésében komoly
segítséget jelentettek.
A Hezbollah előnyben volt más arab
szervezetekkel szemben azáltal is,
hogy viszonylag nagy mennyiségű
modern fegyvert sikerült vásárolnia.
A háborút megelőzően komoly erőfe
szítéseket tettek, hogy fel tudják venni
a harcot az izraeli páncélosokkal.
Ennek érdekében nagy mennyiségű
páncéltörő rakétát szereztek be. Az
eszközök sokszínűsége a beszerzési
lehetőségek változatosságát tükrözi.
Fegyverzetükben megtalálható volt a
szovjet Malyutka rendszer, ennek
jugoszláv változatával, az iráni Raad
és a tandem fejes Raad-2T másola
tokkal, a Fagot, a Konkurs, ennek iráni
licence, a Towsan-1, a francia MILAN,
az amerikai TOW (iráni másolatai a
Toophan és a tandem fejes Toophan2) és a szintén szovjet Kornet-E és
Metis-M, továbbá HSN-ek, RPG-7,
RPG-29 Vampir.
A páncéltörő fegyverek mellett a
Hezbollah másik hatásos eszköze a
tüzérségi rakéták voltak. Az Izraellel
vívott korábbi összecsapások során a
Hezbollah és a Hamasz is sikeresen
alkalmazta a rakétákat és az aknave

tőket, s Izrael a rakéták ellen sem
Gázában, sem Dél-Libanonban nem
találta meg a hatásos ellenszert. A
rakéták közül néhány hatótávolsága
elérte a 45 kilométert, háború előtti
számukat pedig több mint 12 ezer
darabra becsülték. Ezek az eszközök
ugyan pontatlanok, s a Hezbollah által
alkalmazott módon katonai hatásuk
elhanyagolható, arra viszont kitűnően
alkalmas fegyverek, hogy az izraeli
lakosságot megfélemlítsék, emberi és
anyagi veszteségeket okozva.
A háborúra való felkészülés idején
csapataik számára jól előkészített,
álcázott állásokat, bunkereket, alagút
rendszereket építettek. A harcok során
pedig a Muqawama (Ellenállás) nevű
katonai doktrínájukat alkalmazták,
melynek ideológiai alapja, hogy Izrael
még részben sem képes elviselni és
elfogadni a veszteségeket és az önfel
áldozást.7

A Z IZRAELI TERVEK ÉS A HÁBORÚ KEZDETE

Július 12-én 12 órakor a hadsereg
parancsoksága utasítást adott a
Fourth Dimension hadművelet végre
hajtására. Ennek értelmében a légierő
69 hídra mért csapást Dél-Libanonban, hogy ezzel akadályozzák az
emberrablók menekülését. A délután
folyamán Dán Halutz altábornagy
(vezérkari főnök), Ehmud Óimért
miniszterelnök és Amir Peretz védelmi
miniszter összeültek, hogy visszasze
rezzék az ellenőrzést az események
menete felett és megtervezzék a szük
séges válaszlépéseket.8
Néhány évvel a 2006. július 12-i inci
dens előtt az Izraeli Védelmi Erők
elkészítettek egy hadműveleti tervet a
Hezbollah ellen, mely két főrészből
állt. Az első rész fedőneve Ice Breaker
volt. Ez egy 48-tól 72 óráig tartó légi
4. ábra. Aiyt a-Shab városa. Az izraeli
tűzerő fölényét leginkább a libanoni
lakosság érezte meg.
(William M. Arkin: Divining Victory.
Airpower in the 2006 Israel-Hezbollah
War. Air University Press. Maxwell Air
Force Base, Alabama, 2007)

-[T an ulm án yok)

5. ábra. Bejrút. A precíziós fegyverek hatékonyságát nagyban csökkenti,
ha a támadónak csak halvány elképzelései vannak az ellenség hollétéről.
(William M. Arkin: Divining Victory. Airpower in the 2006 Israel-Hezbollah War. Air
University Press. Maxwell Air Force Base, Alabama, 2007)

hadjáratot tartalmazott. Az Ice Breakert a második rész, a Mey Marom
követte volna. Ennek célja az volt,
hogy a szárazföldi csapatok a Hezbol
lah erőit a Litani folyótól északra szo
rítsák vissza. Az elképzelés szerint az
Ice Breaker végrehajtásával egyidejű
leg mozgósítják, és a határon össz
pontosítják a szárazföldi csapatokat.
A légi hadjárat után pedig a politikai és
katonai viszonyoktól függően vagy
befejezik a háborút, vagy végrehajtják
a Mey Marom hadműveletet.9
Dán Halutz vezérkari főnök azon
ban elzárkózott a Mey Maromnak
még a gondolatától is, helyette az
Ice Breakert kiterjesztve, pusztán
egy hosszabb légi hadjáratot képzelt
el. A vezérkari főnök meggyőzte a
hadügyminisztert és a m iniszterelnö
köt is (egyiknek sem volt komoly
katonai tapasztalata), hogy Izrael a
Hezbollah létesítményeinek (a kato
nai és politikai vezetési központok,
raktárak stb.) és Libanon stratégiai
célpontjainak a bombázásával elér
heti célját, s megfelelő mértékben
fog válaszolni az őt ért kihívásra.
A terv szerint nem volt közvetlen cél
a Hezbollah szétverése, de hatása
ként erői kénytelenek lettek volna
elhagyni Dél-Libanont. 10

Shimon Naveh, a Hadműveleti Kuta
tó Intézet (OTRI) korábbi vezetője sze
rint a vezérkari főnök „elképzelése az
volt... mi csapást mérünk ezekre a cél
pontokra és a Hezbollah összeomlik

mint katonai szervezet.”11 A terv elő
nyének tűnt, hogy a korlátlan légi
fölény birtokában az izraeli erők vesz
teségei várhatóan minimális szinten
maradnak majd.
Ennek megfelelően július 12-én éjjel
az izraeli repülők és a tüzérség meg
kezdte támadásait a libanoni infrastruk
túra, a Hezbollah rakétaállásai, -indítói,
parancsnoki központjai és tévécsator
nája (al-Manar) ellen. Éjfél után nem
sokkal egy lAF-század Bejrút körzeté
ben megtámadta és megsemmisítette
a Hezbollah 54 db Zelzal rakétaindító
ját. Amikor Halutz megkapta a jelentést
a támadás sikeréről, felhívta a minisz
terelnököt, és közölte vele, „minden
nagy hatótávolságú rakétájukat elpusz
títottuk. Megnyertük a háborút.”12. És
mint hamarosan kiderült, a vezérkari
főnök nagyot tévedett.
A légi csapásokra válaszul a Hez
bollah július 13-án mintegy 125 raké
tát lőtt ki Észak-lzraelre. A következő
napokban Izrael folytatta a légi és
tüzérségi támadásokat Libanon és a
Hezbollah ellen, a Hezbollah pedig
rakéták tucatjait indította: július 14én 103 db-ot, július 15-én pedig 100
db-ot. Bár július 16-án csak 43 raké
ta csapódott be Izrael területére, s
másnap is „csak” 92 db, július 18-án
azonban újra száz fölötti rakétát indí
tott a szervezet. Sőt a rövid hatótá
volságú rakéták mellett július 15-én a
határtól 40 kilométerre fekvő Tiberiast, július 16-án Haifát, július 17-én
pedig az 50 kilométerre lévő Afulát
és ismét Tiberiast, Haifát találták el.
Csak a háború első hét napja alatt a

6. ábra. Izraeli erők elhelyezkedése és mozgása Bint Jbeil körül
(Matt Matthews: We Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah-lsraeli War. U.S.
Army Combined Arms Center. Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth,
Kansas, 2008)
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7. ábra. A D9-es buldózer (Scott C. Farquhar: Back to basics. A Study of the
Second Lebanon War and Operation. Combat Studies. Combat Studies Institute
Press, US Army Combined Arms Center. Fort Leavenworth, Kansas 2009)

Hezbollah több mint 500 rakétát lőtt
ki Izraelre .13
Az izraeli légierő megtett mindent,
amit tudott. Július 18-áig 1600 beve
tést hajtottak végre libanoni célpontok
ellen .14 A teljes háború során pedig a
repülők és a helikopterek több mint 12
ezer harci bevetést végeztek, napi
átlagban 350-et. Ezeken felül teljesí
tette a légierő a kutató-mentő ( 1 0 0 0 ),
a szállító ( 1 2 0 0 ) és a felderítő (1300)
feladatokat.15
A légierő bombatámadásait a tüzér
ség határ közeli célpontokra mért nagy
erejű tűzcsapásai támogatták. Csak
július 23-ig mintegy 25 ezer darab grá
nátot használtak fel!16 De sem a légie
rő, sem a tüzérség nem tudott komoly
veszteséget okozni a Hezbollah felké
szült, a terepadottságokat jól kihasz
náló rakétacsapatainak.
Egyre múltak a napok, de Dán
Halutz vezérkari főnök még mindig
úgy gondolta, a légi hadjárat meghoz
za majd a sikert, s nem állt szándéká
ban bevetni a szárazföldi erőket.
Azonban Halutz altábornagyra a had
sereg tisztjeinek erős nyomása nehe
zedett, hogy a tartalékosok mozgósí
tásával indítsák meg a Mey Marom
hadműveletet. Furcsa módon kompro
misszum jött létre Halutz és a hadse
reg tábornokai között. A vezérkari
főnök ugyanis, bár az offenzíva megin
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dításától továbbra is elzárkózott,
ahhoz hozzájárult, hogy a szárazföldi
erők zászlóalj és dandár erejű rajtaü
téseket hajtsanak végre Libanonban.
Ezeknek a „rajtaütéseknek” nem az
volt a célja, hogy megsemmisítsék a
Hezbollah erőit vagy rakétaindító esz
közeit, hanem csupán, hogy erőt
mutassanak az araboknak, és hogy a
Hezbollah „felfogja a vereségét”. Mint
utóbb kiderült, ez a taktika a lehető
legszerencsétlenebb
választásnak
bizonyult.

Harcok M aroun

al -R asért

Az IDF-en belül jó páran nem értettek
egyet az alkalmazni kívánt taktikával.
Hiszen ha a légierő képtelen volt
elhallgattatni a rakétákat, akkor a raj
taütéseknek is bizonyára jelentéktelen
lesz a hatásuk. Ezt Ron Tira, az izraeli
légierő korábbi pilótája és az IAF hír
szerző osztályának vezetője a követ
kezőképpen fogalmazta meg: „Nem
tudják megállítani a rakétákat, mégis
katonák fognak meghalni. Kockázat
nyereség nélkül”.17
A kételyek ellenére július 17-én
megindult az első izraeli szárazföldi
támadás Maroun al-Ras falu közelé
ben, hogy létrehozzanak egy hídfőál
lást Dél-Libanonban. Az IDF egységei

az izraeli Avivim irányából nyomultak
Maroun al-Ras felé. A magaslaton
fekvő településből ellenőrizni lehetett
a határterületet, csakúgy, mint a
közeli nagyobb városba, Bint Jbeilbe
vezető utat.
Az IDF már a Maroun al-Rasra
néző, Shakednél kialakított előretolt
állásnál is erős ellenállással találko
zott.18 A Hezbollah erői e fontos domb
tetőn beásták magukat, és több mint
12 órán át tartották magukat az izraeli
harckocsikkal és gyalogsággal szem
ben. A támadóknak végül sikerült lero
hanniuk és felszámolniuk a védelmet.
A helyőrség meg sem kísérelte meg
adni magát vagy visszavonulni. Az
ütközetben a védők mind a 2 0 harcosa
elesett.19
Magáért Maroun al-Rasért a harc
éjszaka kezdődött. Az elsőnek beve
tett csapatok között volt az izraeli
különleges erőkhöz tartozó Mágián
egység. A speciális erők nem számí
tottak komoly ellenállásra. Ám amikor
a Mágián behatolt a településre, hogy
megtisztítsa azt, nagy erejű és kitartó
ellenséges tűz fogadta. „Egy sátorra
és három Kalasnyikovra számítottunk
a hírszerzés alapján. Ehelyett hidrauli
kus acélajtóval ellátott, jól felszerelt
alagútrendszert találtunk.” Az ütközet
következő reggelére a Hezbollah har
cosai a Maglant gyakorlatilag bekerí
tették. Az összecsapásban az alakulat
két katonája esett el, s hét meg
sebesült.20 Az izraeli veszteségek
tovább nőttek, amikor a sebesültek
mentését végző harckocsit egy akna
vető gránát eltalálta. Az evakuálást
végző katonák közül összesen hét fő
sebesült meg .21
Udi Adam altábornagy, az északi
körzet parancsnoka alig hitte el, hogy
a legjobb emberei közül néhányat
ilyen gyorsasan csapdába ejtettek. Az
esemény hasonló döbbenetét váltott ki
a vezérkarban is .22
A föld alatti bunkerekre és alagutakra támaszkodva a Hezbollah kemény
ellenállást fejtett ki a városban és kör
nyékén. Amint a küzdelem egyre
intenzívebbé vált, az IDF kénytelen
volt egyre több egységet bevetni.
Hamarosan három dandár (7., 188. és
a 401.), az Egoz különleges egység a
Golani dandártól, egy műszaki zászló
alj és a 35. ejtőernyős dandár 101.
zászlóalja harcolt a városért. Július
19-én egy páncéltörő rakéta megölte
az Egoz öt katonáját, akik egy házban
kerestek menedéket. Ugyanebben az
időben számos harckocsit is eltaláltak
Sagger páncéltörő rakétával, bár meg
semmisíteni egyet sem tudtak, viszont
a személyzetből néhány fő megse
besült.

T a n u lm á n y o k ,

A kemény és hatásos ellenállás már
önmagában meglepte az izraelieket,
ám a Hezbollah nem érte be ennyivel,
hanem ellentámadásokat indított. Júli
us 20-án 15-30 gerilla nyomult előre
Bint Jbeil felől, és támadást hajtott
végre a 951-es magaslaton található
házcsoport ellen, melyet egy izraeli
század tartott. A támadók két részre
oszlottak: az egyik osztag tűztámoga
tási nyújtott a városban található isko
lából, a dombtól keletre, a másik, a
csapásmérő rész pedig ezzel egy idő
ben meglepetésszerűen megtámadta
az izraeli századot. Mintegy 40 méter
ről nyitottak tüzet, és miután az első
kísérletük nem sikerült, többször újra
kezdték a támadást, az izraeli katonák
végül csak közelharcban tudták viszszaverni őket.23
Az ütközet a városban is közelharc
ként folytatódott, házról házra, bun
kerról bunkerra vívták. A Hezbollah
harcosai az épületekben szó szerint
szobáról szobára védekeztek. Az ejtő
ernyősök és a műszaki egységek
szisztematikusan lerombolták a Hez
bollah által használt házakat, felrob
bantották a bunkereket, és végeztek a

Hezbollah harcosaival. E harcokban
mindkét félnek voltak veszteségei.
Július 20-án négy izraeli katona esett
el, egy fő eltűnt, öt pedig megsebe
sült. Az éjszaka folyamán pedig, az
Egoz egyik századparancsnoka halt
m eg .24 Ahogy érvényesült az IDF
mennyiségi és technikai fölénye, foko
zatosan az ellenőrzésük alá vonták a
települést. Ugyanakkor elismerték,
hogy az ellenállás teljes felszámolása
még hátra van .25
Az izraeli hadvezetést már ekkor
sok kritika érte. Az Egozt például
fényes nappal küldték a faluba egy a
Hezbollah által jól látható útvonalon. A
térségben bevetett harckocsik egy
része nem rendelkezett a szükséges
védelemmel, a műszakiak ezért példá
ul hatalmas fémlapokat szereltek a
Merkavák aljára, hogy jobban védve
legyenek az IED-ektől.26
A Hezbollah harcászati szakértel
me megzavarta az IDF-et. A harco
sok sokáig sikeresen álltak ellen az
izraeli tűzerőnek. Volt olyan összec
sapás a városban, amelynek során
mintegy 5 -7 órán keresztül tartották
állásaikat a támadókkal szemben. De
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nem csak egyszerűen felvettek egy
pozíciót és azt védték, hanem kézi
fegyverekkel, aknavetőkkel, rakétá
kkal és páncéltörő fegyverekkel sike
res manővereket is végrehajtottak az
izraeliek ellen.
Az ütközet negyedik napjának végé
re már hét izraeli katona vesztette élet
ét. A hivatalos adatok szerint ugyanak
kor a Hezbollah 13 harcosa esett el.
Bár Adam altábornagy azt állította,
hogy az ellenség veszteségei nagyob
bak lehettek. Egy, az ütközetben részt
vett izraeli tiszt szerint legalább 30 fő,
csak halottakban .27
A Hezbollah makacs ellenállása
Maroun al-Rasnál és a továbbra is
hatástalan légi hadműveletek arra
késztették Óimért védelmi minisztert
és Halutz vezérkari főnököt, hogy
engedjenek a rájuk nehezedő nyo
másnak, és július 2 1 -én mozgósítsák
a tartalékosokat. Habár a tartalékosok
megjelenése lehetővé tette elegendő
erő felhalmozását a határ mentén,
behívásuknak azonban továbbra sem
volt célja, hogy a hadsereg megindít
sa offenzíváját. A vezérkari főnök
ezzel valószínűleg csak időt akart
nyerni, hogy a légierő sikerre vihesse
elképzeléseit. Halutz tervei a száraz
földi erők alkalmazására vonatkozóan
továbbra sem változtak. A vezérkar
egyik tábornoka július 2 2 -én erről így
nyilatkozott: „A cél nem szükségsze
rűen az, hogy elpusztítsunk minden
Hezbollah-rakétát. Amit nekünk ten
nünk kell, hogy szétromboljuk a Hez
bollah katonai hierarchiáját”.28 Sok
tiszt megdöbbent ezen a megjegyzé
sen, és magában vagy nyilvánosan
feltette a kérdést, hogy ha nem a Hez
bollah szétverése, s ezáltal a lakos
ság megvédése a cél, akkor miért har
colnak ?29
Szintén július 21-én, amikor elren
delték a tartalékosok bevetését, Izrael
kénytelen volt sürgős segítséget kérni
az Egyesült Államoktól, hogy bocsás
son rendelkezésére precíziós fegyve
reket. Az izraeli légierő ugyanis a
háború tíz napja alatt elhasználta e
fegyvereinek nagy részét. Mégis, a
hatalmas mennyiségű bomba, rakéta
felhasználása ellenére, a Hezbollah
katonai rendszere nem szenvedett
komoly károkat. A szervezet aktivitása
nem csökkent sem a szárazföldi har
cokban, sem a rakétatámadások vég
rehajtásában. A Moszad július 28-án
kiszivárgott jelentése szerint: „A Hez
bollah katonai képességei nem csök
kentek jelentősen, és lehetséges,
hogy a szervezet néhány hónapig is
képes folytatni a konfliktust”.30
(Folytatjuk)
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A Haditechnikai Intézet
páncélromboló rakétavető fejlesztései
az 1950-es években
I. rész

m á s o d ik v il á g h á b o r ú u t á n a hadsereg személyi,
szervezeti fejlesztése az 50-es évek elejére érte el
azt a szintet, amikor már megalapozott (néha irre
ális) katonai és műszaki igényeket tudott támasztani
eszközrendszerének kialakításához. A fejlesztések prio
ritási sorrendjében előkelő helyen állt a magyar páncél
elhárítás kiépítése. Az egyik elképzelés szerint a kis
alegységek páncélvédelmét kellett megoldani úgy, hogy
ne szoruljanak harckocsi vagy páncéltörő tüzérség
támogatására. Az akkori szovjet elképzelésekbe egyéb
ként is beleillett a nagy mennyiségű élőerő bevetése
ellenséges páncélosok ellen. A fejlesztési téma indításá
hoz alapot biztosítottak a második világháború alatti
hazai kutatási eredmények. A Lidérc, a 44.M buzogány
vető vagy a kumulatív aknák nemcsak a fejlesztői állo
mánynak, hanem a hazai hadiiparnak is szolgáltattak
elméleti és gyakorlati tapasztalatot. Bár a világháború
pusztítása jelentősen visszavetette a szakképzett mér
nökök, a fejlesztés és gyártás során használt gépek,
műszerek mennyiségét, de szinte minden szakterületen
maradt kapacitás egy fejlesztés és egy prototípus elké
szítéséhez. Jelenleg nincs adat, hogy a régi HTI titkos
rakétaszakosztályának egyetlen embere is részt vett
volna az 1949 utáni munkákban. A névsorokból ez nem
tűnik ki. így a fejlesztés erőltetett módon valószínűleg
elölről indult.

И

AZ RV-3 68

MM-ES RAKÉTAVETŐ ÉS PÁNCÉLROMBOLÓ RAKÉTA

A Haditechnikai Intézet 1949 végén a Honvédelmi
Minisztériumtól kapott feladatot egy rakétahajtású pán
célromboló fegyver fejlesztésére, mely egyszerű alkatré
szekből, olcsón, hazai ipari bázison, tömegesen előállít
ható. A fegyver harcászati-műszaki követelményeit az
intézet III. szakosztálya dolgozta ki, melyet a HTI
parancsnoka hagyott jóvá. Az első követelmények sze
rint a fegyver 160 cm hosszú és maximum 11 kg-os lehe-

2. ábra. Az első ismert rajz 1952-ből, mely (figyelembe véve,
hogy már két éve folyt a fejlesztés) bizonyosan sok
változtatáson átesett, már „letisztult” változat

1. ábra. A második világháborús magyar 60 mm-es 1944 M. kézi rakétavető rajza

(
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A második változat 1950. november végére készült el.
Az új fegyvernek három lába volt. Az első láb hossza sza
bályozható volt, ami segítette a célzást. A hátsó két láb
felhajtva válltámaszul is szolgált. A felhúzóberendezés,
az elsütőberendezés és az indukciós tekercs közös alu
míniumházba került, a lábak, az irányzéktartó egy csőre
húzott öntött alumínium védőburkolatra került. A hátsó
esővédő burkolat anyaga is öntött alumínium volt. Az
irányzást egy későbbre tervezett célzó távcsővel akarták
megoldani. Az elkészült minta elektromos elsütőberende
zésének működése a sorozatos érintkezési hibákból adó
dóan nagyon bizonytalan volt. A lőpróbák során az is
kiderült, hogy a rakéta hajtóanyaga nem ég ki a csőben,
és a cső elhagyása után a még működő rakétából kirepü
lő gázoktól és lőporszemcséktől semmi nem védi meg a
kezelő szemét és arcát.
A harmadik változatot már a HTI konstruktőrei tervez
ték. A mintapéldány csövét még a szerszámgépgyár állí
totta elő, de a többi alkatrészt már a 133. számú vállalat
készítette el 1951 januárjára. A fegyver két alváltozatban,
lábas és kerekes kivitelben készült el. A lábas alváltozat
11, míg a kerekes 25 kg tömegűre sikerült. Az elsütőszer
kezetet is megváltoztatták, és egy mechanikus úton törté
nő indítást választottak. A cső végén lévő kakas az elsütőrúdtól mozgatva rácsapott a rakétalövedék végén talál
ható csappantyúra, mely elindította a lőpor égési folya
matát. A rakéta hajtóanyaga továbbra sem égett el a cső
ben, ezért a hátrarepülő lőporszemcsék ellen egy alumí
niumpajzsot szereltek fel. A pajzson egy üveglemezen
4. ábra. Egy évvel későbbi változat, mely ismét hosszabb és
nehezebb, mint a második változat, nagyobb
stabilizátorfelülettel

3. ábra. Egy hónappal későbbi teljesen áttervezett változat.
Rövidebb, könnyebb, áttervezett fúvókás és stabilizátoros
változat a harci rész komolyabb változtatása nélkül

tett, 4 lövés/perc tűzgyorsaságot kellett elérnie a két
kezelőjével. Merőleges becsapódás esetén át kellett
ütnie 130 mm páncélzatot. Hatásos lőtávolságának el
kellett érnie a 250 métert.
A fejlesztők első lépésként rekonstruálták a második
világháborús magyar 60 mm-es kézi páncéltörőt, majd
ennek módosításával 1950 februárjára elkészítették az
első mintapéldányt. A mintát a csepeli Nehéz Szerszámgépgyár készítette el. A fegyver tömege a tervekkel ellen
tétben elérte a 14 kg-ot. Az elsütőberendezés indukciós
elven működött. A felhúzókar segítségével meg kellett
feszíteni az ütőrugót, majd a fegyvert a biztosító lenyo
másával kibiztosítani. A billentyű elhúzásával az ütőrugó
felszabadult, és az ütőrúd segítségével az indukciós
tekercs vasmagját a tekercsbe nyomta. Az indukált ára
mot a tekercsről az érintkező rézhüvelyhez vezették.
Ebbe a rézhüvelybe csatlakoztatták a rakéta hajtóházá
ban elhelyezett izzógyújtó két végét. A cső hátsó végét
védőburkolat védte. A nézőke és a célgömb a csőre volt
hegesztve. Ugyancsak hegesztéssel került a csőre az
elsütőberendezés, a válltámasz és a védőburkolat is.
A nagy tömege miatt a Nehéz Szerszámgépgyár új fel
adatot kapott. Úgy kellett átszerkeszteniük, hogy a tömeg
jelentősen csökkenjen.
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7-8. ábra. Az 1950. februárban elkészült első prototípus,
melyet a csepeli Nehéz Szerszámgépgyár (3010. sz. vállalat)
készített el

keresztül lehetett célozni, mégpedig az üvegre karcolt
kereszt és a cső végén található célgömb segítségével.
A kerekes alváltozatra egy alumíniumcsövekből készült
húzófogantyút terveztek. A cső két végére még egy-egy
hordfogantyú is készült. A pajzs ezen nem alumíniumból,
hanem 4 mm-es páncéllemezből készült. A vizsgálatok
során kiderült, hogy a rakéta indításakor a fegyver csöve

elmozdult, és így jelentősen rontotta a szórásképet.
Az elsütőberendezést felhúzott állapotban nem lehetett
biztosítani, és ez veszélyes volt a kezelőre. Az üvegbe
karcolt fonalkereszt sem vált be, mert a pajzs néhány
indítás után deformálódott, és a 3 mm-es üveglemez eltö
rött. A kerekes változat indokolatlanul nehézre sikerült a
fegyver saját tömegéhez képest.

6. ábra. A 68 mm-es páncélromboló rakétavető 1952-es változatának rajza, melyet már a sorozatgyártás követelményeinek
megfelelőre terveztek
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9. ábra. A második változat 1950 novemberére készült el szintén a Nehéz Szerszámgépgyárban

A negyedik változat 1951 júniusára készült el. Tömege
13 kg-ot tett ki. Ütőszeges elsütésűre és dobozirányzékkal tervezték. A hátsó csőtoldat két darabból készült úgy,
hogy az egyik fele egy csap körül kifordítható volt. A
kifordítható rész közepén volt az elsütőberendezés.
Ezzel kívánták megoldani, hogy a töltő biztosítani tudja a
fegyvert a töltési folyamat végéig, és csak akkor lehes-

sen indítani, amikor kezét a veszélyes zónából már elvet
te. A felcsukható lábat meghagyták, és a magassági
irányzás megkönnyítésére a hátsó lábat állíthatóra ter
vezték. Az irányzékdoboz első fala plexiből készült,
amelyre irányzékot és előretartási osztásokat karcoltak.
A korábbi alumínium alkatrészek helyett vashüvelyt
alkalmaztak, melyre rögzítették a markolatot, a pajzsot,

10. ábra. Az első változat napjainkban

11. ábra. A negyedik változat hiányos maradványai
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12.

ábra.

A 9. ábrán látható vetőcső jobbról nézve

13. ábra. A 68 mm-es vetőcső harmadik változata kerekes
alváltozatának kiegészítői
14. ábra. A 60 mm-es 1944M. vetőcső utángyártása az 50-es
években
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15. ábra. A 68 mm-es vetőcső harmadik változata 1951
januárjában, a lábas alváltozat

az irányzékot és a hátsó lábat. Ez a változat is nehéz
volt. Az elsütőszerkezet nem csak bonyolultnak, hanem
megbízhatatlannak is bizonyult. Esetenként a hátsó cső
toldatot a kiáramló gázok energiája le is szakította.
A fegyverrel 1952. szeptember 9-én bemutató lövésze
tet hajtottak végre a honvédelmi miniszter előtt, mely
után több ponton módosítani kellett a terveit. Meg kellett
változtatni az irányzók szállemezét, hogy ezzel javítsák a
célzás pontosságát. Az állvány lábait rövidebbre kellett
venni, hogy ezzel csökkentsék a tüzelés magasságát.
A pajzsot rugós szerkezettel kellett rögzíteni a csőhöz,
hogy az behajtható legyen, megkönnyítve ezzel a málházást. Más kisebb módosítások után az áttervezett válto
zat a következő fő elemekből állt: cső a lövedékakasz
tókkal, markolat és elsütőberendezés, irányzók és cél
gömb, láb, pajzs.
A fegyver ötödik változata 1952 márciusára készült el.
Ezt megelőzte a HTI Műszaki Bizottságának kétfordulós
egyeztetése, ahol kisebb módosításokat határoztak el.
Ennek eredményeként készítették el a pajzs nélkül 7,1
kg tömegű, mechanikus elsütésű, dobozirányzékos vál
tozatot. A könnyítés két okra vezethető vissza. Egyrészt
visszatértek a jóval egyszerűbb, könnyebb és megbíz
hatóbb mechanikus, kakasos elsütéshez, másrészt a
cső belsejébe három párhuzamosan futó sínt szereltek,
mely a rakéta vezetésére szolgál. így a cső falát jóval
vékonyabb és ezért kisebb tömegű anyagból készíthet
ték. Ez a változat sem sikerült hibátlanra. Az elsütőbe
rendezés használat közben deformálódott, és ennek
16. ábra. Egy hiányos példány az FLÜ múzeumában
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17. ábra. A negyedik változat 1951 júniusában

következtében megbízhatatlanná vált. A kisipari mód
szerrel készült vezetősín (oromzat) egyenlőtlen volt, és
helyenként görbe. A korábbitól eltérően kisebbre terve
zett irányzók szűk látómezeje és kis fényerőssége nem
bizonyult elegendőnek. Az eszközről fotó sem maradt
fenn.
A hatodik változatból a két mintapéldányt a 133. számú
vállalat készítette el 9000 forint értékben. A sorozatgyártá
si árat 600-800 forint körüli összegre tervezték. A változat
tömege ekkor 8,4 kg volt és a tüzelési magassága 36 cm.
A tömegnövekedés oka az elsütőberendezés és a marko
lat megerősítése, valamint a pajzs és az új irányzók volt.
Egy változaton 1,8-szeres nagyítású célzótávcsövet, a
másikon célgömböt és plexiből készült fonalkereszt néző
két próbáltak ki. A gyári átvétel műszaki feltételeit a raké
taszakosztály főmérnöke hagyta jóvá 1952 októberében.
A 133. számú vállalat két példányt gyártott le december 2ára, hogy a Fegyver- és Lőszerosztály állománya a Tábor
falvai Lőkísérleti Állomáson elvégezhesse a sorozatgyár
tásra tervezett változat próbáit. December 8-13. között
került sor az újabb bemutató lövészetre, mely egyben a
tartóssági lövészet végét is jelentette. Közel 500 indítás
után megállapították, hogy a fegyver alkalmas lehet a gya
logság páncélelhárító tűzfegyvereként ellenséges harcko
csik és páncélozott járművek megsemmisítésére, illetve a
gyalogsági tűzfészkek pusztítására. Könnyen mozgatha
tó, könnyen rejthető és erős piszkolódás és nedvesség
körülményei között is üzembiztosán alkalmazható. A fegy
vert csapatpróbára javasolták, és a terveket, rajzokat,
valamint egy prototípust a csapatpróba-mennyiség gyártá
sához átadták az MN Vezérkar Anyagi-technikai Csoportfőnökségnek.
A hozzá tartozó rakétalőszer fejlesztése szintén 1949ben indult a követelmények kielégítésére. 150 m-en a
lőszer találati képe 25%-os közepes szórásképeltérés
mellett mind magasságban, mind szélességben nem
lehetett több mint 70 cm. A lőszernek át kellett ütnie 130
mm jó minőségű páncéllemezt 90°-os találati szög mel
lett. Az első kísérleti minta kialakításához alapkutatások
indultak a megfelelő stabilizátor, emelkedési magasság,
hajtóanyagház és súlypont kialakítására. A rakéta fejlesz
tésében vett részt a lőszerosztály állományába tartozó
Vinkler Mihály mk. hadnagy is. Alapvetően a kísérletek és
vizsgálatok végrehajtása fűződik a nevéhez. A kísérlete
ket a táborfalvai Lőkísérleti Állomáson végezték. A rajzo
kat és az utasításokat a HTI-ben készítették el, míg a
rakétát a 133. számú Állami Vállalatnál gyártották. Egy
kisipari módszerrel készült rakéta előállítási ára 600 forint
volt. A rakétalőszer egy két helyen vezetett 6 8 mm átmé-

18. ábra. A hornyok így kerültek kialakításra

rőjű és 604 mm hosszú hengeres test volt. (Czapek Béla
mk. alezredes emlékei szerint a rakéta három helyen volt
vezetve, melyet a vetőcső rajza is alátámaszt. A két
helyen történő vezetés egy korábbi változatnál lehetett,
vagy csak elírás a jelentésben.) Tömege 2100 g-ot tett ki.
Repülési sebessége 35 °C külső hőmérséklet mellett alig
érte el a 95 métert másodpercenként. A páncélromboló
hatását egy fejgyújtóval indított préselt nitropentából elő
állított kumulatív töltet okozta. A rakétát perkussziós gyúj
tással tervezték indítani. Fúvókájának átmérője 13 mm
volt. Volt egy 15,25 mm-es fúvókás vizsgálat is, de a szó
rásképeredmények nem mutattak eltérést a 13 mm-es
változattól, pedig a repülési sebesség 105 m/s-ra növeke
dett, így ezeket a kísérleteket abbahagyták. A próbák
során a szóráskép magassági összetevője 250 m-en már
megközelítette a 140 cm-t. 1952. december 8 -áig össze
sen 529 db rakétát indítottak, melyek újabb problémákra
világítottak rá. Alacsony hőmérsékletek (-1 -+ 6 °C) mel
lett a lőpor égési tulajdonságai megváltoztak. A rosszabb
hatásfokú égés csökkentette a nyomást, ami tovább ron
totta a találati pontosságot. A kisipari módszerrel előállí
tott rakéta egyébként is rossz aerodinamikai tulajdonsá
gai miatt és a gyártás során jelentkező technológiai hiá
nyosságok, például a hajtóanyagház repedései és zárvá
nyai, valamint a csavarmenetes kapcsolódások illesztetlenségei tovább rontották a megbízhatóságot. Stabilitása
sem volt megfelelő. A fejnehéz rakéta német Panzerschreckben alkalmazott gyújtójának fémházát Czapek Béla
mk. hadnaggyal, a gyújtó tervezéséért felelős mérnökkel
műanyag házasra terveztették át. A jelentkező problémák
ellenére a további kísérletek 1953-as folytatásához 1500
db újabb módosított rakéta beszerzésre tett javaslatot a
HTI. Ezt a keretet nem kapták meg, így ez a sorozat nem
is készült el.
(Folytatjuk)
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Folyami helikopterhordozó
járőrhajók Kolumbiában

Katonai szakértők körében nagy
feltűnést keltett a 2004. november
26-án vízre bocsátott kolumbiai
tervezésű és gyártású,
RAF—III. osztályú, ARC CTCMI
JORGE MORENO SALAZAR
hadihajó, amely többfunkciósként
is egyedülálló,
de helikopterhordozóként méltán
tartják az egyik legmodernebb
folyami egységnek.

h a j ó k if e j l e s z t é s é b e n szerepet
játszott az a tény, hogy Kolumbi
ában közel négy évtizede gerilla
háború folyik, amely szorosan összefo
nódott a kokaintermesztéssel. Az ültet
vények tekintélyes része az ország déli
és keleti nagy kiterjedésű és lakatlan
esőerdőiben van elrejtve, ahová gyak
ran csak a trópusi folyókon lehet eljutni.
A Haditengerészet Folyami Brigádja
hadihajóinak bevetését itt nehezíti,
hogy esetenként katonai bázis nem,
legfeljebb egy indián falu található száz
kilométeres körzetben. A folyami nasz
ádokat továbbá a FARC gerillák ellen
őrizte demilitarizált „zóna” körüli vizek
és a sűrűn lakott partszakaszú, nagy
forgalmú északi folyók ellenőrzésére is
használják. Az országban található
közel 13 ezer kilométer hosszú hajóz
ható folyószakaszok ellenőrzésére a
Folyami Brigádnak 12 db nagyobb
őrnaszád (köztük három Arauca ágyú
naszád), 23 db folyami gyorsnaszád
(PRF, PBR Mk—II., Tenerife típusok) és
nagyszámú motorcsónak, köztük 34 db
E23A, 42 db Pirana Comando, valamint

A

1. ábra. A RAF—III. oldalvázrajza
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2. ábra. Összeszerelés alatt a Blokk 101-102, ahová az üzemanyagtartályokat
helyezték el

92 db Pirana Tactico egység is áll ren
delkezésre. Kiszolgálásukat számos
teherhajó, lakóhajó, uszály támogatja.
A motorcsónakok jól beváltak a
folyami harcokban, viszont kis hatótávjuk miatt csak bázisok közelében
lehetett használni, a mélységi beveté
seknél már ellátóhajónak kell azokat
kísérni. A kilencvenes évek végén kör
vonalazódott egy olyan hajó terve,
amely páncélozott és erős fegyverzet
tel is rendelkezik, a logisztikai támoga
táson felül tűztámogatásra, folyami
harcra, felderítésre, partraszálló és
kiürítő manőverekre, vontatásra és ter
mészeti katasztrófákban segítségnyúj
tásra is alkalmas. A hajó tömege nem
lehetett nagyobb 300 t-nál, hossza
nem haladhatta meg a 40 m-t, merülé
sének kisebbnek kellett lennie egy
méternél, és ki kellett szolgálnia mini

3. ábra. Építik a PAF-lll-as mellső
felépítményét (Blokk 501). Könnyűfém
ötvözetek és műanyagok
felhasználásával jelentős
súlycsökkenést értek el

műm 12 géppuskás motorcsónakból
és négy radarral felszerelt parancsno
ki motorcsónakból (vagy gyorsnaszád
ból) álló flottillát legalább egy hétig.
1998-ban két PAF-I. osztályú (Patrullera de Apoyo Fluvial) folyami támo
gató járőrhajó épült: az ARC SSCIM
SENEN ARAUJO (607) és a testvérha
jója, az ARC CPCIM GULLERMO
LONDONO VARGAS (608), amelyeket
az északi Magdalena és Atrato folya
mokra vezényeltek. A hajók jól beváltak
a folyami rohamcsoportok támogatásá
ban, de rövidesen fény derült néhány
hiányosságukra (fedetlen géppuskaál
lások, nyitott parancsnoki híd).
A továbbfejlesztett második generá
ciós két PAF-II., az ARC TNCIM
MARIO VILLEGAS (610) és az ARC
TECIM TONY PASTRANA CONTRE
RAS (611) már áttervezett felépít-

4. ábra. Az ARC TFEIM JUAN RICARDO
OYOLA VERA (613) vízre bocsátásakor.
A hajótat alatt jól látszik a két henger
alakú SPJ, amelyek aktív kormányzást
biztosítanak, így hagyományos
kormánylapátja nincs a hajónak

5. ábra. Egy Bell 412-es a helikopter
leszállóhelyen. A helikopter előtt sárga
mellényben a leszállásirányító, kék
sisakban a helikopterlerögzítők,
vörösben az üzemanyagos

ménnyel, főleg a váratlan rajtaütések
kivédésére alkalmas új elektronikai
rendszerekkel, három darab duplacsö
ves 12,7 mm-es géppuskával felsze
relt páncélozott toronnyal készült el.
Az ARC TECIM TONY PASTRANA
CONTRERAS 2004 őszén az újságok
címoldalára került, amikor a 74 napos
útja során (13 kikötő érintésével) a
Karib-tengeren keresztül kihajózott az
Atlanti-óceánra, és a brazil Amazonas
folyamon felhajózott Kolumbia déli
határfolyójára, a Putumayóra.
Ebben az évben már épült a harma
dik generációs PAF—III., korszerűbb
elektronikával, futurisztikus kialakítású,
helikopter hordozására alkalmas fel
építménnyel. A hajó tervezését és épí
tését a Cartagena telephelyű COTECMAR hajógyár végezte számos külsős
cég bevonásával, de közreműködött a
haditengerészet kutatóintézete, vala
mint több tanszék a Nemzetvédelmi
Egyetemről is. Az újabb igények sze
rint már 2 0 napig is támogathatott egy
flottillát, megnövelt üzemanyag- és
ellátmányszállító
kapacitásának
köszönhetően. Korszerű elektronikai
felderítő és hírközlési rendszerekkel
(beleértve a főparancsnoksággal vagy
a vadászbombázókkal való kommuni
kálást) látták el, alkalmassá tették heli
kopterek kiszolgálására, de emiatt
átalakították a sebesültek ellátására
szolgáló helyiségeket is.

PATRULLERA DE APOYO FLUVIAL (PAF) - III. osztályú hajó
Gyártó
COTECMAR/Kolumbia
Sebesség
9,5 csomó
Maximális sebesség
Autonómia
2 0 nap
Egyszeri feltöltéssel megtehető
4543 km
maximális távolság
Meghajtás
Detroit dízel sehe 60
Főgép típusa
(1800 ford/min)
DDEC IV
Irányító rendszer
2 db SCHOTTEL SPJ 82RD
Hajtásrendszer
Generátor
2 db Caterpillar 65 kW
Kormány
Aktív kormányzás
Méretek
39,26 m
Hosszúság
Szélesség
9,5 m
Oldalmagasság
3,1 m
Merülés
0,95 m
Vízkiszorítás
275 t
Tartályok űrtartalma
5700 gallon
Benzin
8000 gallon
Dízelolaj
5490 gallon
Ivóvíz
Repülőbenzin
2 0 0 0 gallon
Fegyverzet
3x2 db M2-HB.50
Géppuska
4 db M-60E; M-249; SS-77
Gránátvető
1db MK-19
Felszerelés
Jeyur (HRTV, FLIR, lézer)
Felderítő rendszer
Radar
Alcance 16 MN
VHF-FM, VHF, HF rádiók,
Kommunikáció
műholdas telefon
Egyéb
mágneses iránytű; mélységmérő;
meteorológiai műszerek, GPS;
reflektor; orvosi műszerek
1. táblázat. A hajók főbb műszaki adatai

Az ASTM A-131 típusú könnyűfém
ötvözetű páncélt a kritikus helyeken
megvastagították, a védelem fokozása
érdekében a hajó oldalfalait megdön
tötték, legjobban a felépítmény mellső
részét, így lopakodó tulajdonságokkal
is rendelkezik a hajó. A felépítmény
hátsó részének tetején alakították ki a
helikopter-leszállóhelyet. A korábbi
PAF-ok itt található géppuskaállásait
elhelyezték, az egyik tornyot az átra
kodásra használt hajóorrba, kettőt a
tatra. A hajót hat előre gyártott, félig
kész modulból építették össze: négy
ből a hajótestet, kettőből a felépít
ményt, egyrészt a gyártás egyszerűsí
tése miatt, másrészt a blokkokat biz
tonsági szempontból tűz- és vízzáró
ajtókkal csatlakoztatták egymáshoz.
A hajótest hátsó moduljában (Blokk
1 0 0 ) helyezték el a két, korszerű német
Schottel-gyártású Pump Jet (SPJ) 82RD
vízsugárhajtású, egyenként 290 kW-os

hajómotort, amelyek 17,5 km/h maximá
lis sebességet biztosítanak. A tat alatt
elhelyezett aktív kormányzást biztosító
vízsugár-kimeneti nyílások 360°-ban
elfordíthatok, így szűk ívű manővereket
is végezhet zátonyos, vízinövényekkel
6. ábra. Az ARC CTCMI JORGE
MORENO SALAZAR mellett az öt
géppuskával felszerelt Pirana Tactico
motorcsónak cirkál. A PAF-lll-asok fő
feladata a három Pirana Tacticóból és
egy Pirana Comandóból álló csoportok
támogatása
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7. ábra. Az ARC TFEIM JUAN RICARDO
OYOLA VERA fedélzetére
a haditengerészet egyetlen BK117-se
landol. Ezt a helikoptert főleg arra
használják, hogy köteleken
kommandósokat engedjenek le
a gyanús hajókra

teli szakaszokon is. Az SPJ-k meghajtá
sát egy csendes, kis rezonanciájú S60as Detroit dízelmotor biztosítja, amely
két Caterpillar generátort is meghajt. A
hajótest két középső moduljában (Blokk
1 0 1 , 1 02 ) találhatók az ivóvíz, benzin,
dízel, repülőbenzin tárolására szolgáló
tartályok, amelyeket biztonsági reke
szekkel választottak el (a robbanékony
üzemanyagokéba semleges gáz is
vezethető). Az üzemanyag-tároló kapa
citást közel 60 ezer l-re növelték, és víz
tisztító berendezéssel előállított ivóvízből
20 ezer l-t tudtak tárolni. A hajóorr (Blokk
103) raktározásra szolgált, itt tárolták a
tartalék lőszert, fegyvereket, motoralkat
részeket (csónakokét és a hajóét), elekt
romos rendszerek pótalkatrészeit, szer
számokat és élelmiszereket. Az orrfedél
zet bal oldalára egy csapóajtót szereltek,
e mellé épített daru segítségével rakod
ják ki-be az utánpótlást. Ugyanitt egy
másik nyíláson gumicsövet lehet kihúzni,
amelynek segítségével benzinmotoros
csónakokat tankolnak fel.
A felépítmény hátsó részében (Blokk
500) klímával felszerelt legénységi szál
lásokat, konyhát és étkezdét építettek. A
hajón 40 főt tudnak ágyban elszállásol
ni, további 40 főt hálózsákban elhelyez
ni, de szükség esetén rövid ideig 150 fő
is tartózkodhat a fedélzeten. A modul
8. ábra. A PAF-lll-as kormányosi állása.
Jól látható a jobb oldali SPJ irányító
szerve, amellyel nemcsak sebességet
lehet állítani, hanem 360°-ban körbe
lehet forgatni
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megerősített tartószerkezetű tetején ala
kították ki a leszállóhelyet, ha helikopter
tartózkodott itt, akkor 90 fokban kihajtot
ták a korlátokat. A felépítmény mellső
része (Blokk 501) kétemeletes volt: az
alsó szinten raktárak, betegszoba és
ambulancia található, a felső szint elején
parancsnoki híd, mögötte a rádiós és
elektronikai berendezések operátorai
nak munkaállásai, valamint két oldalára
két-két könnyűgéppuska-állást helyez
tek el. A modul tetején botantennák és
egy árboc található, amelyre további
antennákat és érzékelőket szereltek.
A hajó elektronika-rendszerei közül
említésre méltó a Jeyur rendszer, a 30
km-es hatósugarú radar, a rádiós mély
ségmérő, a meteorológiai mérőműszer
csomag és a GPS. Kommunikációhoz
rendelkezésre áll VHF/FM, VHF, HF
rádió és egy műholdas telefon. A
parancsnoki híd feletti páncélozott
toronyban elhelyezett Jeyur (Skorpió)
rendszer nagyfelbontású kamerából
(HRTV), hőképalkotós infrakamerából
(FLIR), lézer távolságmérőből és M K19-es gránátvetőből állt. A hajó belsejé
ben lévő vezérlőpulton két képernyőn
jelennek meg a képek, ahol az operátor
joystick és gombok segítségével irányít
ja a szenzorokat és az automatizált 40
mm-es gránátvetőt (célzás, töltés, tüze
lés). A rendszer segítségével éjjel a par
ton elbújt (géppuskás, mesterlövész,
tankelhárító-rakétás) gerillákat másfél
kilométerről is képesek felderíteni és
megsemmisíteni. A célok adatait továb
bítják a páncélozott tornyok kezelőinek
is, akik a duplacsövű M-2HB típusú
12,7 mm-es géppuskával hatásos tüzet
zúdítanak általuk nem látható célokra is.
A villanymotor forgatásé, döntött oldal
falú géppuskatoronyban egy lövész fog
lal helyet, aki a golyóálló ablakokon át
előre és oldalra jobb kilátással rendel
kezik, mint a hasonló kategóriájú
toronykomplexumok irányzói. A PAF-ok
közeli védelmét négy darab SS-77
vagy M-60E többcélú könnyűgéppuska
szolgálja, a parancsnoki híd mögötti
törésekben elhelyezve.
A PAF—III. személyzete három tiszt
ből, a kapitányból, a kapitányhelyet
tesből és a gépüzemvezetőből (hajó
mérnök); tizenhat-húsz fő legénység
ből a géppuskatornyok kezelőiből,
elektronikai rendszerek operátoraiból,
gépészekből, szerelőkből, szanitécekbői és adminisztrátorokból; hétfős ten
gerészgyalogos rajból (a könnyűgép
puskákat ők kezelik); valamint néhány
polgári alkalmazottból (folyamkalauz
és hajószakács) áll. Ez kiegészülhet a
helikopter pilótáival és szerelőivel,
igaz, a hajó legénységében eleve van
leszállásirányító, helikopterlerögzítő
és üzemanyagtöltő képzettségű is.

9. ábra. 2009 márciusában további két
új PAF-lll-as állt szolgálatba, rövid
nevükön az ARC TECIM PÉREZ az ARC
TECIM REYES. Az utóbbi pár hónap
múlva az Atlanti-óceán és Amazonas
folyamon keresztül a Putumayo folyóra
hajózott fel.

A folyami bevetéseken a kábítószercsempész-repülők és -hajók felderíté
sére a haditengerészet egyik Bell-212esét vagy a radarral felszerelt Bell—
412-es közepes helikopterét viszi
magával, amelyekkel utánpótlást,
deszantosokat és sebesülteket is szál
lítanak. A tengeri járőrözéseken viszont
tengeralattjárók leküzdésére használt
Eurocopter AS-555 Fennec helikoptert
üzemeltetnek a fedélzetéről. Gond nél
kül kiszolgálhatja továbbá a légierő
MD-530-as és Bell—212 „Rapaz” géppuskás-rakétás harci helikoptereit is.
Az ARC CTCMI JORGE MORENO
SALAZAR (612) a Csendes-óceánra
került, az ide torkolló folyókon cirkált,
majd visszatért modernizálásra Carategába. Testvérhajója a 2006 júliusában
vízre bocsátott ARC TFEIM JUAN
RICARDO OYOLA VERA (613) a Karibtengerről hajózik fel a keleti országrész
folyóira, de rövid időszakokra átvezénylik
a Csendes-óceánra is. Mind a két egysé
get tengeri járőrözésre, csempésznaszá
dok elfogására is használják. Néhány
nagy folyami hadműveletben is részt vet
tek, ahol ágyúnaszádokkal együtt támo
gatták a parton folyó harcokat.
Sikerüket bizonyítja az is, hogy
2009. március 25-én két új PAF-lll-ast
adtak át a flottának: az ARC TECIM
FREDDY ALEXANDER PÉREZ ROD
RIGUEZ (614) és az ARC TECIM
EDDIC CRISTIAN REYES HOLGUIN
(615) egységeket.

Felhasznált

irodalom

Ricardo A. Flores: Improving the U.S.
Navy Riverine Capability: Lessons
from the Colombian Experience,
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL
MONTEREY CA, 2007
www.armada.mil.co
www.cotecmar.com
www.militaryphotos.net
www.unffmm.com
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Babusa Mihály

MiG—25, az egyedülálló
nehéz elfogó vadászgép

z 1950-es évek végén a hideg
háború javában tombolt. A nyu
gati katonai blokk mindig egy
lépéssel előrébb tartott. A katonai
repülés szédületes tempóban fejlődött,
és alig születtek meg a kétszeres
hangsebességgel repülő vadász- és
bombázó repülőgépek, az USA a raké
tahajtású Bell X -2 kísérleti repülőgép
pel már 1956-ban Mach 3,2 sebessé
get ért el 38 ezer m-es repülési csúcsmagassággal. Miután Powers ezre
dest egy U -2 amerikai kémrepülőgép
pel 1960-ban Szaratov felett egy S A 2 -es honi légvédelmi rakétával nem
kis szerencsével lelőtték, megerősö
dött a szovjet katonai vezetésben az
igény egy, a sztratoszféra nagyobb
magasságaiban is repülni képes Mach
3 sebességű, ellenséges légi célok
ellen bevethető elfogó vadászrepülő
gép iránt. A katonai vezetés tudta,
hogy a honi légvédelmi SA-2-es föld
levegő rakéta csak hatótávolságának
határán, 21 ezer m-es magasságban
tudta lelőni az egyébként lassan maxi
mum 750 km/h sebességgel repülő
amerikai kémrepülőgépet. Az a légi
cél, amely ezen a magasságon Mach
3 felett repül, az akkor rendszeresített
légvédelmi rakéta számára leküzdhe
tetlen volt. Ugyanakkor az USA az
XB-70-es és az SR-71-es programot
is elindította, amely nyilván nem kerül
te el a szovjet kémelhárítás figyelmét.
Ezeket a gépeket pedig Mach 3
sebességre és 25 ezer m-es szolgálati
repülési magasságra tervezték. Ebből
végül is csak az SR-71-es valósult
meg, amely már 1966-tól tényleges
szolgálatban állt.
Az ötvenes évek végén a Szovjetu
nió pedig éppen csak rendszeresítette
a Mach 2-vel repülő elfogó vadászgé
peit, amelyek nem voltak képesek 2 0
ezer méteres magasságba emelkedni.
Az akkor használt fedélzeti levegő
levegő rakéták sem voltak képesek
egy ilyen légi célt leküzdeni. A katonai
vezetés igényének megfogalmazása
volt a legkönnyebb ebben a helyzet
ben, a végrehajtása annál nehezebb.
Az
elfogóvadász-változat
mellett
(MÍG-25P, perehvatcsik = elfogó
vadász) párhuzamosan egy felderítő

A

változatot is szándékoztak fejleszteni
és rendszeresíteni, ez lett az „R” válto
zat (razvedcsik = felderítő). Az első
prototípus (Je-155R-1) szűzfelszállá
sára 1964. március 6 -án került sor
Fedotov berepülő pilótával. Az elfogó
vadász-verziót ugyanezen év szep
temberében (Je-155P -1) tesztelték
elsőként repülés közben. A nemzetközi
közönség számára a gépet 1967-ben a
domogyedovói légi parádén mutatták
be, amikor is alacsonyan egy géppár
húzott el a hüledező nyugati katonai
attasék feje felett. A repülőgép valóban
addig soha sem látott formákkal ren
delkezett. Ez talán az egyetlen olyan
szovjet típus, amelyet nem illetnek az
amerikaiak a lemásolás vádjával. Sőt
ők maguk is elismerték, hogy a M iG-

25-ös nagy hatással volt a későbbi F 15-ös aerodinamikai megtervezésénél.
A Je-155R-1 prototípus érdekessége
volt a szárnyvégeken elhelyezett 600 Ies póttartály és vinglet.
A típus gyakorlati szolgálatba állítá
sa az 1972-es évek végén történt.
A felderítő változata Egyiptomból
indulva már ekkor repüléseket hajtott
végre Izrael felett, amikor is elérte a
3,2 Mach sebességet, amely jelezte a
típus képességeit. A repülőgéppel
abszolút magassági világrekordot dön
tött meg (saját gázturbinás hajtóművel
földről felszálló kategóriában) Fedotov
1977-ben, amikor 36 750 m-re emel
kedett. Ennél a csúcsdöntésnél a piló
ta 20 ezer m-en gyorsította a MiG-25öst, és a repülőgép mozgási energiáját

2. ábra. A Je-155R-1, amellyel Fedotov legelsőként emelkedett fel
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kihasználva dinamikus ugrással érte el
ezt a magasságot. A sors fintora, hogy
Fedotov, aki 1964-ben elsőként repült
a géppel, húsz évvel később a típus
egy kései kísérleti változatának kipró
bálása közben halt hősi halált. Érde
kes, hogy bár Mach 3,2 (3400 km/h)
jelentette a gép csúcssebességét, a
világrekordot gázturbinás kategóriá
ban az SR-71-es tartja a mai napig
Mach 3,48-dal (3687 km/h). A M iG 25-ös 16 főbb változatából 1985-ig, a
gyártás befejezéséig mintegy 1 2 0 0
db-ot gyártottak. A család összes
gépét a Volga menti Gorkijban (Nyizsnij Novgorod) állították elő. Tény, hogy
folyamatos és gyors ütemű volt a fej
lesztés, főleg Belenko hadnagy 1976os hírhedt Japánba szökése után. Ez
főleg a fedélzeti elektronikus rendsze
reket (pl. az elektroncsöveket félveze
tőkre cserélték), a fegyverzetet, a
rádiólokációs rendszert és a hajtómű
vet érintette, míg a sárkányszerkezet
változatlan maradt. Maga a repülőgép
nem igényelt légkondicionált hangárt,
szélsőséges üzemeltethetőségi körül
ményekre és egyszerű kiszolgálhatóságra tervezték.
A megvalósítás feladatát a MikojanGurjevics tervezőpáros kapta, akiknek
ez volt az utolsó közös munkájuk,
tekintettel hajlott korukra. Gyakorlati
lag egész iparágak együttműködésére
volt szükség ahhoz, hogy ezt a meg
oldhatatlannak tűnő feladatot végre
tudják hajtani. Mikojan szkeptikusságát nem is rejtette véka alá. Három fő
megoldásra váró feladat tornyosult a
tervező csapat elé, amelyet a Mach 3as sebesség és az elvárt repülési
magasság elérése jelentett: az addig
alkalmazott durál építési anyag helyett
más fémötvözetek felhasználása, más
gyártástechnológával; a megfelelő
hajtómű megtalálása; a repülőgép
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aerodinamikai optimalizálása 3 0 0 3400 km/h repülési sebességtarto
mányban.
Egy, a hangsebesség kétszeresével
repülő MiG-21-es sárkányszerkezeté
nek úgynevezett torlópontjain, 12 ezer
méteres repülési magasságon -5 6 °Cos környezeti hőmérséklet mellett a
súrlódás hatására 100 °C-ra hévül a
borítólemez. Az építési anyagként
használt duraluminium pedig már
130-140 °C-on elveszti szerkezeti-szi
lárdsági stabilitását, a hő hatására
kilágyul. Mach 3 repülési sebességnél
ez a torlóponti hőmérséklet a 350 °Cot is elérheti. A szóba jöhető fémeknek
követelményként nemcsak hő hatásá
ra szilárdságuk megtartását kellett tel
jesíteni, hanem kis fajlagos nyúlással
rendelkező anyagtulajdonságokkal is
kellett rendelkezniük. Hozzávetőlege
sen 80%-ban hőálló acélötvözeteket,
8 %-ban titánötvözetet és 11 %-ban alumíniumötvözetet használtak fel az épí
téshez, mindezt különféle hegesztési
gyártástechnológiákkal.
Hagyomá
nyos szegecskötést csak kis mérték
ben használtak. Természetesen nem
volt közömbös szempont az ötvözök
aránya sem. Ahhoz, hogy a különle
ges rozsda- és hőálló acél hőtágulása
minimális legyen, 36% körül kell nik
kelt tartalmaznia, a szilárdsági kritéri
um 14% körüli krómtartalommal érhető
el, amelyeket 0,5% molibdén stabili
zál. Ezeket az arányokat a gép előze
tes várható „hőtérképének” megfelelő
en változtatták. A szegecskötések
alkalmazása és az átlapolt borítóleme
zek ekkora repülési sebességen már
túl nagy légellenállást jelentettek
volna, ezért az alkatrészek egymás
hoz történő rögzítése más gyártás
technológiai eljárást követelt. Nem
utolsósorban a szegecskötések közötti
tömítettséget sem lehetett megoldani

a nagy hőterhelés miatt. Ezért a
hegesztési eljárásokat választották.
Az acél összetétele az alkalmazott
hegesztés technológiájára is kihatás
sal volt. A varratok 50%-ánál argongázas ponthegesztést használtak (kb.
1 millió 400 ezer), a titánt is kizárólag
argongázas hegesztési eljárással
lehet hegeszteni. A kötések 25%-a
hagyományos ívhegesztési varratok
kal készült (3960 m), és a kötéseknek
csupán 23,5%-át alkotta a hagyomá
nyos szegecs-, csap- vagy csavarkö
tés. A kötések további 1,5%-a további
speciális ömlesztéses hegesztési eljá
rással készült. A titán korlátozott felhasználását az indokolta, hogy ugyan
rendkívüli a szilárdsága és a hőállósá
ga, de nagy a fajlagos nyúlása. A nagy
ellenfél, az amerikai SR-71-es túlnyo
móan titánból épült, és repülés előtti,
földi körülmények között az alkatré
szek lemezkötései a repülőgép szer
kezeti részén olyan lazák voltak, hogy
csöpögött belőle a kerozin. A repülő
gép sárkányának a nagy repülési
sebességekkel együtt járó hőmérsék
let-növekedése következtében aztán
egymáshoz feszültek a borítás kötőe
lemei a titán hőtágulás hatására létre
jövő nagyobb fajlagos nyúlása miatt.
Pont ezt akarták elkerülni a szovjet
szakemberek, amikor is korlátozottan,
főképpen a szárny belépőélén és a
torlópontokban úgynevezett „béta-fázi
sú” titánötvözetet alkalmaztak. Azért,
hogy a titán szilárdságát, hőállóságát
és fajlagos nyúlását optimalizálják,
13%-ban vanádiumot, 11%-ban kró
mot, valamint molibdént, tantált és nióbiumot használtak fel ötvözőknek.
A MiG-25-ös építésénél felhasznált
alumínium is speciális összetételű
volt. Kisebb hőterhelésnek kitett
részeken alkalmaztak hőálló duraluminíumot, amely 4%-ban rezet és 2%ban nikkelt tartalmazott. Ez igen
komoly metallográfiái háttéripart és
tudományt kívánt, amellyel akkor a
Szovjetunió már rendelkezett.
A második nagy megoldandó problé
ma a hajtómű kérdése volt. A Mach 3as repülési sebesség és a 2 0 ezer m
feletti repülési magasság a gázturbinás
sugárhajtómű alkalmazhatóságának
végső határán van. Ez már a torlósugárhajtóművek működési tartomá
nya. Két eltérő jellegű hajtóművet egy
gépbe beépíteni pedig túl bonyolult lett
volna, jóllehet a franciák a Leduc repü
lőgépekkel végeztek ilyen sikeres
kísérleteket, amelyek azonban abba
maradtak. A fő problémát a gázturbina,
gázgenerátor egységének (kompreszszor, égőtér és turbina) bonyolult és
érzékeny működése jelenti. A munkafo
lyamat ugyan ezekben a gépegységek-
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4. ábra. Tu-123 robotrepülőgép

5. ábra. R-15B-300-as hajtómű

6. ábra. Szívócsatorna-levegőbeömlő

ben viszonylag önállóan megy végbe,
de működésük szorosan összefügg
egymással. Sőt legalább ennyire hatás
sal van rá a repülőgép sárkányszerke
zetéhez tartozó szívócsatorna és fúvó
cső (gázkiáramlás sebességfokozó) is.
Mach 2 és Mach 3 között a kompreszszor előtt lévő szívócsatornában az
úgynevezett dinamikus kompresszió a
duplájára növekszik, az itt komprimálódott és a lefékezett levegő hőmérsékle
te pedig már Mach 2,6-nél eléri a
400 °C-ot. Ez a felmelegedés azt is
jelenti, hogy fajtérfogatának relatív érté
ke növekszik, ezáltal a kompresszorba
lépő közeg tömegárama relatíve csök
ken. Ez kihatással van az egész komp
resszor működésére és az áramlási
viszonyokra. A kompresszorlapátok az
állíthatóság ellenére is kritikushoz
közeli állásszögeken dolgoznak. Az
égőtérben viszonylag állandó értékű
légfelesleg-tényező szükséges a stabil
égéshez és legfőképpen ahhoz, hogy
az utána következő turbinalapátok csak
a megengedett mértékig kaphassanak
hőterhelést. Ez az érzékeny összefüg
gésekkel teli rendszer pedig ilyen repü
lési sebességen már kezd instabillá
válni.Viszont Mach 3-nál a szívócsator
nában akkora a dinamikus kompreszszió, hogy ezáltal a fúvócső nyomásvi
szonya a 30-as értékhez közelít, amely
gázdinamikailag már a torló-sugárhajtóműves üzemmódnak felel meg. Tehát
a hangsebesség háromszorosánál a
gázgenerátor-egység már akadályt
jelent. A rivális SR-71-nél Mach 2,6
körül az egész gázgenerátor-egységet
kikapcsolták a működésből, és a szívó
csatornában a dinamikusan komprimált
levegő közvetlenül áramlott az utánégető térbe, majd ott injektálták és gyúj
tották be a kerozint, így torló-sugárhajtóműként üzemelhetett. A MiG-25-ös
esetében egy, a működési határt jelen
tő Mach 2,8-3,2 repülési sebességre
optimalizált egyáramú gázturbinás

7. ábra. R-15B-300 fajlagos fogyasztás utánégetéssel

sugárhajtóművet alkalmaztak. Ez a haj
tómű lényegében már rendelkezésre
állt, mert a Tu-123-as (DBR-2 „Jastreb”) pilóta nélküli robotrepülőgépbe
építették be Tumanszkij R-15-300-as
jelzéssel.
A hajtómű folyamatos fejlesztés alatt
állt, és számos változata készült (B,
BD, BF2 verziók). Az első időkben
üzemideje nem haladta meg a 150
órát, amit 750 órára sikerült feltornász
ni igen hamar. A legnagyobb tolóereje
110 KN volt utánégetéssel, de létezett
137 KN tolóerővel rendelkező változa
ta is. Ahhoz viszont, hogy Mach 3-nál
is működőképes maradjon a komp
resszor, a szívócsatorna keresztmet
szetének szükségszerűen négyszögű
nek kellett lenni és úgynevezett belső
sűrítésűnek. Megfelelő lökéshullám
rendszerben kell ugyanis a hangse
besség
háromszorosával
érkező
áramlást a szívócsatornában a komp
resszor előtt lefékezni hangsebesség
alá. A központi kúppal rendelkező
külső sűrítésű szívócsatornával (pl.
MiG-21) ez már ilyen sebességnél
nem lehetséges, súlyos áramlási
lökéshullám-problémák miatt. Az állít
ható belső áramlási berendezéssel
rendelkező négyszög keresztmetsze
tű, belső sűrítésű szívócsatorna a leg
célravezetőbb eljárás. Ez a követel
mény meg is határozta a MiG-25-ös
formáját. Az SR-71-es központi kúp
pal ellátott külső sűrítésű szívócsator
nája Mach 2,6 felett a már említett
gázgenerátor-egységet kiküszöbölő
módon üzemelt. Ez azonban még nem
volt elég, hogy a kívánt termodinami
kai folyamatok hatására megfelelő
tolóerő keletkezzen a repülőgép terve
zett főbb üzemmódján. A szívócsator
nába vízmetanolt fecskendeztek, hogy
a dinamikus kompressziótól felhevült
és relatíve kitágult levegőt lehűtve
növelje annak tömegáramát, és csök
kentse a turbinalapátok hőterhelését
8. kép: R-15B-300-as tolóerő
karakterisztikája utánégetéssel
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9. ábra. MiG-25 PD a fúvócső felől nézve
10. ábra. MiG-25 RB póttartállyal

(max. 942, később 1100 C lehetett) a
legnagyobb igénybevételt jelentő
Mach 3 vagy a feletti sebességtarto
mányoknál. Ezzel a kompresszormun
kát is növelhették, és a fúvócső nyo
másviszonyát is, amely a tolóerő
növekedését is maga után vonta. A
fúvócsőre eső ilyen nagy nyomásvi
szony gázdinamikai okokból úgyneve
zett Laval-csöves megoldást tett szük
ségessé. Külön a fúvócső kritikus
keresztmetszetét és a kilépő keresztmetszet szabályzását is szükségessé
tette a nagy sebesség, úgynevezett
szabályzott injektoros fúvócső-kialakítással. Ezeket a megoldásokat később
a MiG-23-asnál és a MiG-29-es R D 33-as hajtóművénél és fúvócső-szabályozásánál is alkalmazták. A kilépő
keresztmetszetet az utánégetés miatt
amúgy is változtathatóan kellett kiala
kítani, ez volt a MiG-25-ös fő üzem
módja, erre optimalizálták a fajlagos
tolóerőt és a fajlagos fogyasztást is.
Az R-15B-300-as tehát úttörő megol
dásokat tartalmazott. Ennek a sok
szabályzott jellemzőnek a szabályzási
körben való megvalósítása a kor elekt
rohidraulikus szabályzási megoldási
lehetőségeivel rendkívül bonyolult fel
adat volt, de a szovjet szakemberek
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megoldották. A fúvócső összetett sza
bályzását a szívócsatornával és a gáz
generátor üzemével is összhangba
kellett hozni és a nagy sebességű
repüléshez optimalizálni. A hajtómű
eredetileg egy forgórészes, hétfokoza
tú kompresszorral és egyfokozatú tur
binával rendelkezett. Később két for
górészessé alakították, és a turbinát
pedig kétfokozatúra, így üzemelése
sokkal stabilabbá válhatott. A hajtómű
házhoz öt kg ezüstöt használtak fel, 30
mikronos vastagságú burkolattal látták
el, csökkentve ezzel a törzs hőterhelé
sét. A hajtóműházakat egymástól tűz
fal választotta el.
A szükséges repülési teljesítmény két
egymás melletti hajtómű beépítését
követelte, ezeket a repülőgép felülnézeti
hossztengelyéhez képest 13-13 -kai
szerelték be, hogy a törzsben a futómű
is helyet kaphasson. A harmadik megol
dandó feladat az igen széles repülési
tartományokban üzemelő repülőgép
aerodinamikai optimalizálása volt. A szí
vócsatorna szükségszerű kialakításán
kívül a törzs első részét célszerűen löve
dék-formájúra tervezték. Mach 3-nál a
kétszeres hangsebességnél még kielé
gítő útirányé stabilitási tulajdonságokkal
rendelkező repülőgép az útirányú stabi

litását teljesen elveszti, ami ilyen sebes
ségnél gyakorlatilag a repülőgép meg
semmisülésével egyenértékű. Ezért a
MiG-25-ösnél két darab nagy alapterü
letű, 11 -ban kifelé döntött, osztott füg
gőleges vezérsíkot alkalmaztak, vala
mint kiegészítő pótvezérsík-stabilizátort
a törzs hátsó alsó részén.
AJe-155R-1 prototípusnak nem volt
megfelelő az útirányú stabilitása a
szárnyvégeken elhelyezett vingletek
ellenére sem, és a függőleges vezérsí
kok is jóval kisebbek voltak. A nyilazott
trapézszárny a szárnytőnél 42 30’-os,
kijjebb 41 -os hátranyilazással rendel
kezett. Ez a kialakítás a megfelelő súly
ponthelyzet fenntartása miatt, valamint
a 3 Mach-os sebességintervallum miatt
a szárnyon keletkező nagy aerodinami
kai centrumvándorlás hatására történt.
Maga a szárnyforma kompromisszu
mos megoldás volt, mert a repülőgép
levegőben maradását 300 km/h leszál
lási sebesség mellett is biztosítania kel
lett, viszont 2 -3 Mach között adta a leg
kisebb légellenállást. A szárnyszelvé
nyek - speciálisan a nagy Mach-számnak megfelelően - csupán 3-4%-os
relatív vastagságúak voltak, szinte
késéles belépőélekkel, ezeket a CAGI
(Központi Aerodinamikai Kutatóintézet)
kísérletezte ki. A szovjet nyilazott szár
nyú vadászgépekhez hasonlóan a
szárny felső felületén áramlásterelő
lemezek voltak felerősítve, hogy meg
akadályozzák a nyilazott szárnyakra
jellemző effektust, az áramlásnak a
szárny vége felé való elcsúszását.
Külön aerodinamikai bravúrnak számí
tott, hogy a felsőszárnyas elrendezés
miatt a szívócsatorna felső felülete és a
szárny egy aerodinamikai egységet
képezett, amely úgynevezett kettős nyilazású szárnyként fogható fel. Ezt a
megoldást később a modern vadász
gépeknél láthatjuk viszont (F—15, F-14
és F-18 amerikai vadászgépek), de a
módszer legelső alkalmazása a M iG25-ösnél történt. Előnye abban foglal
ható össze, hogy a hangsebesség átlé
pésével egy nem kívánt jelenséget, az
aerodinamikai centrum elmozdulását
és ezzel a súlypontvándorlást mérsékli
az ilyen elrendezés. Nagy sebessége
ken ugyanis kiegészítő légerők kelet
keznek ezen a részen, amely kompen
zálja a hangsebesség felett megválto
zott szárny és repülőgép aerodinamikai
jellemzőit. A szükségszerűen nagymé
retű szívócsatorna felső felületét így
bekapcsolták a felhajtóerő-termelésbe
és a szárny aerodinamikai rendszeré
be, az ebből a szempontból korábban
egyébként haszontalan repülőgép-felületrészt. Tehát egyáltalán nem igaz az a
sokat hallott sommás megállapítás,
hogy a MiG-25-ös egy aerodinamikai-

11. ábra. A sárkányszerkezetben kialakított keszontartályrendszer

lag teljesen konvencionális szerkezet
volt. Statikai szempontok is indokolták
a szárny alapterületének megválasztá
sát. Az 5,5 m fesztávolságú félszárny a
megengedett legnagyobb +5 g-nek
megfelelő terhelési többszörösnél 70(!)
cm-t hajlott fel a szárnyvégen, hiszen
igen vékonynak kellett lennie aerodina
mikai okokból. Szerkezetileg a szárny
két főtartós kivitelben készült. A
viszonylag szerény 5 g-s túlterhelhetőség is mutatja, hogy nem manőverező
közeli légi harcra tervezték, hanem a
célfeladatát jelentő távolsági-magassá
gi elfogásra. Nagy sebességű csűrös
kor a szárny elcsavarodása (divergen
ciája) következtében a csűrőreverzálás
miatt sok bátor berepülőpilóta halt hősi
halált. Félmegoldásként csökkentették
az engedélyezett manőverezhetőségét. A sorozatgépeken pedig már meg
oldották, hogy nagy sebességeken a
csűrést, a kívánt orsózónyomatékot,
azaz a hossztengely körüli kormány
zást, a stabilizátor szerepét is betöltő
vízszintes vezérsík aszimmetrikus kité
rítésével (ollózásával) hozták létre. Ez
a megoldás újabb két kiváló berepülő
pilóta halálába került. Oleg Gudkov 500
m alatt volt már, amikor a stabilizátorok
hidraulikus munkahengerei aszimmetri
kus helyzetben egy negatív túlterhelt
manőver során beragadtak. A pilóta
tudta, hogy nincs menekvés, de a leg
utolsó pillanatig mondta a mikrofonba
„vrascsájet, vrascsájet, vrascsájet”
(pörög, pörög, pörög). Később ez segí
tett a munkahengerek hibájának kikü
szöbölésében a baleset elemzését
követően. A balansz rendszerű stabilizátor-vezérsíkok forgástengelyét min
tegy 14 cm-rel előrébb vitték, és a moz
gató hidraulikus munkahengereket

átméretezték. Az asszimetrikusan kité
ríthető stabilizátor egy másik feladatot
is ellátott. Az összesen szállítható négy
darab R-40-es nagy hatótávolságú
(80-100 km) levegő-levegő rakéta
súlya egyenként 450 kg volt. A rakéta
egyik szárnyfél alóli indítása súlykü
lönbséget eredményezett, amely a
repülőgép hossztengelyére vonatkozó
an jelentős forgatónyomatékot jelentett,
azonban az automatikus kormányve
zérlő rendszer (ÁRU) ezt a stabilizátor
aszimmetrikus kitérésével automatiku
san kompenzálta. Az ARU-vezérlés a
mindenkori Mach-számnak megfelelő
stabilizátor kitérítéséről is gondoskodott
a repülőgép kereszttengely körüli stabi
litásának fenntartása érdekében. A
későbbi MÍG-25P változatoknál már a
szárnyvégen a jellegzetes flattersúlyok
is láthatók. A sorozatgépeken a szár
nyak negatív 5°-os V beállításokat kap
tak a kedvező keresztstabilitás érdeké
ben, mert a nyilazás egyébként túlsta
bilizálja a gépet, így destabilizálni kel

lett a szárnyak negatív V beállításával.
A leszállást fékszárny segítette, de a
korai változatoknál még úgynevezett
„SZPSZ” (szdub pagranyicsnava szlojá) határréteg-lefúvást is alkalmaztak. A
kigurulási úthosszt két nagyméretű
fékernyő csökkentette. Az egész repü
lőgépsárkányt (törzsszárny) gyakorlati
lag egy nagy keszontartályként alakí
tották ki.
A tartályokban több mint egy
atmoszféra túlnyomás uralkodott,
amely a fő tüzelőanyag-szivattyú táp
lálását szolgálta, és egyben a szerke
zetet is merevítette belülről. A belső
tüzelőanyag-tartályokba 17 760 I
különleges „magasságtűrő” kerozin
fért, amelynek feladata volt még a sár
kány és a fedélzeti rendszerek hűtése,
a hőcserélők üzemeltetése. A felderítő
változatba további 600 I kerozin fért a
függőleges vezérsíkban kialakított
keszontartályokba. A felderítő és bom
bázó változatok törzse alá egy hatal
mas, 5300 l-es póttartályt is függeszt
hettek. Az egész hidraulika-rendszert
úgy méretezték, hogy a nagy magas
ságokban is biztosítsák a kavitációmentességet. A hidraulika-rendszer a
MiG-gépeken szokásos két egymástól
független rendszerrel volt megkettőz
ve. A típusból felderítő-bombázó (RB)
és földi rádiólokációs célpontok zavarására-megsemmisítésére kialakított
speciális változatot is gyártottak (BM)
jelzéssel. Kétszemélyes kiképzőválto
zatok is léteztek U jelzéssel, amelyen
a repülőgép orr-részénél alakítottak ki
egy plusz pilótafülkét. A pilótafülke
műszerezettsége (analóg műszere
zettség) és ergonómiai kialakítása
megfelelt a kor MiG-gépeinél megszo
kott elrendezésnek. A MiG-25-ös a
kezdeti nehézségek kiküszöbölése
után teljesítette a tervezéskor megfo
galmazott elvárásokat, és az említett
magasságokban és sebességeken
repülő légi célok messze elkerülték e
repülőgépek által őrzött légtereket.

12. ábra. Utánégetéssel száll fel egy MiG-25 PDU, a fékszárny felszállási
pozícióban látható
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Fesztávolság:
Hossz:
Magasság:
Szárnyfelület:
Üres súly:
Legnagyobb felszállósúly:
Tüzelőanyagsúly:
Hajtómű legnagyobb tolóereje:
Maximális sebesség:

Legnagyobb hatótávolság:
Szolgálati csúcsmagasság:
Legnagyobb emelkedési képesség:

13,42 m
21,55 m
6 ,0 0 m
62,4 m2
20 500 kg
41 200 kg
15 245 kg
110 kN
3000 km/h
2,83 Mach
(felderítő változat 3,2 Mach)
2400 km
24 000 m (2 db rakétával)
260 m/s

16. ábra. MiG-25 RB orr-része

1. táblázat. Az 1972-ben gyártott MÍG-25P típusú repülőgépek főbb műszaki adatai

13. ábra. MiG-25-ös fúvócsövek

14. ábra. Repülés előkészítése

Nem utolsósorban alapot teremtett a
nyolcvanas évek közepétől gyártott
sokkal korszerűbb fejlesztett változa
tának, a MiG-31 -esnek a létrehozásá
hoz. Kétségtelen tény, hogy azóta sem
állítottak szolgálatba sehol a világon
ilyen teljesítményekkel és méretekkel
rendelkező elfogó vadászrepülőgépet.
A felderítő változatának teljesítménye
ivel csak az SR-71-es vetekedhetett.
15. ábra. MiG-25-ös leszállás közben
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A két repülőgép két különböző válasz
volt ugyanazon teljesítmények eléré
séhez, csakhogy a MiG-25-ös jóval
olcsóbb és egyszerűbb megoldás volt
minden szempontból. Az 1981-től
gyártott RBF felderítő változatának
néhány példánya a mai napig szolgá
latban áll, a katonai kémműholdak
nem tudták teljesen kiszorítani. A
repülőgép exportváltozata (PDS) sze
gényesebb fedélzeti rendszerekkel
rendelkezett, pl. a radar tekintetében a
PD-n rendszeresített Saphir-25 loká
tort a régi Smercs RP-25 lokátorral
helyettesítették, amelynek látószöge
kisebb volt, valamint földfelszín taka
rásában lévő célok ellen nem volt
hatásos. Az exportgépek pedig nem
az új R-40RD rakétával voltak szerel
ve. Harci alkalmazása az arab álla
mokhoz köthető (Szíria, Irak, Líbia,
Algéria). Itt az export elfogó vadász
változatot alkalmazták a helyi konflik
tusokban (Szíria—Izrael; Irak—Irán;
öbölháborúk), ahol nemcsak a terve
zett feladatra vetették be, hanem sok
esetben manőverező légi harcban is.
Ugyan lelövési listáján F—18, F-15, F 5, F-4 és F-14 is szerepel, de leg
alább húsz gép veszett oda a konflik
tusokban.

17. ábra. MiG-25 P teljes fegyverzettel

F elhasznált irodalom

Enciklopedija Szamaljoti i Vertaljoti,
Masinosztroennije, Moszkva, 2004.
Kriljá Rosszii: Isztorijá i szamaljoti
OKB „MÍG”.
Aviacija i Koszmonavtika, Jetim
Gordon: MiG-25.
Variant Briefing: MiG-25 „Foxbat”.
Pjotr Butovski: MiG-25.
K. H. Eyermann: MiG-25 Flugzeuge,
Berlin, 1986.
Tisza Miklós: Metallográfia. Miskolci
Egyetemi Kiadó, 2004.
Dr. Pásztor Endre: Hajtóműelmélet,
Légi járművek hajtóművei (főiskolai,
egyetemi jegyzet).
Inozemcev, Zujev: Gázturbinás
repülőgép-hajtóművek. Bp., 1951.
Varga Béla: Légi járművek hajtómű
vei. ZMNE, ppt. jegyzet.
Dr. Óvári Gyula: Légi járművek
gazdaságosságát és manőverezőké
pességét javító sárkányszerkezeti
megoldások. ZMNE, KGYRMF
jegyzet, 1990.

Baranyai László

CIAF 2009

Csehországban
a hagyományoknak megfelelően
minden év szeptemberében
megrendezik a Nemzetközi Légi
Fesztivált. A 16. rendezvényt a
Hradec Kralovéban található volt
katonai repülőtéren tartották meg.
A volt csehszlovák légierő 47. Légi
Ezredének, a Szu-22M -4
és Szu-22M -3K típusú
vadászbombázóknak
volt a bázisa egykor.

SZERVEZŐK ELŐRE JELENTETTÉK a

A

cseh légierőnél vendégeskedő
Texasi Légi Nemzeti Gárda 2 db
F-16-osát, amelyek ritkaság számba
mennek Európában. Végül az „egycsil
lagos revolverhősök” távolmaradtak a
bemutatótól, akárcsak a szerb légierő
G-4 Super Galebje és J-22 Oraója is,
a belga légierő C-130 Herculeseivel
együtt. Mindezek ellenére állítható,
hogy a szervezők kitettek magukért,
amit a program is bebizonyított.

2. ábra. Osztrák PC-6 Turbo Porter 3G
V ED a gurulópáiyán

A haditechnika és a katonai repülés
iránt érdeklődők tízezrei megtalálták a
maguk kedvenceit a három statikus
sorban kiállított harceszközök között.
A hangárok előtti betonon a házigaz
dák MÍ-24V és Mi—171S forgószár
nyasai mellett megtekinthető volt az
L-410 FG típus és a díszfestéses A n 26-os teherszállító. Központi helyre
állították ki a felfegyverzett (2*A IM 9L és 2 *A IM -1 2 0 C -5 ) JAS -39
vadászgépet, amelyet a nagyközön

ség folyamatosan „ostromolt”, hogy a
szerencsések egymást váltva, csak
egy percre is beleülhessenek. A Gripen mellett a hazai gyártású és szin
tén felfegyverzett L-159-es típus
könnyű támadó ALCA-ja és a kétülé
ses harci gyakorló-oktató В változata
volt kiállítva.
Az ALCA arzenáljában megtalálha
tóak voltak a Sidewinder közellégiharc-rakéták és az Mk.82 általános
célú bomba féklapos és fékernyős
változatai, valamint a PLAMEN 20
mm-es ikercsövű gépágyúkonténer,
csakúgy, mint a 350 l-es póttartályok.
A tandemüléses L-159B-t is funkció
jának megfelelően szerelték fel. A
póttartályok mellett felfüggesztették a
3-as és 5-ös pilonokra az SUU-5003as típusú rakétatárak egy-egy példá
nyát. Erről a gyakorló feladatokat
szolgáló rakétablokkról érdemes
tudni, hogy a 4 db C VR -7 típusú nem
irányított rakétákon kívül alkalmas
még 4 db DBU-33 vagy Mk.106 típu
sú gyakorló bombák befogadására,

1. ábra. Végletek, Flyer és PC-6. Turbo Porter
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3. ábra. RAF Tornado GR.4 vadászrepülőgép

4. ábra. Német Tornado IDS 43 + 65 Boelcke repülőezredből
5. ábra. RAF Tornado GR.4 ZA472; ALARM rakétával (belül ASRAM AIM-132) és
1500 literes póttartállyal
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hordozására. Ezekkel az eszközök
kel a pilóták „egy időben” gyakorol
hatják a rakéták tűzkiváltását és a
bombavetést.
A második és egyben a legnagyobb
statikus kiállítás helyszínén a külföldi
résztvevők, vendégek repülőtechnikái
sorakoztak, míg a velük szemközti
oldalon a Cseh Szárazföldi Haderők
harcjárművei. Ez utóbbiak közül kie
melném a T-55-ös harckocsi bázisán
kifejlesztett BLG-60 hídvetőt és a
műszaki mentésre szolgáló VT-55
típust, valamint az MTLB csapatszállí
tót és a DANA típusú 152 mm-es auto
mata töltésű önjáró löveget. A gumike
rekes (8 x 8 ) önjáró tarack a TATRA
815-ös alvázának, motorjának és
meghajtórendszerének felhasználásá
val készül.
A RAF kitett magáért, hiszen a kiál
lított „vasmadarak” között ott volt egy
Hawk T.Mk 1A, két felfegyverzett Tor
nado GR 4 és három Harrier GR 9-es
is. A brit vadászok mellett „parkolt” a
Luftwaffe művészien festett IDS Tor
nadója, amely a JBG-31 Boelcke egy
séghez tartozott. A 43+65-ös oldal
számú csapásmérő gép rendkívüli
érdeklődést váltott ki a nézőkből,
hiszen egy szárnyaló műalkotás. A
sorban ott állt még a francia légierő
Mirage 2000D taktikai csapásmérője
és a magyar kétüléses Gripen is.
Nagyvasakból sem volt hiány, a szer
vezők kényesen ügyelnek arra, hogy
minden egyes alkalommal képviselje
magát ez a súlycsoport is. A belga
Herculest kénytelenek voltunk nélkü
lözni, de mindenkit kárpótolt a USAF
KC-135R Stratotankere és a NATO
E-3A Sentryje. Ez utóbbi típus gép
személyzete készségesen vezette
végig a gépükön az ideiglenes turisták
csoportjait, míg az „égi benzinkút”
zárva maradt előttük.
A 90458-as oldalszámú AWACSgép már járt hazánkban is, igaz, akkor
(2003. november 3.) a kecskeméti
bázison csak a sajtó és a média képvi
selői vehették szemügyre, kívülről. Az
AWACS-gépek e változatát Franciaor
szág, az USA, Szaúd-Arábia, NagyBritannia és a NATO hadereje is rend
szeresítette, és minden egyes légi
hadműveletnél alkalmazták is azokat
szerte a világban.
A dinamikus programon részt vevő
három csapat közül a Breitling Team
a világon az első polgári csapat,
amely sugárhajtású gépekkel hajtja
végre bemutatóit. A hétgépes formá
ció kitett magáért, és a teljes progra
mot repülte, kihasználta a 30 m és az
1500 m magassághatárokat. A 2003ban megalakult műrepülő csapat az
L -3 9-es típust választotta, nem

véletlenül, hiszen az Albatros nagyon
jó repülési tulajdonságokkal rendel
kezik, amit ki is használtak a pilóták,
és ezt a nagyközönség is megta
pasztalhatta. A franciák után a len
gyel légierő m egkurtított ötgépes
csapata, az Iskra Team pilótái az öregecske piros-fehér Iskra gépekkel
hajtották végre a tőlük megszokott
produkciókat.
A harmadik csapat a Királyi Jordán
Légierőt képviselte, amely Extra 300L
típusú légcsavaros gépekkel demonst
rálta képességét. A Jordán Sólymok
országuk „légi nagykövetei”, bemuta
tóikat szerte a világban (Észak-Amerika, Európa, Közel-Kelet és Észak-Afrika) évente mintegy 3,5-5 millió ember
láthatta. Az 1976-ban megalakult csa
patot önkéntes katonai pilóták alkot
ják, pozíciótól, illetve beosztástól füg
gően három-négy éves ciklusokban
váltják egymást, majd visszatérnek az
aktív szolgálatba, vadászgépeik cockpitjeibe.
Aszólógépes program igazi cseme
gékkel szolgált, történelmi repülő
szerkezetek szárnyalásának lehet
tünk tanúi, csakúgy, mint légicsapásmérésnek vagy helikopteres tűzoltás
nak. Minden elismerést megérdemel
nek azok, akik korabeli tervek alapján
elkészítenek vagy restaurálnak egy
„eredeti” repülőképes szerkezetet. így
láthattuk repülni az 1905-ös Flyert
(OK-OUL 51), igaz, rövid távon és kis
magasságon, füves terület felett. A
Flyer működőképes replikáinak pél
dányai „szárnyalnak” még az USAban és Ausztráliában is. A favázas,
vászonborítású, huzalmerevítéses és
teljesen nyitott repülőszerkezet rend
kívüli érdeklődést váltott ki, ugyanis
repülés után visszatolták a menedé
ket adó hangárba, miközben a nézők
százai vették körül és kísérték végig.
A Jak-18-as és pilótája a Writh-féle
replikánál természetesen sokkal
többre volt képes. A tandemüléses
csillagmotoros oktatógép korát meg
hazudtoló mozgékonysággal manő
verezett bemutatója alatt. Ez a típus a
Magyar Néphadsereg pilótaképzésé
ben is szerepet játszott (1951-1961),
akkor Fürj néven vált ismertté (NATOkód Max). A közkedvelt gépet 25
ország hadereje rendszeresítette
szerte a világban, és több mint 8400
db-ot gyártottak belőle. Az Aero Ae
45-ös is épphogy csak megmutatta
magát. Ez a „formabontó” kétmotoros
repülőgép a csehszlovák repülőgépgyártás második világháború utáni
(1947)
időszakának
gyümölcse,
amelyből 590 db-ot gyártottak, és
hazánkban is szolgálatba állították
Kócsag néven.

6. ábra. RAF Harrier GR.9 változata

7. ábra. Cseh légierő L-39 ZA gyakorlógépe

8. ábra. Német Tornado IDS 43 + 65 Boelcke repülőezredből
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9. ábra. LAU—5002 rakétablokk (6 db-os); AGM-65 Maverick; LAU-5003 rakétablokk
(19 db-os)

A légierő W -3A kutató-mentő helikop
tere berepült a szektorba, majd némi
manőverezést (imitált kutatás) köve
tően felvette pozícióját. Függésből
kötélen aláereszkedett egy orvos, aki
megvizsgálta a bajba jutott pilótát.
Mivel a pilóta egészségi állapota
kielégítő volt, ezért mindkettőjüket
csörlőzéssel a fedélzetre emelték, és
a helikopterrel elhagyták a helyszínt.
A Sokol helikopter tűzoltásban is
jeleskedett, amit a „hasa” alá füg
gesztett 1,5 m3-es „bambi bucket’’-tel
demonstrált.
A szitakötők közül a magyar
MÍ-24V és személyzete vitte el a
„pálm át” . Bemutatójuk bővelkedett
túlterhelt és extramanőverekben és
látványelemekben
(infracsapda),
amit a nyugati fotósok is nagyra érté
keltek. Mindezek ellenére a merev
szárnyú kategória szólógépes bemu
tatói képezik a légi show-к fő attrakci
óját. A nagy várakozással ellentétben
az osztrák Typhoon bemutatója nevével ellentétben - csak szellőnek
bizonyult. A belga légierő díszfestéses F-16-os demója viszont szélvi
harra emlékeztetett. Végül, de nem
utolsósorban kiemelném a magyar
Gripent és pilótáját. Rendkívül dina
mikus programot prezentáltak a
Volvo sugárhajtómű forszázs üzem
módjának köszönhetően, és nem hiá
nyoztak a negatív túlterhelésű manő
verek sem.
A nagyközönség részesült minden
jóból az air fest alatt, hiszen volt látni
való nagyban és kicsiben egyaránt.
A régi-új helyszínen a rendezvény ez
alkalommal kisebbre, de annál érde
kesebbre sikerült.

10. ábra. PLAMEN 20 mm-es gépágyú konténer

A házigazdák, azaz a cseh légierő
vadász, támadó repülőgépei és heli
kopterei egy jól megkoreografált, több
részből álló harcfeladatot (légi csa
pás, kutatás-mentés, tűzoltás) mutat
tak be. Először két Gripen vadászgép
jelent meg, ezzel jelezve, hogy ural
ják a légteret, ezt követően egy
L-159-es géppár támadást hajtott
végre a reptér ellen. A becsapódáso
kat, illetve találatokat kerozinnal dúsí
tott robbanószerkezetek látványos
tűzvihara imitálta. A tűzgömbök, szik
raesők és gomolygó füstfelhők látvá
nya jelezte a célpontok megsemmisü
lését. Ezt követően az ALCA-kat fel
váltotta két MÍ-24V harci helikopter,
amelyek biztosították a Mi-171-esek
imitált deszantkirakását. A deszantozást követően a forgószárnyasok
elhagyták a területet, és egy mentési
műveletnek lehettünk szemtanúi.
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11. ábra. Cseh légierő W-3A kutató-mentő helikoptere

N em ze tk ö zi h a d ite c h n ik a i szem le

László András
Sárhidai Gyula

Sárkányugrás

Generációs váltás a kínai
hadseregben
II. rész

A HELYZET 2 0 1 0 - b e n
Már látható, hogy a valóság felülmúl
ta az összes tervet. A Kínai Népköztársaságnak 2009-ben 1330 millió
lakosa volt, és 4220 milliárd dolláros
GDP-vel rendelkezett. Ez névleg
3178 dollár/fő jövedelmet jelent. Az
évi gazdasági növekedés 9,7%-ot, a
katonai költségvetés 79 milliárd dol
lárt tett ki. Hogy valójában mennyit,
soha nem tudható az álcázott tételek
miatt.
2010-re mintegy 4560 milliárd dollár
GDP-vel, 8-10%-os növekedéssel és
8 6 milliárd dollár katonai költségvetés
sel számolnak. Ezzel Kína katonai kia
dásai a világ második helyén állnak,
Oroszország papíron lévő 43 milliárd
dollárját régen elhagyta. A 2 185 000
fős hadereje világelső, az USA csak
1 539 600 fő, Oroszország 1 027 000
fő felett rendelkezett (2009 elején).
A húszéves fejlesztési terv 2011ben befejeződik, ez célul tűzte ki az
egész hadsereg átfegyverzését, lehe
tőleg negyedik generációs eszközök
kel. Ehhez Kína megvett, átvett egy
sor fegyvert Oroszországtól, Ukrajná
tól és Izraeltől. Hosszabb időn át
vásárolt amerikai technológiát és
alkatrészeket, majd a viszony meg
romlása után sok mindent beszerzett
a NATO-államoktól és Japántól. Ma
már a legmodernebb gépparkkal sze

Ú

A LÉGIERŐK ÁTFEGYVERZÉSE
A légierő bevezette az FC-1 (JF-17)
könnyű vadászgépet, amely orosz
eredetű R D-13 hajtóművel repül, ezt
elsősorban exportra szánják. Pakisz
tán 250 db-ot rendelt, ezt részben ott
is gyártják, az első 16 db-ot megkap
ták. A J—10 könnyű vadászbombázó
az Izraeltől szerzett Lavi áttervezett
változata
A L-31TN
hajtóművel.

11. ábra. A régebbi DF-4 (CSS-3) közép
hatótávolságú rakéta végső ellenőrzése

12. ábra. A DF-4 rakéta menetben

relt üzemeiben bármit lemásol és
gyárt, a tudást megszerezte, az esz
közöket beszerezte. Kína már komoly
fegyverexportőr, a harmadik világ szá
mos országát látja el egyszerű, de a
nyugati típusoknál sokkal olcsóbb
fegyverzettel.

A
szériagyártása 2006-tól zajlik,
ebből Pakisztánnak 36, Iránnak 24
db-ot szállítanak le. Mintegy 2000 dbról vannak hírek az F-16 ellenpéldá
nyának szánt gépből. A nehéz
vadászgéphez Oroszországból meg
vették a Szu-27SR és a 27UB gép
26 példányát, és beindították 2 0 0 db
licenc gyártását. Ezt 105 db után
abbahagyták, és áttértek az átterve
zett és már kínai változatú J-11B és
BS gyártására, amelyet saját fejlesz
tésnek tekintenek a hajtóművel
együtt. A JL -9 (FTL-2000) vadászki
képző gép gyártása beindult, export
ra is ajánlják. Az erősebb L-15
vadász gyakorlógépet könnyű táma
dó gépként is alkalmazzák. Folyik a
Tiger kategóriájú W Z-10M harci heli
kopter sorozatgyártása is.
Az Y- 8 és Y -9 4 LGT-s szállítógé
pek az A n-12 áttervezett és jóval erősebb változatai. Ezekből a szállítón

"У
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13. ábra. A DF-21 közép-hatótávolságú rakéta ellenőrzése indítás előtt

Hogy gyorsítsák a légierő-fejlesz
tést, 4 db Berjev A -50 AWACS gép
sárkányát megvették már tíz évvel
ezelőtt. Ezeknek izraeli Eita radarral
való ellátását az USA meghiúsította,
de KJ-2000 jellel a kínai változat már
évek óta repül, amelynek radomját az
amerikai E-3B-ről másolták le. Most
70 db IL-76TD gépet rendeltek az
orosz gyártól, ezeket már házilag épí
tik át AWACS-nak és tankernek.
2009-ben az amerikai felderítés már
észlelte az F-X kóddal jelölt ötödik
generációs kínai gép fejlesztését,
amely F-22 kategóriájú. Mindenesetre
újabb összegeket kértek a kongreszszustól ellenintézkedések kidolgozá
sára. Csak adalék, hogy 2006-ban
eltűnt egy F-16A plusz és 2008-ban
egy F-16B plusz vadászbombázó a
tajvani légierőtől. Ezek Kínába kerül
tek, titkaik már régen nincsenek. Az
újabb amerikai eladások egyik fő aka
dálya már az, hogy látható, a kínai
ügynökök már a tajvani hadseregen
belül vannak.

A RAKÉTAERŐK

14. ábra. Az egyfokozatú DF-11 (M—11)
hadműveleti rakéta indítása

16. ábra. Ballisztikus rakéta gyakorló
indítása

15. ábra. A KT-1 jelű műholdromboló
rakéta

kívül tengerészeti felderítő, ECM- és
AWACS-változat is épült. Ukrajna
eladta a Szu-27K tengerészeti gép
prototípusát és az An-70 szállítógép
terveit. Már van 2008-as fotó az új
kínai négy gázturbinás szállítógépről,
amely hasonló a C-17-eshez, de vala
mivel kisebb. Ez már kínai hajtómű
vekkel repül, a megbízhatatlan D -36
hajtóművet mellőzték. Ennek kell
leváltania az összes régi An-12, -24,
-26 , -3 2 típusú gépet.
ATu-16M másolatot, a H- 6 közepes
bombázót átalakítva és javítva még
gyártják, mert a régieket légi tartály
géppé alakították át, az újabb H - 6 M
változat pedig 4, illetve 6 db nagymére
tű tengerészeti robotrepülőgépet hor
doz a szárnyai alatt. Ehhez csak ada
lék, hogy az Afganisztán ellen bevetett
SLCM Tomahawk robotgépek jó pár
példányát 1991-ben megszerezték,
mivel rossz útvonalprogram miatt neki
repültek a pakisztáni határvidék erdős
hegygerinceinek. A roncsok eltűntek,
Iránba, Pakisztánba és Kínába kerül
tek, és ma már centiméterre azonos
példányokat lehet látni hadrendben.
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A kínai rakétacsapatok létszáma kb.
százezer fő, ez kvalifikált személyzet,
melyet a 9. rakétahadsereg fog össze
(régen ezt 2. Tüzérségi Hadseregnek
nevezték). Ma már az 1960-ban kez
dett fejlesztések nyomán rendelkez
nek az ICBM, SLBM és IRBM kategó
riájú, nukleáris töltetű ballisztikus
rakétákkal minden kategóriában, egy
és több robbanófejes kivitelben, ezek
hazai konstrukciók. Már 1980-ban
abbahagyták a folyékony hajtóanyagú
típusok építését, az új konstrukciók
szilárd hajtóanyagú, gyorsan bevethe
tő típusok önjáró alvázakon, és konté
nerből gázdugattyús indítóval vethe
tők be.
17. ábra. Rakétazászlóalj ünnepsége
M-11F rakéták előtt

N em zetk ö zi h a d ite c h n ik a i szem le

18. ábra. Robbanófej csatlakoztatása
a DF-4 rakétára

A DF-31, DF-31A, DF-41 (Dong
Feng) teljesen a Topol és Topol-M
kategóriája, mindegyik hatótávolsága
meghaladja a 8000 km-t. A régi CSSX4 ICBM rakétákat kivették a silókból,
és műhold-hordozórakétaként elhasz
nálták, mivel azonos volt a Long March
3 rakéta első két fokozatával.
Kína régen abbahagyta a fix beton
silók építését, csak 25-30 db található
Tibet előhegyeiben a sziklafal oldalá
hoz illesztve, de ezek is be vannak
töltve. Az összes újabb rakéta önjáró,
mobil bázisú, és egy 50><50 m-es
betonalapról indítható. Ilyen pedig sok
van, országúton, repülőtereken, de
még raktárak udvarán is. A készlet
már eléri a 1 0 0 db-ot, és megjelentek
a több robbanófejes típusok is. Az
ICBM, SLBM, IRBM készlete több mint
500 db a 2009-es adatok szerint.
Kína nukleárisrobbanófej-fejlesztése
igen gyors volt, és jóval hatékonyabb,
mint a nyugati vagy a szovjet. Alig 21
robbantást végeztek el a moratóriumig,
amelyhez például Franciaországnak
64, Nagy-Britanniának 27 kísérletre volt
szüksége. Az ország teljes nukleáristöltet-készlettel rendelkezik a tüzérségi
gránáttól felfelé a 3MT-s robbanófejig.

Egy adalék a kínai töltetek korszerű
ségére: az USA-ban 2007-ben kémke
désért hétévi börtönre ítéltek egy kínai
származású atomtudóst, akin keresz
tül kikerült a legújabb Trident IID-5
SLBM rakéta robbanófejének teljes
leírása és rajzai, melyek nyilván elju
tottak a megrendelőhöz.
A DF-21 sorozatú, kétfokozatú
közép-hatótávolságú rakéták 4500
km-es körzetben minden célpontot
képesek lefogni. Az SLX-2 kódjelű,
kétfokozatú tengeralattjáró-fedélzeti
rakéták már meghaladták a 4000 km
hatótávolságot, ezekből három nukle
áris tengeralattjáróban 36 db áll beve
tésre készen. Két további tengeralatt
járó készül el 2 0 1 1 -ig.
Kína 2008-ban egy háromfokozatú
KT-1 kódjelű rakétával szétlőtte egy
már leállított meteorológiai műholdját,
demonstrálva műholdromboló képes
ségét. 2009-ben észlelték, hogy új
ABM rakétájával harmadik kísérletre
telibe lőtte a visszatérő ágon zuhanó
rakéta-robbanófejet. Nyilvánvalóan
zajlik egy ABM rendszer fejlesztése,
amely pár éven belül működni képes.

A HADITENGERÉSZET
Egyértelmű, hogy a Kínai Népköztár
saság megkezdte a nyílt óceáni flotta
kiépítését és a tengeri csapásmérőe
rők gyártását. A dalicni hajógyárban
zajlik a SHI LANG repülőgép-hordozó
átépítése (vásárolt ex VARJAG) kínai
fegyverzetre és felszerelésekre. A 12.
ötéves tervben (2011-15) ezt és a
kísérőhajóit is átadják. Már elkészültek
a síkantennás fázisvezérlésű lokáto
rok, az új légvédelmi és hajó elleni
rakéták. Négy romboló új fegyverzettel
szerelve csapatpróbán fut.
2001-2005 között Hainan szigetén
kiépült a nukleáris rakétahordozó ten
geralattjárók vadonatúj bázisa, ahon-

19. ábra. Ismeretlen típusú nagyméretű kínai robotrepülőgép

20. ábra. A ZM-81 típusú lézerfegyver

nan a Csendes-óceánra futnak ki.
Három egység kész, kettő épül, a ter
vezett mennyiség ismeretlen. Az SSN
nukleáris vadász-tengeralattjárókból
hat kész, három épül. A korszerű D/E
motoros csendes tengeralattjárókból
46 db van - ebben 12 db orosz Kilo
osztályú - , további négy épül. Ezek
egy része robotrepülőgépekkel is el
van látva.
2009-ben a kínai haditengerészet
438 db harci egységgel rendelkezett,
további 64 tartalékban állt, 15 hajója
épült. A partra szállító, segéd- és ellátó
hajók száma 393 db volt. Ezzel a flotta
a világ második helyén áll, Oroszor
szágot rég elhagyta, közelíti az USA
darabszámát, csak a nehéz egységei
nek száma kevesebb.
2005-ben Changhszing szigetén,
Sanghaj közelében elkezdték az új
Jiangnan hajógyár építését, amely
2015-re készül el teljesen. Ez a világ
legnagyobb hajógyára, amely árnyék
ba borítja a legnagyobb amerikai üze
met is. Az új dokkja 580x120 m-es, és
képes százezer tonnánál nehezebb
repülőgép-hordozók építésére is. Itt
már szekciós összeépítés zajlik, folya
matos üzemben. Ez lesz a kínai terve
zésű nehéz hajóegységek építője.
A kínai PLA (Népi Felszabadító Had
sereg) hivatalosan 1949-ben alakult meg
a különböző maoista fegyveres alakula
tok összefogásával. A 60. évfordulón,
2009 októberében Pekingben hatalmas
katonai díszszemlét tartottak, amellyel
Kína üzent a világnak: Itt vagyunk, van
ideológiánk, vannak elveink, erősek
vagyunk, van jó fegyverünk és jövünk! A
szovjet dicsőség 1945-ös hajszolása óta
ekkora katonai demonstráció nem volt a
világon. Itt 22 500 fő katonát, 1340 db
gép- és harcjárművet, 140 repülőgépet
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23. ábra. A JIN osztályú rakétahordozó
tengeralattjáró

24. ábra. Nukleáris tengeralattjárók
bázisa Hainan szigetén

21. ábra. A Shang osztályú, Type 093 nukleáris vadász-tengeralattjáró
22. ábra. Type 093 vadász tengeralattjáró a bázison

vonultatott fel a kínai államvezetés körül
belül félmillió néző előtt. Komplett zász
lóaljak meneteltek, a harcjárművek négy
oszlopban vonultak, általában nyolc sor
ban, az összes létező kategóriában.
Korábban 2009 nyarán tartották a
Huladao-öbölben a haditengerészet
díszszemléjét. Itt a három flotta kötelé
keiből 140 hadihajó, illetve 100 repülő
gép és helikopter vonult fel viharos
szélben, hullámzó tengeren a kínai
államfő előtt - az atom-tengeralattjáró
tól a rakétás naszádig az összes hadi
hajótípus szerepelt.
Az új kínai katonapolitika markáns
megfogalmazását 2010. március ele
jén lehetett olvasni egy könyvben, Liu
Ming-fu főezredes „A kínai álom” című
kötetében. Ebben leszögezi: „Kínának
létre kell hoznia a világ legerősebb
hadseregét, és határozottan arra kell
törekednie, hogy az Egyesült Államok
tól átvegye a vezető helyet.” Ez vilá
gos jelzés, hogy gazdaságiból katonai
erő lett. Nyilvánvaló, hogy a kínai
államvezetés a főezredessel mondatja
el az üzenetét a világnak. A hivatalos
politika még nem ezt fejezi ki, szolidabban fogalmaz. Egyelőre.

Felhasznált

irodalom

Smok czeka na skok: Polska Zbrojna.
2005 Nr. 16.
http://www.comw.org
http://www.china-defense.com
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Schuminszky
Nándor

Az Europa-l-től az Ariane-5-ig

z ESA megalakulásával Francia-Guyanában felépí
tették az Ariane rakéták indítóállását, valamint
kiszolgáló-komplexumát (ELA1, Ensemble Lance
ment Ariane). A költségek csökkentése érdekében az Europ a -ll rakéta számára épített indítókomplexumot alakították,
építették át. Magát a területet a franciák 1964 óta fejlesztet
ték, a Szaharában (Algéria) elvesztett Hammaguir pótlásá
ra. Az ELA1 1979 májusának vége óta állt készen a műkö
désre, mintegy 700 szakember több mint egy évet gyakorolt
a feladat ellátására. 1979. február 7-én egy Dauphine lég
körkutató rakétát bocsátottak fel, az Ariane földi rendszere
inek „éles” ellenőrzésére.
Nemsokára befejezték az Ariane második rajthelyének
felépítését is, amely négy évig tartott, és 125 millió dollárt
emésztett fel. Az összeszerelő-indító állás 67 m magas, az
ezt kiszolgáló mozgó torony pedig - amelyet az NSZK-beli
MAN cég épített - 80 m magas, tömege háromezer t. Ez az
egyik legnagyobb, európaiak által megépített mozgó szer
kezet. Az ELA-2-t úgy tervezték, hogy képes legyen majd
a nagyobb Ariane-4 mellett a kisebb Ariane-2 és -3 ellátá
sára. (Az ELA-1 csak az utóbbi változatok indításához volt
alkalmas, az Ariane-4 felbocsátásához azonban már nem).
Miután az Ariane-t összeállítják a szerelési területen,
mozgó startasztalon (sínen) szállítják az indítási területre,
ahol a szakemberek elvégzik a műhold beemelését, vala
mint az utolsó ellenőrzéseket. Bár az indítóállások az ESA
tulajdonában vannak, a bázist az Arianespace működteti,
sőt az egyéb berendezéseket bérli is saját kereskedelmi
ügyfelei számára. A két indítókomplexum évi hét-nyolc fel
bocsátást tett lehetővé.
1979. február 5-én az ELA1-en felállították az ArianeMR-t, - 1:1 méretarányos makett - hajtóanyag-feltöltési
próba, illetve a földi rendszerek ellenőrzése céljából, majd
a rakétamakettet visszaszállították Franciaországba.
Lényegében ezzel a mozzanattal fejeződött be a majd
nyolc évig tartó fejlesztési folyamat, és megkezdődhetett az
Ariane pályafutása.

A

Ariane L01
Az első valódi példányt 1979 májusában szállították a hely
színre, és megkezdték az összeszerelését. Az indításra
1979. június 30-át jelölték ki, de különféle okok miatt a star
tot hat hónap alatt háromszor halasztották el. A végleges
előkészületek után a rakéta 1979. december 24-én emelke
dett a magasba. A hasznos terhet ezúttal egy 1,6 tonna
tömegű ballaszt és a CAT-1 (Capsule of Ariane Techno
logy) technológiai kapszula jelentette, amely a rakéta jel
lemzőit mérte, és továbbította a Földre. A pályára állítás 15
percig tartott, maga a próbarepülés teljes sikerrel zárult.

A r ia n e - 1

A teljes hordozórakéta 50 m magas, legnagyobb átmérője
3,8 m. Teljes tömege 207,2 t, induló tolóereje 2446,5 kN. A
rakéta 1400 kg hasznos terhet tud alacsony Föld körüli
pályára és 810 kg-nyit geoszinkron pályára állítani (1850
kg-ot 200-40 000 km, 7° hajlásszögű pályára).

III. rész

Ariane-1
1. fokozat: 1xAriane-1 -1
Magasság: 18,40 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 160 030 kg
Üres tömeg: 13 750 kg
Hajtómű: 4xViking-2
Tolóerő (vákuumban): 2772 kN
Fajlagos impulzus: 281 s
Égési idő: 145 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
2. fokozat: 1xAriane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
3. fokozat: 1 xAriane H8
Magasság: 10,23 m
Átmérő: 2,66 m
Tömeg: 9687 kg
Üres tömeg: 1457 kg
Hajtómű: 1xHM-7A
Tolóerő (vákuumban): 61,7 kN
Fajlagos impulzus: 443 s
Égési idő: 563 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
4. fokozat: 1xMage-1
Magasság: 1,13 m
Átmérő: 0,77 m
Tömeg: 369 kg
Üres tömeg: 34 kg
Hajtómű: 1xMage-1
Tolóerő (vákuumban): 19,4 kN
Fajlagos impulzus: 295 s
Égési idő: 50 s
Hajtóanyag: szilárd töltet

A r ia n e - 2

Az alaprakéta módosított változata volt. Megnövelték az
első és második fokozat tolóerejét, 25%-kal a harmadik
fokozat hosszát, 4 s-mal javították a 3. fokozat fajlagos
impulzusát. Az orrkúpot egy nagyobb belső terűre cserélték
le, és a Sylda szerkezet telepítésével lehetővé vált két mes
terséges hold felbocsátása is.
A teljes hordozórakéta 49 m magas, legnagyobb átmérő
je 3,8 m. Teljes tömege 217 t, induló tolóereje 2689 kN, és
2175 kg hasznos terhet tudott átmeneti geoszinkron pályá
ra állítani.
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Ariane-2
1. fokozat: 1 xAriane-2-1
Magasság: 18,40 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 160 030 kg
Üres tömeg: 13 750 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 2880 kN
Fajlagos impulzus: 281 s
Égési idő: 140 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetraoxid
22. ábra. Ariane-42P V52,
1992. augusztus 10. (ESA)

2. fokozat: 1*A riane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1*Viking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetraoxid

23. ábra. Ariane-44L V34,
1989. október 27. (ESA)

24. ábra. Ariane-44P V43,
1991. április 4. (ESA)

^ Ű rte c h n ik a }

3. fokozat: IxAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2,66 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1xHM-7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
4. fokozat: 1xMage-2
Magasság: 1,52 m
Átmérő: 0,77 m
Tömeg: 530 kg
Üres tömeg: 40 kg
Hajtómű: 1xMage-2
Tolóerő (vákuumban): 45,5 kN
Fajlagos impulzus: 293 s
Égési idő: 44 s
Hajtóanyag: szilárd töltet

A r ia n e - 3

Az alaprakéta módosított változata volt (lásd Ariane-2), és
két szilárd töltetű gyorsítórakétával egészítették ki. A teljes
hordozórakéta 49 m magas, legnagyobb átmérője 3,8 m.
Teljes tömege 237 t, induló tolóereje 4021 kN, és 2700 kg
hasznos terhet tudott átmeneti geoszinkron pályára állítani.
Az Ariane-2 és - 3 fejlesztését 1980 júliusában engedé
lyezték, és 144 millió euróba került (1986-os árfolyam). Egy
indítása 42,5 millió dollárt emésztett fel (1987-es árfolyam).
Ariane-3
0. fokozat: 2*Ariane-3
Magasság: 8,32 m
Átmérő: 1,07 m
Tömeg: 9663 kg
Üres tömeg: 2313 kg
Hajtómű: 1 *SPB 7.35
Tolóerő (vákuumban): 690 kN
Fajlagos impulzus: 263 s
Égési idő: 29 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1xAriane-2-1
Magasság: 18,40 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 160 030 kg
Üres tömeg: 13 750 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 2880 kN
Fajlagos impulzus: 281 s
Égési idő: 140 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
2. fokozat: 1 xAriane-2-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking—4B
Tolóerő (vákuumban): 805 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 125 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
3. fokozat: IxAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2,66 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1xHM-7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s

A riane - 4
Ez volt az Ariane alaptípus utolsó fejlesztése, és a második,
illetve a harmadik változattal összehasonlítva 61%-os volt a
javulás, beleértve az új repülési elektronikát, a hajtóanyagö
böl térbeosztását, elrendezését és az új Spelda kettős
műhold hordozószerkezetet. Az Ariane-4 hat változatban
létezett másfél évtizedes pályafutása alatt. Az Ariane-40
még nem volt gyorsítórakétákkal felszerelve, de a 42L, 42P,
44L, 44P és a 44LP már a számoknak megfelelő darabszá
mú gyorsítórakétákat jelentett, a betűknek megfelelő típus
sal (L - folyékony, P - szilárd töltet). A teljes hordozórakéta
58,4 m magas, legnagyobb átmérője 3,8 m. Teljes tömege
240 t, induló tolóereje 2706,7 kN. Alacsony Föld körüli
pályára (200 km, 5,2 ) 5000 kg, átmeneti geoszinkron
pályára (200-40 000 km, 7 ) 2175 kg hasznos terhet tud
állítani. Áz Ariane-4 fejlesztését 1982 januárjában engedé
lyezték, és 476 millió euróba került (1986-os árfolyam). Egy
indítása 85 millió dollárt tett ki (2000-es árfolyam).

A r ia n e - 4 0

A háromfokozatú Ariane-40 teljesen feltöltött állapotban
nem volt képes gyorsítórakéták nélkül felemelkedni. A prob
lémát egyszerű módszerrel küszöbölték ki: nem töltötték fel
teljesen az első és második fokozat tartályait.
1. fokozat: 1 Ariane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
25. ábra. Ariane-1-től az Ariane-5-ig (ESA)

üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
2. fokozat: 1*Ariane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetii-hidrazin/nitrogén-tetraoxid
3. fokozat: 1 xAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2,66 m

26. ábra. Ariane-44LP V22,
1988. június 15. (ESA)

Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

A R IA N E -4 2 L

A két, folyékony hajtóanyagú gyorsítórakétával kiegészített
hordozórakéta 58,4 m magas, legnagyobb átmérője 3,8 m.
Teljes tömege 363 t, induló tolóereje 4048,5 kN. Alacsony
Föld körüli pályára (200 km, 5,2°) 7900 kg, átmeneti geoszinkron pályára (200-40 000 km, 7°) 3590 kg hasznos ter
het tud állítani. Egy indítása 100 millió dollárba került
(2000-es árfolyam).
0. fokozat: 2*Anane-4L
Magasság: 19 m
Átmérő: 2,22 m

27. ábra. Ariane-44LP + V53,
1992. szeptember 10. (ESA)

28. ábra. Ariane-44P-3 V80,
1995. november 17. (ESA)

29. ábra. Ariane-44L-3 V80,
1996. július 9. (ESA)

Tömeg: 43 772 kg
Üres tömeg: 4493 kg
Hajtómű: 1xViking-5C
Tolóerő (vákuumban): 752 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 142 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
1. fokozat: 1 xAriane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
Üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4xViking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid

31. ábra. Az Ariane-4 rakéta változatai (ESA)
32. ábra. Ariane-1-től az Ariane-5-ig (ESA) az összes változat

2. fokozat: 1xAriane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
30. ábra. Az Ariane-4 rakéta
változatainak különbsége
a gyorsítórakétáknál (ESA)

Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus
dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
3. fokozat: 1xAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2,66 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1xHM-7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony
hidrogén/oxigén

Ä R IA N E - 4 2 P

A két, szilárd töltetű gyorsító
rakétával kiegészített hordo
zórakéta 58,4 m magas, leg
nagyobb átmérője 3,8 m.
Teljes tömege 339 t, induló
tolóereje 4135 kN. Alacsony
Föld körüli pályára (200 km,
5,2°) 6600 kg, átmeneti geoszinkron pályára (200-40
000 km, 7°) 2890 kg hasz
nos terhet tud állítani. Egy
indítása 90 millió dollárba
került (2000-es árfolyam).
0. fokozat: 2xAriane-3-0
Magasság: 8,32 m
Átmérő: 1,07 m
Tömeg: 9663 kg
Üres tömeg: 2313 kg
Hajtómű: 1 xSPB 7.35

Tolóerő (vákuumban): 690 kN
Fajlagos impulzus: 263 s
Égési idő: 29 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1xAriane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
Üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4xViking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetraoxid
2. fokozat: 1xAriane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetraoxid
3. fokozat: IxAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2,66 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1xHM-7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
(Folytatjuk)
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Aranyi László

Az A ltair

Újabb Árverseny kezdődik?

II. rész

holdkomp

A Constellation-program holdkompját Altair névre keresz
telték, s miként az egész tervezet, ez az elképzelés is erő
sen formálódó állapotban van. Az Apolló-rendszerhez
hasonlóan itt is megmaradtak a két fő egységből álló elkép
zelés mellett, habár mind a Lockheed, mind a Boeing is fel
vetette új megoldások alkalmazását az eredeti Apolló-programhoz képest, a NASA azonban elvetette a hangsúlyos és
kevésbé hangsúlyos újítások lehetőségét is.
A holdkompot négy darab RL-10-es hajtómű fékezi és
juttatja a felszínre, de a leszállóegységben kap helyet az
üzemanyagon kívül a Hold felszínére juttatni kívánt hasz
nos teher is. A másik fő alkotó a lakó-visszatérő egység,
ezen azonban már csak egyetlen RL-10-es hajtómű talál
ható. A régivel ellentétben az új elképzelések szerint a
legénység valamennyi tagja leszáll a Hold felszínére, azaz
- várhatóan - mind a négy fő. Nem marad fent pilóta a Hold
körüli pályán keringve, az Orion űrhajó üresen várja majd
érkezésüket, a legénység visszatérését. Az űrhajósok egy
egész hetet tudnak a Hold felszínén tölteni, a későbbiekben
viszont, esetleges holdbázis kiépítésekor a holdkomp több
hónapig, de akár fél évig terjedően is működhet.
A Lockheed terveiben a lakóegység külön zsilipet kapna,
így az űrhajósok nem hordanák be a holdport az egységbe.
Az Apolló-program során a teljes holdkomp szolgált zsilip
ként, a Hold felszínére lépéskor kiszivattyúzták belőle a leve
gőt, s amikor a külső munka elvégzése után visszatértek, s az
ajtót bezárták, akkor töltötték fel újra levegővel, s vetették le
az űrhajósok a szkafanderüket. Az így behordott holdpor
viszont sok kellemetlenséget okozott. Az Altair fedélzeti irá
nyító rendszere pontosan olyan, mint az Orioné, azaz hasz
nálata is teljességgel megegyező alapképzést igényel.
Az Altair-Orion-rendszert a Föld vonzáskörzetéből az
EDS (Earth Departure State - Föld-elhagyó fokozat) rakéta
juttatja a Hold felé vezető pályára, pontosan ugyanazt a
szerepet betöltve, mint a Satum hordozórakéta esetén a
Satum IV-B fokozat. Az EDS-t és az Altairt egy Ares-V
rakéta csúcsára építve bocsátják fel, majd a második foko
zat leválását követően saját JX-2-es hajtóművével Föld
körüli pályára áll, és itt várja majd az Ares-l-essel indított
Orion űrhajót. Az Orion hozzákapcsolódik majd az EDSAltair-rendszerhez, majd az EDS begyújtja a hajtóműveit,
és a komplexum rááll a Hold felé vezető pályára, elegendő
11. ábra. Próbáljuk vízre!

12. ábra. Az Ares-I-X a kilövőálláson

sebességre gyorsítva az Orion űrhajót és az Altair hold
kompot, majd leválik.
A jelenlegi elképzelések szerint az EDS 55,91 hasznos ter
het képes közvetlenül a Hold körüli pályára küldeni, illetve
amennyiben az Orion űrhajó is hozzá van csatlakoztatva,
akkor mindössze 63,9 t-t. Az EDS-fokozat használható más
jellegű hasznos teher, így hatalmas bolygókutató szondák
pályára állítására is, esetleges Mars-szondák, illetve a külső
bolygókhoz induló berendezések útra bocsátására.
A holdkompfejlesztés nem áll távol a magántársaságoktól
sem, az Armadillo nemrégiben mutatta be saját - működő
képes - modelljét. Hajtóművének többszörözése révén az
akár azonnal is bevethető lenne - a NASA által tervezett
elképesztő dollármilliárdos tételek töredékéért. A döntés
tehát ismét csak politikai jellegű, és nem tudományos
műszaki.

H oldautó
A NASA igencsak szeretné, ha az űrhajósok már a Holdra
való első visszatéréskor sokkal komolyabb tudományos
kísérleteket végeznek, mint annak idején az Apolló-küldetések esetében, ezért feltétlen szükségük van egy hosszabb
távolság megtételére is képes járműre a leszállást követően.
A kisméretű, túlnyomásos kabinú terepjáró (SPR) megépíté
sére vonatkozó elképzelést jelenleg is vizsgálják az Arizonasivatagban. A hatkerekű jármű minden kereke hajtott, egy-
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13. ábra. Az Ares-V megépítése helyett több és jóval olcsóbb
megoldás is szóba jöhetne, például a Shuttle-C változat

15. ábra. Alternatív holdraszállási megoldások a Lockheed
részéről

mástól függetlenül kormányozhatóak. Belsejében két űrha
jósnak elegendő a hely, két ágy is rendelkezésükre áll, azo
kat felhajtva egy-egy munkaállomáshoz jutnak, valamint egy
illemhellyel is felszerelték a járgányt a két ágy között.
Igen ötletes a Hold felszínére való ki- és beszállás meg
oldása. A külső munkához szükséges öltözetek a holdautó
hátsó falához vannak támasztva, hátulról lehet beléjük
bújni, egy ajtón keresztül. A kettős ajtót bezárva tehát már
indulhatnak is felfedezőútjukra, gyalogosan. Visszatérésü
ket követően pedig zsilipelés nélkül, könnyen beléphetnek
a jármű túlnyomásos terébe anélkül, hogy a rájuk rakódott

por miatt a legkisebb mértékben is aggódniuk kéne. A hold
autó egy feltöltéssel akár 1 0 0 0 km-t is megtehet, s legfel
jebb két hétre távolodhat el a központi bázistól.

H oldbázis
Elképzelésekből nem állunk híján, ami a tartós emberi
jelenlétet kívánja elősegíteni a Hold felszínén, ám ezek
még gyerekcipőben járnak, legfeljebb egyszerű teszteket
végeznek el. A holdbázisnak biztosítania kell az alapvető

14. ábra. Az Altair holdkomp terve
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16. ábra. Az Orion űrhajó és az Altair holdkomp összekapcsolt állapotban (makett)

létfeltételeket, belélegezhető levegőt, élelmet és vizet a
legénységnek, de védelmet is kell nyújtania a napkitörések
és a mikrometeorok ellen, persze nem árt, ha mindezek
mellett kényelmes is. Az olcsóságot az építkezéshez helyi
anyagok használata, illetve felfújható elemek jelenthetik.
A felfújás kapcsán ne feltétlenül levegőre gondoljunk,
sokkal inkább egy különleges habról van szó, amely alkal
mazása után megkeményedik, az így megépített egység
többé már nem lesz leereszthető. Ez a megoldás jelentő
sen megkönnyíti a szállítást és a mozgatást, eközben
aránylag alacsony tömeggel is számolhatunk. Esetleges
napkitörések idején védelmet adhat a bázis részleges fel
szín alá telepítése, azaz az egyes modulok beásása a talaj
ba. A mindennapi élethez szükséges energiát miniatűr
atomreaktorok, illetve napelemek termelhetik.
Sokan idegenkedhetnek a nukleáris energia puszta felve
tésének lehetőségétől is, azonban a kéthetes holdi éjsza
kák idején használatuk ésszerűbbnek tűnik. A Hold lassú
tengelyforgása miatt a napelemek igazából csak a Hold
sarkvidékein lennének igazán hatékonyak, ám ott is csak
magas toronyra szerelve, hogy a Nap járását követhessék.
Mivel ez utóbbi igen életképes lehetőség, egyes szakembe
rek már eleve a sarkvidékekre tervezik holdi bázisok felépí
tését, s víz előfordulását is elsősorban ezeken a területe
ken keresik.
Különleges megoldásként jöhet szóba egy mozgó bázis
kialakítása, a már a holdautónál említett hatkerekű megol
dás kissé módosított változata Athlete néven. Lényegében
egy összkerék-meghajtású alvázról van szó, a felépítmény
ben különböző szerszámok kaphatnak helyet - fúrók, mani
pulátorok - , de akár egy komplett lakóegység is, nagy
távolságok megtételére alkalmas mozgási lehetőséggel,
tovább terjesztve ki a kutatás területét.
A holdbázis megalapításának célja elsősorban a tapasz
talatszerzés, hiszen a Földtől távol még nem vetette meg
ember tartósan a lábát. Emellett természetesen a holdkuta
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tás kibővítése is lehet cél. A bázis egyfajta „ugródeszka
ként” is szolgálhat a Mars bolygóhoz vezető utazást meg
előzően, sőt annak egyes szerkezeti elemei a Holdon is
megépíthetők, talán maga a hajtóanyag is előállítható. A
Hold kisebb gravitációja és szinte légkörmentessége a
Mars-űrhajók kilövése számára is ideálisabb terepként
kínálkozik, mint a Föld. A holdi víz különleges szerepet kap
hat ebben a kutatásban. Ami még igen érdekes lehet a Hol
don, az a Hélium 3-as izotópja. A fúziós reaktorok ideális
üzemanyaga ugyanis.
A Mars-utazás is lényegében bármelyik pillanatban kivite
lezhető lenne, hiszen a műszaki háttér adott, ami hiányzik,
az a szándék. Nemrégiben tesztelték a világ legerősebb
ionhajtóművét, a VASIMR-t. Teljesítménye 200 kW, 7-10
db összeépítésével a Mars már másfél-két nap alatt elérhe
tővé válna, azaz használata drasztikusan csökkentené a
szállítandó terhet, vagyis a költségeket.
17. ábra. Holdjáró a leendő amerikai holdbázishoz

18. ábra. Önjáró egységek a Hold felszínén (makett)

Európai

űrtervek

A világ űrtudományos élete kissé megfeledkezett egyéb
űrhajózási hírek említéséről George Bush 2004-es bejelen
tését követően, miszerint 2020-ig az Egyesült Államok viszsza kíván térni a Holdra, mintegy a Mars-utazás előkészíté
seképpen, s eközben a Nemzetközi Űrállomás működteté
sétől át kívánják csoportosítani a forrásokat, az új fejleszté
sek érdekében pedig az űrrepülőgépeket 2 0 1 0 -től nyugdíj
ba küldik. A bejelentést követően a NASA kidolgozta a
maga terveit az elnök elképzelésének megvalósítása érde
kében, a NASA elképzelései kapták a Constellation nevet.
Az Európai Űrhivatal (ESA) kifejezte csatlakozási szándé
kát a programhoz, azonban közeledésük elutasításra talált,
majd később némileg enyhítettek a negatív állásponton: az
új űrhajó megépítéséből és üzemeltetéséből zárták csak ki,
az egyes küldetésekben való részvételt azonban megen
gedték. Az amerikai hozzáállás új helyzetet teremtett, Euró
pának ki kellett dolgoznia a maga terveit az emberek vilá
gűri küldetéseire.
Eközben Oroszország sem maradt tétlen, hiszen az
Orosz Űrügynökség már 2000-ben felkérte az ország érde
kelt vállalatait, tervezzék meg a Szojuz űrhajó utódját, a
szűkös pénzügyi keretek miatt azonban a munka igen
nehézkesen haladt. 2004 után az Orosz Űrügynökség meg
kereste az Európai Űrhivatalt, esetleges csatlakozás remé
nyében, fejlesszék közösen az új orosz űrhajót, az ekkor
már nevet is kapott Klipért. Az ESA elfogadta a felkérést,
már csak azért is, mert a felek egyetértettek abban, hogy az
USA Constellation-jellegű programja túl nagy megterhelést
jelentene, az együttműködés megoszthatja a költségeket.
Azonban a közös űrhajó kapcsán a pontos együttműködés
kereteit nem sikerült tisztázni.
Felvetődött a Kliper kifejlesztésének támogatása,
később pedig a CSTS (Crew Space Transportation System
- személyzetet űrbe juttató szállító rendszer) elnevezés
alatt foglalták össze a különböző terveket. Eezek között a
legutolsó változatában az európai ATV (Advanced
Transport Vehicle - korszerű szállító jármű) műszaki egy
ségére egy Apolló-jellegű kabint, annak orrára pedig egy
orbitális egységet csatlakoztattak volna. A szép elképzelé
seket évekig tartó meddő vita követte, hogy pontosan
milyen űrhajó és milyen munkamegosztásban készüljön,
illetve honnan bocsássák fel. A párbeszéd során azonban
nem sikerült egyetértésre jutni. Az oroszok mindenekelőtt
pénzt szerettek volna, míg a tervezést és magát az építést
saját kézben kívánták tartani.
Áz ideális az lett volna, ha a majdan elkészülő közös
űrhajót mind az Ariane-5, mind az orosz (Proton, Angara

vagy még ezután meghatározásra kerülő) hordozórakéta
képes lett volna a világűrbe juttatni. Ez a megoldás sem
tűnt kivitelezhetőnek. Az európaiak elképzelése az ATV
teherűrhajó műszaki moduljának felhasználásáról orosz
parancsnoki modullal csatlakoztatva ugyancsak megbukott
a merev orosz hozzáállás miatt. A döntésben nyilván politi
kai összetevők is szerepet játszottak, hiszen az egyre erő
södő orosz önbecsülést sértette volna, ha nem az övék a
meghatározó és vezető szerep egy űrprogramban. Európai
oldalról együttműködés csak egyenlő felek között képzelhe
tő el, ám másik akadály is jelentkezett, Oroszország esetle
ges elszigetelődése a grúz válság miatt. Az európaiak szá
moltak a helyzet esetleges elmérgesedésével, és nem mer
ték megkockáztatni adott helyzetben a szorosabb együtt
működést.
Eközben a Német Űrügynökség (DLR) és az Európai
Légvédelmi és Űrhivatal (EADS - European Aeronautic
Defence and Space Company) -irányítása mellett egy
másik program is körvonalazódott, ha lassan is, mégpedig
a „Hopper” fantázianév keretében. Az amerikai Venture
Starhoz hasonló hordozórendszer kidolgozásán fáradoz
tak, legalábbis a kezdeti elképzelések szerint. Viszonylag
nagyméretű űrrepülőgép jelentette az alapkoncepciót, az
Ariane-5 számára kifejlesztett Vulcain hajtómű feljavított
változata adta volna a motort. Az indítást a Maglev (mág
nesvasút) számára megépített sínrendszer használatával
oldották volna meg Kourouból, az űrrepülőgép azonban
nem kerülte volna meg a Földet, csupán űrugrást hajtott
volna végre nagyjából 130 km-es magasságig, a hasznos
teher pedig további gyorsítófokozat segítségével érte volna
el a megfelelő pályát.
El is készült egy méretarányos modell, a Phoenix, több
kísérletet is végeztek vele, a program azonban pénzhiány
nyal szembesült, s manapság már csak kevés szó esik
róla. Az Európai Űrügynökség azonban nem vetette el tel
jes egészében az ötletet, várhatóan 2 0 1 2 -ben az új, kis tel
jesítményű Vega hordozórakétával felbocsátanak egy
kísérleti űreszközt, mellyel a légkörbe való visszatéréssel
kapcsolatos tapasztalatok szerzése a cél. Az Intermediate
experimental Vehicle (IXV - közepes kísérleti jármű) nevű
űreszköz esetlegesen a jövőben megépítendő űrrepülőgép
számára gyűjthet hasznos ismereteket, ami viszont biztos,
megvalósítása igencsak messze van.
A 2008 májusában a DLR és at EADS Astrium által
bemutatott legújabb elképzelések a CTV-re vonatkoznak
(Crew Transport Vehicle), eszerint legkorábban 2015-ben
indulhatna egy visszatérő modullal rendelkező ATV,
19. ábra. Az Armadillo holdkompja
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20. ábra. A Mars elérését néhány hét alatt lehetővé tévő
Vasimr ionhajtómű

22. ábra. Az ATV röngtenrajza

21. ábra. Az európai ATV teherűrhajó az amerikai Apolló
és az orosz Szojuz űrhajóval összehasonlítva

immár ARV (Advanced Reentry Vehicle - korszerű viszszatérő jármű) néven. Ennek kifejlesztése egymilliárd
euró alatt lenne - a tervek szerint legalábbis. Az ARV
másfél tonnányi terhet tudna visszahozni a Nemzetközi
Űrállomásról - elsősorban tudományos kísérletek ered
ményeit. 2 0 2 0 -ra készülhetne el a háromszemélyes válto
zat, ennek kifejlesztésére viszont már további kétmilliárd
euróra lenne szükség, s minden bizonnyal egy további
Ariane-5-ös indítóhely a pilótás utak kiszolgálására Kourouban (ennek költsége bizonnyal nem szerepel még a
tervekben).

Az Astrium bejelentése szerint a CTV alacsony orbitális
pályán és azon túl is alkalmazható lenne. Az Ariane-5
csak alacsony Föld körüli pályára tudná juttatni az új, 18
t-s űrhajót, vagyis egy holdutazáshoz egy új, nagyobb
teherbírású hordozórakétára lenne szükség, netán a
pályán kellene összekapcsolódni egy további gyorsítófo
kozattal. Az ILA2008 repülőnapon és kiállításon az EADS
Astrium be is mutatott egy makettet. A meglehetősen
elnagyolt összeállításban a CTV kapszula belső felépíté
sét, illetve a kezelőszerkezeteket és a megjelenítőket lát
hatta a közönség.
2008 októberében az ESA végül úgy döntött, felhagy az
oroszokkal közösen megépítendő űrhajó tervével, és saját
űrhajó megépítésébe kezd. A bejelentés korántsem számít
meglepő fordulatnak, hiszen a már rendelkezésre álló Aria
ne-5 hordozórakéta és a nemrégiben sikeresen tesztelt, a
Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolt ATV (Jules Verne) tehe
rűrhajó szervizmoduljának felhasználhatósága tálcán kínál
ta a lehetőséget. Ám az együttműködés az oroszokkal ter
mészetesen folytatódik, hiszen az ATV orosz dokkolórend
szerrel volt felszerelve, s az oroszok is érdeklődnek az ESA
által használt számítógépek, megjelenítők és fedélzeti
berendezések iránt.

Mit találunk a MqkettinfQ-n?
A hamarosan 10. évébe lépő makettinfo.hu a hazai makettezők egyik kedvenc
honlapjának tekinthető. Az egyre általánosabbá váló kifinomult digitális
fényképezőgépeknek köszönhetően 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 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 F/A-18F Super Hornetet, Sd. Kfz. 251/21
típusú, 3 db 15 mm-es géppuskát hordozó légvédelmi járművet vagy éppen magyar KRUG (SA-4) komplexumot.
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Kenyeres Dénes

L—29 Delfin típusú felderítőés kiképzőgépek alkalmazása
a Magyar Néphadseregben

II. rész

Átképző

tanfolyamokon az állomány

1964 nyarára eldőlt, hogy az L-29-es
kétkormányos gyakorlógépet fogják
szolgálatba állítani a magyar hadsereg
ben. A típust a Szolnokon települő Kilián
György Repülőhajózó Tiszti Iskola had
rendjében kívánták rendszeresíteni a
Jak-18-as helyett. Az alkalmazás vég
rehajtása céljából megkezdték a típusát
képző tanfolyamok szervezését külföl
dön, illetve idehaza. Közben átszerve
zések is folytak a tiszti iskolán. Ugyanis
külön kiképző repülőezredet terveztek
felállítani az iskola hadrendjén belül.
Magyarósy István őrnagy, oktatópi
lóta már 1964. május 22-én írásban
kérvényezte a tiszti iskola parancsno
kától, hogy részt vehessen a
Csehszlovákiában hamarosan kezdő
dő L-29-es átképző tanfolyamon.
Ennek ellenére nem került be a kiuta
zó csoportba. D. Kiss Béla őrnagyot,
századparancsnokot, oktató repülő
gép-vezetőt - a személyi anyaga sze
rint - 1964. augusztus 30. és 1965.
augusztus
15.
között
tartósan
Csehszlovákiába vezényelték L-29-es
tanfolyamra. A vonatkozó parancsok
ban azonban nem volt rá utaló adat.
Első lépcsőben a hajózóparancsnoki
állományból öt főt vezényeltek a Kilián
György Repülőhajózó Tiszti Iskoláról

L-29-es átképzésre a Brno melletti Prerov katonai légi bázisra. Bagi Mihály,
Balázs József századosok, Benke Sán
dor (1929-1968) alezredes, D. Kiss
Béla (1921-1990) őrnagy és Zombori
Sándor (1933-1991) százados utazott
el 1964. augusztus végén a tanfolyam
ra. A hajózok az átképzés során az
alábbi elméleti tárgyakból kaptak ismer
tetőt: sárkányhajtómű, repüléselmélet,
repülőgép-műszerezettség és -beren
dezés, üzemeltetési utasítás, rádió és
EMO, navigáció. Következett a földi elő
készítés és géptrenázs. A pilóták vizs
gáztak az elméleti és gyakorlati tudniva
lókból. Utána megkezdhették a gyakor
lati repüléseket oktatók felügyelete mel
lett. A tanfolyam parancsnoka Benke
alezredes volt. Az átképzés november
30-án ért véget.
Természetesen műszakiakat és
mérnököket is vezényeltek külföldre
átképzésre. A hajózok és repülő
műszakiak hazaérkezését követően
Szolnokon több turnusban és csoport
ban megszervezték és végrehajtották
az itthon maradt állomány részére is
az L-29-es típus átképző tanfolyamát
többhetes időtartamban. A szolnoki
tiszti iskolán szervezett tanfolyam
parancsnoka Szigetvári József őrnagy
lett. Az iskolatörzsből Magaslaki
Ferenc, Kiss Árpád, Merfersz István

12. ábra. A Kiváló hajózószázad kitüntető cím elnyerésének ünnepsége.
Beszédet mond: D. Kiss Béla alezredes, századparancsnok. Mellette Vass József
őrnagy. A század állománya: Magyarósy István, Boronkai Ferenc, Fodor Gyula,
Tarr Lajos, Balázs József, Bélés Gyula, Bagi Mihály, Szigeti György, Koncsek
Ferenc, Papp Sándor, Czakó László, Szelke Tibor, Csábi Károly - Szolnok, 1969

13. ábra. Bagi Mihály őrnagy, Szelke
Tibor őrnagy, Szilágyi Béla alezredes L-29-es repülőgép-vezetők a kenyéri
hadműveleti repülőtéren

őrnagyok vettek részt az átképzésen.
A repülőezredtől pedig 15 hajózó-, 40
repülő-műszaki tiszt, tiszthelyettes és
33 sorkatona végzett átképző tanfo
lyamot. A kiképzési osztály állományá
ból pedig 9 tisztet vezényeltek oda.
A tanfolyamot a hajózóállomány
részére 1964. november 24. és 1965.
január 15. között tartották. A műszaki
állomány december 1. és január 7., illet
ve január 15. között ült a tanteremben.
A sorállomány és a fegyveres csoport
rövidebb ideig volt tanfolyamon.
Átképzésen lévő hajózok: Béler
Gyula, Magyarósy István, Monostori
Ferenc, Szigetvári Sándor őrnagyok,
Dombos Ferenc, Fodor Gyula, Koncsek
Ferenc, Nagy János, Papp Sándor,
Szabó Gábor, Szigeti György, Tarr Lajos,
Varga Lajos századosok, Csépány Sán
dor, Pásztor András főhadnagyok.
Átképzésen lévő műszakiak, techni
kus tiszt és tts. csoport: Hegedűs Gyula,
Horváth Sándor, Tóth István, Varga
Károly, Csapó György, Blága László,
Hajdú Endre századosok, Kovács
János főhadnagy, Galics Béla, Bálint
István, Halasi József, Kun József, Ládái
Gergely, Péczeli Zoltán, Romhányi
Mihály hadnagyok, Sankó Gyula, Söre
József főtörzsőrmesterek, Tóth Lajos
törzsőrmester, Csollák János, Demeter
István
őrmesterek.
Sorállományú
mechanikuscsoport: Hegedűs László,
Kürti József, Szabó Imre, Vass Attila
őrvezetők, Bekker József, Brenner
Lajos, Hunyadi Mátyás, Juhász Gyula,
Kiss Ödön, Kovács János, Kovács
László, Mojzes István, Mátyus Gábor,
Palincsár László, Raholy Elemér,
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14. ábra. L-29-es hajózok egy Delfin mellett Szolnokon

Sebestyén Ferenc, Sebestyén Gyula,
Szakály István, Sztankóczy Pál, Tóth
László, Urbán Péter honvédek.
Különleges tiszt, tts. csoport: Csucska Zsolt, Kovács László hadnagyok,
Bánki Róbert, Fábián István főtörzsőr
mesterek, Erdős József, Hegyi József
törzsőrmesterek, Elek István, Szabó
Ferenc őrmesterek, sorszerelők: Alpár
György, Izsó Lajos, Kiss Gábor, Mucsi
Sándor, Spányik János, Sütő Károly,
Völgyesi László honvédek.
Rádiós tiszt, tts. csoport: Fábry Sán
dor főhadnagy, Orbán József, Palatinusz József hadnagyok, Bányász
Imre, Kovács Ottó, Szerdahelyi Lajos
főtörzsőrmesterek, Gregori József,
Máté Csaba őrmesterek, sorszerelők:
Báics Gábor, Pálos Tibor, Piskolti
Károly, Tóth Sándor honvédek.
Fegyveres tiszt, tts. és sor. csoport:
Orosz János százados, Fige János
alhadnagy, Balogh Imre főtörzsőrmes
ter, Dömök János törzsőrmester, Lövei
József szakaszvezető és Khüschauler
György honvéd.
Az iskola kiképzési osztály: Balatoni
János, Bodor Miklós, Sántha Gábor
századosok, Demcsik László, Domon
kos László, Fülöp Zoltán, Gerecz Lehel,
Szalai István, Tatár Csaba hadnagyok.
Az átképző tanfolyam előadói:
Benke Sándor alezredes, D. Kiss
Béla, Lukács László őrnagyok, Deczky
Lajos, Gönczöl József, Kalapos Lász
ló, Katona Antal, Markia István, Szűcs
Imre, Tulézi István századosok, Hadik
János, Zurócsik Árpád főhadnagyok,
Berky László, Gál József hadnagyok,
Fige János alhadnagy.
Az átképző tanfolyam elméleti anya
gából, a földi előkészítésből, a gyakor
lati repülésből az érintett állomány
köteles volt vizsgát tenni a kijelölt
bizottság előtt. Csak ezt követően
kezdhették meg a kiképzési repülést
és az üzemben tartást, a repülőgépek
kiszolgálását.
A hajózóállomány az 1965. január
20-án kelt 04/1965. számú ezredparancs szerint L-29 típus műszerismere
tekből és üzemben tartásból vizsgázott,
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ezt követően pedig földi előkészítésből
is vizsgát tett: Kiss Árpád, Magyarósy
István, Szigetvári Sándor, Béler Gyula
őrnagyok, Dombos Ferenc, Koncsek
Ferenc, Papp Sándor, Tarr Lajos,
Szabó Gábor, Varga Sándor százado
sok, Csépány Sándor, Pásztor András
főhadnagyok. A felsorolt hajózótisztek
a sikeres vizsgák alapján megkezdhet
ték a gyakorlati repülőkiképzést az L 29-es típuson. A típusvizsga különböző
fázisait, annak eredményeit rögzíteni
kellett a hajózókönyvekben is. 1964
őszén kivonták a légierő hadrendjéből
a Jak-18-as kiképzőgépeket.

A REPÜLŐGÉPEK ÉRKEZÉSE SZOLNOKRA
Az L-29 típusú kiképzőgépeket két
lépcsőben repülték Szolnokra. 1964
novemberében a 1 2 -es szériából
három gép érkezett (oldalszámaik:
253; 254 és 255). Hajtóműveik csak
250 repülhető üzemórával rendelkez
tek. A 250 óra lerepülését követően a
műszakiak végrehajtották a gépeken a
hajtóműcserét.
A külföldön tanfolyamot végzett
hajózótisztek (Bagi Mihály, Balázs
József, Benke Sándor, D. Kiss Béla és
Zombori
Sándor)
kezdték
meg
Magyarországon elsőként az L-29-es

típussal a repülőkiképzést. Az irányítótoronyból Magyarósy István őrnagy
vezette a repülést. A repülés során az
oktatópilóták felügyelete mellett iskola
köröztek, légteret és útvonalat repül
tek. Következett az ellenőrző légtérre
pülés. Ezt követően egyre nehezebb
és bonyolultabb repülési feladatokat
oldottak meg nappal, a következő
évben pedig már éjszaka is.
Az idehaza végrehajtott átképző tan
folyam repülőgép-vezetőivel kiegészül
ve 15 pilóta utazott ki egy műszaki
átvevő csoporttal 1965. április elején
Csehszlovákiába, a gyár repülőterére a
Delfinekért. Az átadás-átvétel megtör
ténte után, 1965. április 6 -án és azt
követően a hajózok átrepülték a gépe
ket a szolnoki repülőtérre. A repülőgé
pek a következő fedélzeti számokat
kapták: 365- 379. A 15 darab gép a 13as szériából származik, a hajtóművek
pedig 500 órás repülhető üzemidővel
érkeztek, azaz még ennyi üzemórával
rendelkeztek a hajtóműcseréig.
A Delfin történetéhez tartozik még,
hogy a második szállítmány átrepülése egyik napján a szolnoki repülőtérre
látogatott Czinege Lajos vezérezre
des, honvédelmi miniszter társaságá
ban az űrhajós házaspár, Valentyina
Tyereskova Nyikolajeva, a világ első
űrhajósnője és Andrijan Nyikolajev
űrhajós alezredes is. Az űrhajósok a
repülési zónában az éppen akkor
leszálló L-29-es gyakorlógépekkel
ismerkedtek.

Szervezeti változások
A REPÜLŐTISZTI ISKOLÁN
Elöljárói döntés alapján - az L-29-es
típus rendszerbe állításával és az
átképző tanfolyamokkal párhuzamo
san - alapos szervezési, strukturális
változások következtek be 1964 őszén
a Kilián György Repülőtiszti Iskola

15. ábra. Az L-29-es üzemben tartó század állománya, 1968

16. ábra. Fábián Miklós alezredes, Bagi Mihály őrnagy, Gregor György alezredes,
Takács László százados, Szelke Tibor százados

életében. A szervezési munkálatok
már szeptember 1 -jén megkezdődtek.
1964. november 1-jei hatállyal, a tiszti
iskola alárendeltségében, annak szer
ves részeként megalakult Holler János
őrnagy parancsnoksága alatt a repülő
kiképző ezred. Szervezetébe két M iG15-ös és egy L-29-es repülőszázad
tartozott. Ez utóbbi alegységbe 20
hajózó volt szervezve. Az ezred köte
lékébe szerveztek még mérnök
műszaki szolgálatot, híradószázadot
és javítószázadot, amely a hangárban
települt. Feladata volt a repült órák
utáni időszakos vizsgák és kisebb javí
tások végrehajtása az ezred hadrend
jébe tartozó repülőtechnikán.
Holler János őrnagy, ezredparancs
noki 964. november 13-án adta ki 1.
számú parancsát, amelyben tudatja az
alárendelt állománnyal a repülőezred
megalakulását és az ezredparancsnokság átvételét. A szervezést és a meg
alakulást befejezettnek nyilvánította. Az
ezred fő feladata az előképzés biztosí
tása L-29 típussal a Szovjetunióba
kiutazó repülőszakos hallgatók számá

ra, valamint ugyanezzel a típussal az
Országos Légvédelmi Parancsnokság
tartalékaként, különböző szakfeladatok
(légi felderítés, gyakorlatok, lövészetek)
végrehajtása lett. A MiG-15-ös alegysé
gekkel elsősorban a Szovjetunióból
hazatérő, már felavatott repülőgép
vezetők utóképzését oldották meg.
Az ezredparancsnokság vezetőállo
mánya 1964-ben: Az ezred parancsno
ka Holler János őrnagy, helyettese Zsivin László őrnagy volt. A vezetőségi
állományhoz tartozott még Lászlófi Ist
ván őrnagy, Drávucz András őrnagy,
Csankó Miklós őrnagy, Monostori
Ferenc őrnagy, Zsemberi István mérnök
főhadnagy és Molnár István őrnagy.
Az első-második felderítő repülőszá
zadok MiG-15 ÜTI és bisz típussal, a
harmadik felderítő-kiképző század
pedig L-29 Delfin típusú repülőgépek
kel volt feltöltve, illetve a feltöltés a 3.
századnál a repülőgépek érkezésének
függvényében történt. Az újonnan szer
vezett ezred 1965-től kezdődően
végezte L-29-es típuson az előképzést
a növendékek részére. Továbbképezte

17. ábra. A 369-es oldalszámú L-29-es típusú oktatógép a fellegekben

a Szovjetunióból visszaérkező repülő
tiszteket legalább másodosztályú kikép
zési szintre MiG-15 típuson. A megala
kuláskor az 1 . repülőszázad parancsno
ka Újpál Sándor őrnagy, a 2. repülőszá
zadé pedig Kosárkó István őrnagy volt.
A 3. repülő-műszaki üzembentartó
század sorkatonáinak állománytáblája, a
megalakuláskor és még sok éven
keresztül: sárkányhajtómű sorszerelő 19
fő, különleges sorszerelők 4, rádió-sorszerelő 4, fegyveres sorszerelő 1, kar
bantartó sorszerelő 2, összesen 30 fő.
A tiszti iskola parancsnoka, Brassói
Tivadar alezredes 078/1964. számú
parancsában olvasható az L-29-es szá
zad első sorkatonáinak névsora - sár
kányhajtómű sorszerelők: Kürti József,
Vass Attila őrvezetők, Bekker József,
Elekes Miklós, Hegedűs József, Juhász
Gyula, Kiss Ödön, Kovács János honvé
dek, különleges szerelők: Gémes József
szakaszvezető, Kiss Gábor, Mojzes Ist
ván, Szabó Imre honvédek, rádiószere
lők: Báics Gábor, Fésűs László, Szabó
Imre honvédek, fegyveres szerelő:
Kopanyicza János honvéd.
A 3. üzemben tartó század sorsze
relői 1965 januárjában: Sárkányhajtó
mű csoport: Hajnal János, Vincze
Lajos őrvezetők, Kalina Mihály, Hege
dűs László, Bekker József, Juhász
Gyula, Kovács János, Kovács László,
Tóth László, Urbán Péter, Sebestyén
Ferenc, Sztankóczy Pál, Szakali Ist
ván, Mátyus Gábor, Rahói Elemér,
Nagy János, Schrammel János, Kóbor
Ferenc, Zsidai Sándor honvédek.
Különleges szerelők: Mojzes István,
Szabó Imre őrvezetők, Bárdos József,
Izsó Lajos honvédek. Rádiószerelők:
Báics Gábor, Bognár Géza, Pálos Tibor,
Piskolti Károly honvédek, fegyveres
szerelő: Khüschauler György honvéd, a
karbantartó csoport szerelői: Kovács
József, Mucsi Sándor honvédek.
A 3. felderítő repülőszázad: A szá
zad parancsnoka a megalakuláskor D.
Kiss Béla őrnagy, a 3. üzemben tartó
század parancsnoka pedig Lukács
László százados lett. A repülőszázad
tisztjei a kezdetekben, 1964-65-ben:
Bagi Mihály, Balázs József, Csépány
Sándor, Dombos Ferenc, Koncsek
Ferenc, Kiss Árpád, Magyarósy Ist
ván, Papp Sándor, Pásztor András,
Szabó Gábor, Szigeti Gyula, Szigetvá
ri Sándor, Tarr Lajos, Varga Lajos,
Varga Sándor és Zombori Sándor. Egy
részük oktatói képesítéssel is rendel
kezett. A harmadik század légi lövész
szolgálatvezetője Monostori Ferenc
őrnagy volt.
A harmadik üzemben tartó század
fontosabb beosztású tisztjei 1965
közepén: századparancsnok Lukács
László százados, századparancsnok-
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18. ábra. Péczeli Zoltán és Galics Béla
az L-29-es előtt

helyettes Hegedűs Gyula százados, a
harcjárműcsoport parancsnoka Tulézi
István százados, a rádiócsoport
parancsnoka Berki László hadnagy, a
hibafelvevő részleg vezetői Varga
Károly, Horváth Sándor századosok, a
különleges
csoport
parancsnoka
Gönczöl József százados, a fegyver
csoport parancsnoka Zurócsik Árpád
százados, a fegyverrészleg vezetője
Fige János hadnagy.
1965 februárjában Bekker József
sorszerelőtől Kovács János honvéd
vette át üzemeltetésre a 254-es fedél
zeti számú L-29-est. A Delfineket az
1970-es években festették át álcázás
végett. Amikor a gépek hazánkba
érkeztek, azonnal megkezdte velük a
hajózóállomány a kiképzési repülése
ket. Magyarósy István őrnagy, oktató
pilóta 1965. január 9-én, az átképzés
befejező szakaszában 10 500 méter
magasra emelkedett fel. Elmondása
szerint hazánkban ő volt az első, aki
ezzel a típussal ilyen magasan szelte
a levegőt. A repülőgép-vezetők közül
1966-tól már mindenki oktatói jogosít
vánnyal is rendelkezett.
Az L-29-es Delfint kiszolgáló speci
ális eszközök: APA-2 repülőtéri áram
forrás 6 darab, APA-5 repülőtéri áram
forrás 8 darab, VZ-20/350 típusú leve
gőtöltő gépkocsi 6 darab, MÁZ típusú
üzemanyagtöltő gépkocsi 5 darab.
19. ábra. A javítóosztály állománya
munkát végez a hangárban lévő gép
alatt
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20. ábra. Repülés előtti eligazítás a hajózok részére

21. ábra. Nagy János, Szabó János, Szigetvári Sándor, Fodor Gyula, Sütöri László,
Boronkay Ferenc

A

HAJÓZÓÁLLOMÁNY
VIZSGÁZTATÁSA ÉS REPÜLÉS

Minden hajózónak vizsgázni kellett a
típusátképzés során a gyakorlati repü
lés elemeiből. Ellenőrző repülést haj
tottak végre oktatóval, nappal, légtér
ben, jó időben. A feladatokat hárome
zer méteres felhőalap, három kilomé
teres látás- és megfelelő szélviszo
nyok mellett végezték. Következett az
ellenőrző repülés iskolakörön nappal,
illetve légi tájékozódásból nappal, egy
szerű időjárási viszonyok közt, majd
bemutatórepülés jó időben, első vagy
hátsó ülésből.
A vizsgáztatásokat Molnár István
őrnagy, az ezredmegfigyelő szolgálat
vezetője hajtotta végre. Azok a hajó
zok, akik repülést is vezettek az irányí
tótoronyból, az ügyeletes repülésveze
tő kötelmeiből is vizsgát tettek az isko
laparancsnok repülőhelyettes előtt.
1965 tavaszán, majd nyarán is vizs

gáztatták a hajózókat az L-29 típusú
repülőgépre kiadott üzemben tartási
utasításból is. A következő évben a
különleges esetekből szintén számon
kérések voltak.
1965 tavaszán-nyarán már időjá
rás-felderítést végeztek, repülőgép
vezetőket és növendékeket is re p íte t
tek és oktattak az L-29-es oktatópiló
ták. A hajózóállomány 1964 őszén,
1965 első felében nappali feladatokat
hajtott végre. Az éjjeli feladatok: lég
térkörbejárás, ellenőrző, bemutató és
gyakorló iskolakor, éjjel, jó időben, lég
térrepülés jó időben. Ősszel már jó
időben, éjjel, önállóan repültek. A
következő évben pedig megkezdték a
bonyolult idős feladatokat is. Sőt a
kiképzési terv alapján 1966 nyarán a
kényszerleszállást is gyakorolták a
repülőgép-vezetők.
A Delfin hadrendbe állításával pár
huzamosan megemelték a hajózónö
vendékek létszámát. Ugyanis 1964.

szeptember 1-jétől 30 fő repülő szakos
hallgató kezdte meg tanulmányait
Szolnokon a Kilián György Repülőtisz
ti Iskolán. A növendéki állomány név
sora: Bagi Ferenc, Balogh Imre,
Bereczki Árpád, Boda István, Csábi
Károly, Czakó László, Domonkos Ist
ván, Elek László, Faludi Ferenc, Gutyina Péter, Havas László, Horváth
Csaba, Kalmár Ákos, Kelemen Pál,
Kiss Endre, Ladányi Mihály, Lupták
Gyula, Máté László, Parti Zoltán,
Pelenczey Jenő, Rubányi András,
Schnell Kálmán, Szelke Tibor, Szommer Rudolf, Szőnyi István, Turcsányi
Ferenc.
A csoport növendéki parancsnoka
Szommer Rudolf volt. A hajózónöven
dékek 1964 őszétől tantermi oktatás
ban részesültek. A vizsgákat követően
földi előkészítés következett, majd
beosztották őket rajokba. Akkor rajpa
rancsnok és oktató volt Bagi Mihály,
Dombos Ferenc, Tarr Lajos, Koncsek
Ferenc, Szigeti György, Szigetvári
Sándor, Pásztor András és Béler
Gyula. A növendékek a tavasz és nyár
folyamán általában 12 órát repültek a
20-25 felszállás során. Majd követke
zett a gyakorlati vizsgarepülés,
melyen jelen volt Kovencz József alez
redes, az OLP repülőszemlélője, több
növendéket ő vizsgáztatott le. A 30 fő
hallgató közül 2 0 -2 1 fő tette le az első
évfolyam végén a vizsgát. Ők mentek
ki repülőkiképzésre a Szovjetunióba,
két csoportra osztva, két helyszínre.

Üzemeltetési

gondok

Az L-29 Delfin típus szolgálatba állítá
sa, majd üzemeltetése is felvetett
néhány gondot és repülési problémát,
főleg az első években. Még 1965
közepén sem volt az L-29-es repülő
gépre kiadott, érvényben lévő mód
szertani utasítás! Talán ennek is tud
ható be, hogy előfordult az üzemelte
tés közben néhány vitás helyzet. Ezért
az iskolaparancsnok 1965. július 12én kiadott, 061/1965. számú paran
csában szigorításokat vezetett be a
repülőkiképzés vonatkozásában. Több
esetben hivatkozott az érvényben lévő
repülési utasításokra és fontosabb
szabályzatokra.
A tervezőmunkával kapcsolatban a
parancs egyértelműen írja: „A felada
tok gyakorlataiban és a kiképzési ter
vezetben meg vannak határozva a
végrehajtások feltételei, a minimális
repülések száma, a repülések magas
sága, az egy felszállásra adott idő... A
felszállások száma és a repülés ideje,
mely a gyakorlatokban meg van hatá
rozva az adott feladatot először végre

hajtó repülőgépvezető részére kötele
zően. A megállapított folyamatosság
az egész hajózóállomány számára
kötelező a hajózókiképzés vagy a fel
adatok elsődleges végrehajtása alkal
mával. A soron következő feladatát
dolgozás csak akkor engedhető meg,
ha a repülőgép-vezető az ezt megelő
ző gyakorlatot legalább megfelelőre
hajtotta végre.”
A repülés tervezésében és szerve
zésében előfordultak a szabályzattól
eltérő, meg nem engedett tervezések,
illetve a végrehajtás nem a szabályok
szerint történt. A vonatkozó utasítás a
műrepülésre előírja, hogy „a műszerki
képzést felhő alatt végre lehet hajtani,
ha a felhő alsó széle a terep felett leg
alább 800 méterre van, felhő felett
olyan időjárási viszonyok között, ame
lyek az oktatóparancsnok kiképzési
színvonalának felelnek meg.” Előfor
dult, hogy a műszerrepülés oktatásá
nál nem a megállapított magasságo
kon, a feladatban meghatározott
módon végeztek oktatást, illetve függönyözték be vagy ki a repülőgépet.
Hiányosságként merült még fel a
bonyolult időjárási viszonyok közt vég
rehajtott repülésekkor, hogy a tervtáb
lában nem tüntették fel a készültségi
repülőgépek alkalmazását jól felké
szült repülőgép-vezetővel arra az
esetre, ha fel kell szállni segítségnyúj
tás céljából. Ez a megállapítás a M iG15 típusra vonatkozott. Az időjárás-fel
derítést néhány esetben helytelenül
hajtották végre, ugyanis az időjárás
felderítést minden esetben a parancs
noki hajózóállományból kell kijelölni!
Olyanokra kell bízni ezt a feladatot,
akik bonyolult időjárási viszonyok
között, időjárási minimum melletti
22. ábra. D. Kiss Béla őrnagy az L-29-es
repülőgép kabinjában 1960 végén

23. ábra. Nemes Imre főhadnagy
az L-29-es mellett, 1980

repülésre is ki vannak képezve. Olyan
is előfordult, hogy a repüléssel kap
csolatos eseményt nem jelentették az
iskolaparancsnokságnak.
A parancsban nyomatékosan felhív
ták a figyelmet az alábbiakra: ,, Egyet
len repülőgép-vezető sem engedhető
repülésre a szükséges felkészülés
nélkül, beosztásától, rendfokozatától
és hajózógyakorlatától függetlenül,
amíg a megfelelő parancsnokok nem
ellenőrizték a repüléshez való felké
szülését.” Gondok voltak még az egy
séges követelménytámasztással, a
repült típus ismerethiányával, az üze
meltetéssel, a leállással és fékezés
sel, a hajtóműpróbával és a rádiófe
gyelemmel kapcsolatban is.
A 3. üzemben tartó század ht. állo
mánya (a névsor nem teljes) 1965
augusztusában: Lukács László, Tulézi
István, Varga Károly, Horváth Sándor,
Havasi József, Kun József, Bálint Ist
ván, Péczeli Zoltán, Romhányi Mihály,
Gönczöl József, Kunfalvi László, Gaj
dos János, Berki László, Galics Béla,
Fige János, Demcsik Csaba, Orbán
József, Palatinusz József, Láday Ger
gely, Csucska Zsolt, Kovács János,
Zurócsik Árpád tisztek, Hegyi József,
Elek István, Fábián István, Szabó
Ferenc, Dömök János, Balogh Imre,
Szerdahelyi Lajos, Kovács Ottó tiszthelyettesek.
A téli átállást a repülést kiszolgáló
és üzemben tartó állomány 1965 októ
berében hajtotta végre az L-29-es
technikán és a földi tartozékokon. Az
átállási szemlét október 30-án hajtot
ták végre bizottságilag. A bizottságok
elnöke Zsemberi István mk. százados
volt. A harmadik számú szemlebizott
ságot Molnár István őrnagy vezette,
aki az L-29-es technikát, az okmá
nyokat és a kiszolgáló állományt
ellenőrizte.
(Folytatjuk)
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Dr. Gáspár Tibor

60 év a fegyverzettechnikai
szolgálat életében
II. rész

1958.
május 27-én úgy ítélte meg,
hogy a néphadsereg jelenlegi
helyzetében szükségszerűen képes a szövetséges hadseregekkel együtt
működve - az esetleges külső táma
dás visszaverésére. Emellett azt is
hangsúlyozta, hogy a hadsereg fegy
verei nem felelnek meg a korszerű
követelményeknek.
Új fegyverek
beszerzésére viszont csak 1960 után
látott lehetőséget, akkor is elsősorban
a légvédelem területén .23
Az MSZMP VII. kongresszusa hatá
rozatot hozott (1959-ben) a hadsereg
minőségi fejlesztésére. Ürügyként a
kubai válság és a Berlin körüli feszült
ségek szolgáltak. A határozat értelmé
ben a hadsereg létszáma százezer fő
fölé emelkedett.24 Az 1959-1962-es
években rendszerbe kerülő fegyverze
ti anyagok hatékonyságuknál és
bonyolultságuknál fogva lényegesen
különböztek a korábbi, főleg mechani
kus felépítésű eszközöktől. Megjelen
tek a korszerű földi légvédelmi rakétatechnikai eszközök, lokátorok, infratechnikai eszközök, légvédelmi és
tüzér műszerek. Ezekben az években,
az eszközök jellegének és alkalmazá
sának függvényében újszerűén, bővít
ve jelentkezek meg az úgynevezett
üzemeltetési és hadműveleti felada
tok. A korábbi, zömében mechanikus
felépítésű nagy mennyiségű fegyver
zeti anyag üzemeltetés előtti előkészí
tése, javítása kevesebb problémát
okozott, mint a kisebb darabszámú, de
nagyobb bonyolultságú korszerű esz
közök üzembentartása. A nehézséget
főleg az elektromos és elektronikus
szerkezetek működésének megérté
se, szakszerű ellenőrzése, hibakere
sése és javítása okozta.
1961. augusztus 3-án a 0021/1961.
számú HM-parancs alapján megala
kult az 5. hadsereg törzse, amely
döntő jelentőségű volt a hadsereg fej
lesztésében .25 Az 5. hadsereg törzsé
ben létrejött a Fegyverzeti Szolgálat
Főnökség Kalina Béla mk. őrnagy
vezetésével. A haderőnemi seregtestparancsnokság létrehozása azt a
nézetet alakította ki a katonai felső
vezetésben, hogy a Honvédelmi
Minisztériumra háruló feladatok jelen
Z ORSZÁG AKKORI VEZETÉSE
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tősen csökkentek, s ebből következő
en a jövőben „a HM az MN életének,
kiképzésének elvi irányítója” lesz csu
pán. Az ebből kiinduló, 1961. szep
tember 5-én megjelent szervezési
intézkedést követően nagyméretű
szervezeti változás és létszámcsökke
nés következett be a Honvédelmi
Minisztériumban. Az intézkedés nyo
mán többek közt megszűnt a tüzérpa
rancsnokság. Helyette a kiképzési
főcsoportfőnökség részeként tüzér
csoportfőnökség létesült anyagi rész
leg nélkül. Ugyanakkor új anyagi-tech
nikai főcsoportfőnökség jött létre,
amelynek alárendeltségébe került a
vezérkar anyagtervezési csoportfő
nöksége, páncélos és gépjármű-tech
nikai csoportfőnöksége, a Haditechni
kai Intézet és a korábbi anyagnemfelelős fegyvernemi főnökségek (parancs
nokságok) anyagi részlegei, így a
tüzér fegyverzeti szolgálat is .26
A Magyar Néphadsereg ütőképes
ségének további növelése céljából fel
kellett készülni a rakétatechnikai esz
közök fogadására és az azzal történő
ellátásra. A felkészülés feladatait a
honvédelmi miniszter 1961. december
22-én kelt 0044. számú parancsában
határozta meg. A parancs előírása
szerint létre kellett hozni a rakétatech
nikát javító és tároló központi bázist,
amelynek 1963. október 1-jétől meg
kellett kezdeni a javítási munkákat
úgy, hogy 1964. január 1-jétől a javí
tást már tervszerűen végezze.
Az MN Fegyverzeti Csoportfőnök
ség és az egész MN Fegyverzeti Szol
gálat tovább növekedett feladatainak
teljesítésére a technikai biztosító és
ellátó állományt is növelni kellett. A
Fegyverzeti Csoportfőnökség állomá
nya 1963 októberére alakult ki olyan
tagozódásban, hogy az új követelmé
nyeknek teljesen megfeleljen.
A Fegyverzeti Csoportfőnökség a
feladatait az alábbi szervezetben
oldotta meg:
- Fegyverzeti főnök és törzse (7 fő).
MN
Fegyverzeti Csoport főnök
Bereczki Imre mérnök alezredes, álta
lános helyettes, Kalina Béla mérnök
őrnagy, majd Grényi Imre mérnök
őrnagy, szervezési helyettes Rózsa
Lajos őrnagy (1. ov.);

- tervezési-szervezési és mozgósí
tási (1) osztály: 9 fő;
-fegyver-, lőszer-, műszerjavító és tároló (2 ) osztály: 10 fő, osztályvezető
Gerván József százados, 1964-től
Fátrai Károly mérnök őrnagy;
- rakétatechnika műszaki és javító
(3) osztály: 12 fő, osztályvezető Lődi
Mihály mérnök őrnagy;
- lokátortechnika műszaki és javító
(4) osztály: 8 fő, osztályvezető Fehér
István mérnök százados;
- pénzügyi (5) osztály: 6 fő, osztályvezető Fazekas József alezredes;
- megrendelési (6 ) alosztály: 5 fő,
alosztályvezető Fried Márton száza
dos;
- nyilvántartási (7) alosztály: 5 fő,
alosztályvezető Hubai László őrnagy;
- ügyviteli részleg: 4 fő.
A Fegyverzeti Csoportfőnökség
összlétszáma 6 6 fő, ebből 52 tiszt, 14
polgári alkalmazott volt.27
A honvédelmi miniszter a 0026.
számú 1963. augusztus 17-én kelt
parancsában elrendelte a HM szerve
zeti módosítását 1963. szeptember 1jei hatállyal. E parancs értelmében:
„1/b. Az Anyagi és Technikai Főcso
portfőnökség eddig végzett munkájáért
elismerésemet fejezem ki. A további
fejlődés követelményeiből kiindulva
szervezetét megszüntetem. Az állomá
nyába tartozott... Fegyverzeti Csoportfőnökség önálló szervezettel, közvet
len alárendeltségembe kerül. Új elne
vezése... Fegyverzeti Főnökség .”28
Ezekben az években a hadsereg fej
lesztése szorosan kapcsolódott az
ország tervezési rendjéhez, az ötéves
tervekhez. Ezért célszerű a fejlesztési
kérdéseket is így vizsgálni. 1956 után
az első jelentősebb fegyverzeti fejlesz
tés 1961-1965 között következett be.
A szárazföldi csapatok legjelentő
sebb technikai fejlesztése 1962-ben, a
001000/MNVK Szerv. Csf-ség 1962.
számú intézkedéssel Nagykanizsán
felállításra került R-30-as LUNA har
cászati rakétakomplexum volt, amely
a 13. harckocsi-felderítő század fedő
megnevezést kapta. 1963-ban meg
kezdődött a rakétadandár megszerve
zése, amelyet R-170 típusú hadműve
leti-harcászati rakétakomplexummal
láttak el.29

A rakétatechnikai eszközök megjele
nése magával hozta a fegyverzeti
szolgálat hadműveleti feladatainak
bővülését is. A korábbinál komplexeb
ben vetődött fel a technikai biztosítás
problémáinak megoldása. Míg azelőtt
a fegyverzeti szolgálat területén a
műhelyek és mozgó raktárak működ
tetése, a lőszerek biztosítása jelentet
te a fő hadműveleti feladatokat, a
rakétatechnikai alegységek megjele
nésével a feladatok sokkal szélesebb
körűvé és felelősségteljesebbé váltak.
Nagyobb jelentőséget kapott a szolgá
lat tevékenységében a társszolgálati
ágakkal történő együttműködés kérdé
se.
A rakétatechnika rendszerbeállítása
mellett az 1961-1965 közötti időszak
ban az alábbi korszerűsítések történ
tek:
- a csapatoknál folyamatosan lecse
rélték az egyéni és kollektív lövész
fegyvereket korszerű sorozatlövő
fegyverekre;
- a lövészfegyverek egy részét ellát
ták aktív rendszerű infrairányzékokkal;
- rendszerbe került a kézi páncélel
hárító eszközök két típusa;
- a csöves páncéltörő tüzérségi
lövegek egy részét páncéltörő rakétatechnikai eszközökkel váltották fel;
- a csapatlégvédelmi egységeket
korszerű automatizált ütegrendszerek
kel és ikercsövű légvédelmi gépágyúk
kal szerelték fel;
- a honi légvédelmi tüzérségnél lég
védelmi rakétaüteg-felszerelés és iker
csövű légvédelmi gépágyúk kerültek
rendszeresítésre;
- rendszerbe kerültek a tűzvezető,
felderítő és meteorológiai lokátorok,
valamint vezetési pontok, tűzvezető és
bemérő műszerek, műhelygépkocsik.30
A következő szervezési ütemben
(1966-1970 között) a szárazföldi csa
patoknál a tüzérség, illetve a páncé
los és gépesített csapatok fegyverze
te az átlagosnál nagyobb ütemben
fejlődött. Megkezdődött az R-70-es
LUNA-M típusú korszerűsített harcá
szati rakétakomplexumok szervezet
be állítása. 1967 őszén felkészült a
hadsereg a BM-21 sorozatvető és az
SZPG-9 állványos gránátvetők foga
dására. Ezzel jelentősen nőtt a tüzér
ség lőtávolsága, mozgékonysága és
tűzereje.
A honi légvédelmi csapatoknál meg
kezdődött a VOZDUH-1P automatizált
repülési és vadászirányító rendszer
telepítése .31
A korszerűsítéssel párhuzamosan
kidolgozták és 1966. december 19-én
életbe lépett (HM 0032/1966. számú
parancsa) a „Rakéta- és a lőszer
javadalmazás gyűjtő” , amely a

Magyar Néphadseregben rendszere
sített fegyverzeti eszközök, harcjár
művek lőszernormáit tartalmazta.
1968-ban kidolgozták és kiadták a
fegyverzeti eszközökhöz járó harcki
képzési lőszerek normája, amely a
08/1968.
számú
HM-paranccsal
lépett életbe .32
Az új fegyverzeti eszközök nagy
számban történő rendszeresítése
szükségessé tette azok egy részének
konzerválását. A harckészültségi
követelményeket is figyelembe véve
új, korszerű konzerváló módok jelen
tek meg. A Fegyverzeti Főnökség
vezetésével a mechanikus eszközök
nél a fóliás, száraz konzerválásos
módszer, az elektromos és optikai
berendezéséknél a térszigeteléses
szárító anyagok (szilikagél) alkalma
zása, a lőszereknél pedig a fémfelület
festékkel és lakkal történő védelme
szerepelt mint korszerű technológia.
Az eredmények kedvezőek voltak,
ezért a hatvanas évek második felétől
a csapat fegyverzeti szolgálatok fő fel
adata volt az „M” készletben lévő, zsír
ral konzervált fegyverzet száraz kon
zerválásának végrehajtása. 1969-ben
változás történt a szolgálat élén,
Rózsa Lajos alezredes (később vezér
őrnagy) először megbízottként, majd
később (1972) kinevezett főnökként
vezette a szolgálatot.
A következő tervidőszakban (19711975) a szárazföldi csapatoknál folyta
tódott az előző tervidőszakban meg
kezdett eszközök - BM-21, T-55A,
PSZH, SZPG-9 - további beszerzése
és a csapatok ezekkel való ellátása.
Megkezdődött az R-170-es rend
szert váltó R-300-as típusú hadműve
leti-harcászati rakétakomplexum rend
szerbe állítása, amely hatótávolságá
ban, találati pontosságában és az irá

nyító rendszer korszerűségében múlta
felül az R-170-es rendszert. A máso
dik generációs félautomata vezérlésű
MALJUTKA-P típusú önjáró páncéltö
rő rakétarendszer beszerzésével meg
kezdődött a kézi irányítású SMEL típu
sú eszközök kivonása. Ez kettőről
három km-re növelte a páncélelhárítás
hatásos lőtávolságát és hatékonysá
gát. Ekkorra tehető a 152 mm-es D-20
ágyútarackok rendszerbe állítása és a
1 2 2 mm-es ágyúk kivonása .33
Az új fegyverzeti eszközök üzembentartása megkövetelte a technikai
biztosítási rendszer korszerűsítését,
ezért ki kellett dolgozni a hagyomá
nyos fegyverzeti eszközökre a Terv
szerű Technikai Biztosítási Rendszer
követelményeit. A feladatrendszert a
Fegyverzeti Főnökség az 5. HDS fegy
verzeti szolgálatával együttműködve
dolgozta ki és készítette elő a Magyar
Néphadseregben történő bevezetését.
A technikai biztosítási rendszer beve
zetését az 5. HDS FVF intézkedései
folytán kidolgozott részletes követel
ményrendszer, bemutató foglalkozá
sok levezetése biztosította. A honvé
delmi miniszter a 0015/1972. június
2 0 -án kelt parancsával korszerűsítette
a felső katonai szerveket. Az MN
Fegyverzeti Főnökség neve MN Fegy
verzeti Szolgálat Főnökségre válto
zott.34
A központi Tiszthelyettes Iskola
megszűnésével egy időben 1973 nya
rán létrejött a központi Fegyverzeti
Kiképző Bázis tápiószecsői elhelye
zéssel. A Fegyverzeti Hivatásos Tiszt
helyettesképző tagozat ideiglenesen
Békéscsabán működött, majd 1976
nyarán átköltözött Tápiószecsőre .35
A szárazföldi csapatoknál 19761980 között tovább folytatódtak az
átfegyverzések. A tüzérség korszerű-

7. ábra. Lőszerszállítás helikopterrel
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8. ábra. Lőszermálházás harckocsiba
9. ábra. Lőszermálházás harckocsiba
10. ábra. A Volhov típusú légvédelmi
rakéta
11. ábra. Lőszermálházás harckocsiba
12. ábra. 57 mm-es önjáró löveg
lőszereinek ellenőrzése
13. ábra. R—11 harcászati rakéta
előkészítése indításhoz

sítését a 122 mm-es Gvozgyika és a
152 mm-es Akácija önjáró tarackok
rendszerbe állítása jelentette, amely
nagyobb manőverezőképességet és
kezelői védettséget jelentett. A csapat
légvédelemnél rendszerbe kerültek a
KUB légvédelmi rakétakomplexumok,
a harckocsicsapatoknál az önjáró
Sztrela-1 M légvédelmi rakétarendsze
rek, a lövészalegységeknél pedig a
Sztrela-2M kézi légvédelmi rakétaesz
közök. Ezen időszak végére vált meg
határozóvá a szárazföldi csapatok
fegyverzetében az automatizáció, az
elektronika és a fegyverzeti rendsze
rek komplexitása.
Nagy jelentőségű korszerűsítés tör
tént a honi légvédelmirakéta-csapatoknál: Nyeva és Volhov típusú légvé
delmi rakétakomplexumok beszerzé
sével és rendszerbe állításával meg
kezdődött egy olyan vegyes légvédel
mi rakétarendszer kialakítása, amely
Föld közeli kis, közepes és nagy
magasságon repülő légi célok meg
semmisítésére egyaránt alkalmas.
Javult a légvédelmi rakétaosztályok
vezetésének hatékonysága a Vektor2VE légvédelmi rakéta automatizált
vezetési rendszer szervezetbe állítá
sával.36
Összességében 57-féle új típusú és
módosított fegyverzeti eszköz és
komplexum került rendszerbe. Öt év
alatt a fegyverzeti eszközök értéke
másfélszeresére, közel 12 milliárd
forinttal növekedett. A terveknek meg
felelően tovább növekedett a lőszer
készletek felhalmozása, 18-22 %-kal
(15 ezer t) nőtt a készlet. A korszerű
fegyverzeti eszközöket mindig az
állandó és rövid készenlétű csapatok
részére adták ki. Az addig ott lévő még
használható fegyverzeti eszközöket
átcsoportosították a hosszabb készen
léti idejű csapatokhoz .37
A központi javító bázisok folytatták a
fegyverzeti eszközök közép- és nagyja
vítását. Végrehajtották az 1950-es évek
ben háborús technológiával gyártott
megbízhatatlan működésű és veszé
lyessé vált mintegy 800 ezer darab
tüzérségi lőszer átszerelését, felújítását
1,2 milliárd forint értékben. Az alárendelt
intézeteknél megkezdődött a rakodás
gépesítési eszközökkel történő ellátása.
A 14. Fegyverbázison új műhelyek,
oktatási komplexumok épültek. Megala
kult az 5. HDS fegyverzeti javítózászló
alja, valamint az 1. HLÉHDS fegyverzet
javító műhelye.38
Az egyre korszerűbb fegyverzeti esz
közök rendszerbe állítása megkövetel
te a megfelelően képzett szakállományt
is. A technikus szintű képzés 19501962, a szaktechnikusi képzés 1961—
1973, az üzemmérnöki képzés 1973-tól

folyt a hazai tiszti iskolákon, illetve tiszti
főiskolákon. A hazai tisztképzésen kívül
fegyverzeti tiszti képzés folyt a Szovje
tunió katonai akadémiáin és főiskoláin.
(Nagyobb létszámban 1969-től kezdő
dően.) A fentieken kívül fegyverzeti
szaktisztek képzése a hazai műszaki
egyetemeken és főiskolákon is folyt, évi
3-6 fő beiskolázásával.
A fegyverzeti szolgálat hivatásos
állományának feltöltöttsége 1980-ban
az alábbiak szerint alakult:39
Megnevezés

MN FVTSZF-ség
5. HDS. FVSZ
3. hdt. FVSZ
1. HLÉHDS FVSZ
CSRPFVSZ
HÁVP FVSZ
MN FVTSZ-ség közvetlenek
MN FVSZ összesen:

pont kiépítése, a Dvina légvédelmi
rakétaosztályok átfegyverzése Volhov
légvédelmi rakétatechnikával. Meg
kezdődött a VSZ-11M légvédelmi
vezetési komplexum, valamint egy
nagy hatótávolságú Vega légvédelmi
rakétaosztály rendszerbe állítása.
Ezáltal vált lehetővé a légi célok távoli
(250 km) megsemmisítése.
A következő években (1986-1990)
már erősen érződött a gazdasági hely
zet hatása és lényegesen lelassult a

Rendszeresített
állomány
tts.
ti.
49
460
318
69
40
314
213
12

8

14
285
1032

36
209
995

A fegyverzeti rendszerek komplexitá
sa felvetette a technikai szolgálati ágak
integrációjának szükségességét. Az
1961-63 között működő anyagi-techni
kai integráció tapasztalatai alapján több
elképzelés élt ezekben az években,
több munkacsoport tevékenykedett,
tudományos alapossággal igyekeztek
megtalálni a továbblépés irányát.
A gyakorlatban először 1976-ban
kezdődött meg kísérletképpen a 9.
gépesített lövészhadosztálynál és a 44.
tüzérdandárnál az egyesített technikai
szolgálat és az egyesített javítóműhe
lyek működtetése. A központi szervek
huzakodása miatt a kísérleti szerveze
teknek saját maguknak kellett kidolgoz
niuk a működési és feladatrendjüket,
beleértve a hiányzó, egységes szabály
zókat is. Ez a kísérlet elhúzódott a fegy
verzettechnikai integráció 1984-ben
bekövetkezett legalizálásáig.40
A szervezeti kísérletekkel párhuzamo
san folyt az új eszközök rendszerbe állí
tása. A szárazföldi csapatoknál tovább
folytatódott a T-72, a BMP-1, a Maljutka-P, a D-20 és a Sztrela-2M beszerzé
se és szervezetbe állítása. Új eszköz
ként kerültek a fegyverzet rendszerébe a
Fagot típusú hordozható páncéltörő
rakéták és a 100 mm-es MT-12 páncél
törő ágyúk, a csapatlégvédelemnél a
Krug légvédelmi rakétakomplexum, az
lgla- 1 kézi légvédelmi rakétaeszköz és
az önjáró Sztrela-10 légvédelmi rakétarendszer. Ezek az eszközök tovább
növelték a páncélelhárítás és a csapat
légvédelem hatékonyságát.
A honi légvédelmi csapatoknál befe
jeződött az Almaz-zal felszerelt Légvé
delmi és Repülő Központi Harcállás-

Meglévő
állomány
ti.
tts.
48
275
393
38
60
251
173
7
9
14
33
254
189
885
889

Feltöltöttség
%-ban
tts.
ti.
98
85
86
95
86
80
81
88
75
100
91
90
89
87
89

technikai fejlesztés. A betervezett új
eszközök rendszerbe állítása többsé
gében nem realizálódott.41
Ezen időszakban a technikai fejlesz
tés helyett előtérbe került az integráció
kérdése. A felsőszintű döntések szerint
-1 9 8 4 -1 985-ben - a csapatok jelentős
részénél létrejött a fegyverzeti és tech
nikai szolgálat. A Honvédelmi Miniszter
0084/1983. számú parancsában a HMszervek szervezetének korszerűsítését
rendelte el. A parancs alapján létrejött
1984. január 1-jével a Magyar Néphad
sereg Fegyverzeti és Technikai Főcso
portfőnökség. A főcsoportfőnökség
egyik szervezete lett az MN Fegyverze
ti Szolgálatfőnökség, az MN-szintű
hatáskör megtartása mellett.
A honvédelmi miniszter által jóváha
gyott szervezeti és működési szabály
zat a főcsoportfőnökség rendeltetését
a következőképpen rögzítette:
„A Fegyverzeti és Technikai Főcso
portfőnökség a Honvédelmi Minisztéri
um szerve, a Magyar Néphadsereg
fegyverzeti és technikai eszközeinek és
szakanyagainak biztosítására, vala
mennyi fegyverzeti és technikai ágazat
ra kiterjedően az anyagi-technikai bizto
sítás meghatározott tevékenységeinek
irányítására; a Magyar Néphadseregre
kiterjedően a műszaki fejlesztéssel, az
újításokkal-találmányokkal, a katonai
anyagátvételekkel, a tárcaszintű hadi
ipari kapcsolattartással, a Varsói Szer
ződés tagállami hadseregeivel folytatott
műszaki-tudományos együttműködés
sel, a szabványosítással, a méréstech
nikával, az anyagi kódbiztosítással, a
mérnöktovábbképzéssel kapcsolatos
tevékenysége irányítására.”42
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A fegyverzeti és technikai szolgála
toknál még be sem fejeződött a törzsek
és az alegységek összekovácsolása,
az idő rövidsége miatt még nem
tapasztalhatták az integrált szervezetek
igazi előnyeit, máris megkezdődött a
hadsereg átszervezése, az új haderőst
ruktúrára való áttérés. Változás követ
kezett be a szolgálat vezetésében is.
Rózsa Lajos vezérőrnagy nyugállo
mányba vonult, és 1986-ban Modok
Ferenc mérnök ezredest nevezték ki a
szolgálat élére. Az új struktúrára (had
test-dandár szervezet) való áttérés
jelentős munkát rótt a fegyverzeti szol
gálat állományára. Nagy mennyiségű
fegyverzeti eszközt és anyagot kellett
átcsoportosítani. Rövid „pihenő” után új
irányt vettek a változások. Megkezdő
dött a hadsereg csökkentése.
A hadsereg csökkentésével párhu
zamosan, 1990-ben az MH AnyagiTechnikai Főcsoportfőnökség megala
kulásával egységes vezetés alá került
17 anyagi-technikai szolgálat a
Magyar Honvédség Parancsnoksá
gán. 1991-92-ben a fegyverzeti és
technikai, valamint a hadtápszolgálatok közös szervezetbe vonásával
megalakultak a katonai szervezetek
anyagi-technikai szolgálatai, megkez
dődött a működés integrálása is. Az
integrált szervezetbe betagozódott ter
mészetesen az MH Fegyverzeti Szol
gálatfőnökség is, de megőrizte MHszintű hatás- és jogkörét szakfeladatai
és szakanyagai vonatkozásában.
A 90-es években bekövetkezett válto
zások súlyos helyzetet eredményeztek

14. ábra. Aknavető lőszerek ellenőrzése

a fegyverzettechnikai eszközök fenntar
tása területén. A technikai eszközök elö
regedtek, az érvényben lévő utasítások,
normák nem mindenben tükrözték a
kialakult helyzetet. Az 1980-as évek
második felében bevezetett egységes
technikai kiszolgálási rendszer gyakorla
tilag nem funkcionált. A technikai biztosí
tás területén válsághelyzet alakult ki, a
kivezető út megkeresése nagyon sür
gős, aktuális feladattá vált.
1994-ben Modok ezredes nyugállo
mányba vonult, az új szolgálatfőnök
Kapussy György mérnök ezredes lett.
Az 1995-1997-ben végrehajtott válto
zások csak a szervezési feladatok
terén hoztak eredményeket. A gondok
különösen érzékelhetők voltak 1999ben, amikor - a NATO-hoz történő
csatlakozást követően - a koszovói
válság kezelése során a Magyar Hon
védség hadrafoghatósága, alkalmaz
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hatósága terén számos probléma fel
színre került. Magyarország NATOtagsága új követelményeket támasz
tott, amelyek alapján a haderő struktú
ráját, vezetettségét, kiképzését, alkal
mazási elveit, logisztikai ellátási rend
jét és állományának összetételét alkal
massá kellett tenni a tagságból eredő
elvárások teljesítésére, a nemzetközi
feladatokban, a szövetség szervezete
iben való részvételre.
A végrehajtott szervezeti változások
- MH Logisztikai Főigazgatóság, majd
2000. október 1-jével az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság struktúrája - megőriz
ték az ágazati szakmai irányítást. így
az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség - MH-szintű szakmai irányí
tási jogkörrel - szerves része volt a
fenti szervezeteknek. Ebben a szerve
zeti formában élvezte a főigazgatóság,
parancsnokság funkcionális szervei
nek minden támogatását, megőrizve
szakmaiságát, amire nagy szükség
volt a fegyver- és lőszerellátás szakfel
adatainak végrehajtása érdekében.
Ezen időszakban az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség vezetői
Horváth László mérnök ezredes,
Kádár Róbert mérnök ezredes, Komcsák László mérnök ezredes, Hekli
József mérnök ezredes voltak.
Az átalakítás legújabb változatában
- a termelői és fogyasztói logisztika
mesterséges szétválasztása kapcsán
- az új szervezetekben 2007. január
1-jével megszűntek az MH-szintű sza
kágak, így az MH Fegyverzettechnikai
Szolgálatfőnökség is. Ezzel egy több
évszázados fejlődés eredménye vált
semmivé. Ma nincs a Magyar Hon
védség szervezetében egy olyan
szervezet, amely a fegyver- és lőszer
biztosítás kérdéseit teljes egészében
átfogja és felelőséggel intézze. A fel
adatok szétosztásra kerültek a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
és az MH Összhaderőnemi Parancs
nokság között.
■

Hatala András

Üreges töltetek

IV. rész

A második világháború alatt gyártott
magyar üreges töltetek
T örténeti háttér

A második világháború alatt a 44M LÖTAK az egyetlen
rendszeresített oldal elleni akna volt az egész világon.
Világelső volt, mert olyan lapos, tányér alakú fémmel bélelt
üreges töltetet használt, amilyennel az 1950-1960-as
években is csak a kísérleti fizikusok foglalkoztak. Ilyen
elven működő aknák csak az 1960-as évek végén jelentek
meg a fejlett nyugati hadseregekben.
A nyugati szakirodalom sokáig Misnay-Schradin-hatásként említette azt az elvet, amelynek alapján ez az eszköz
működött. Az utóbbi 30 évben a robbanóanyaggal gyorsí
tott lapos bélésű töltetekkel való kísérletezés széles körűvé
vált, köszönhetően a katonai, az űr-, a bányászati és az
olajipari kutatásoknak. Ma általánosan az angol EFP rövidí
téssel (Explosively Formed Penetrator) illetik az ilyen esz
közöket.
H. Schardin a második világháború alatt kumulatív, illetve
üreges tölteteket tervezett a német hadsereg számára, amely
szinte megszámlálhatatlan kumulatív töltetet rendszeresített
mindenféle gránátban és műszaki harcanyagban. Ennek elle
nére EFP-töltetük szinte nem is volt, bár a valaha rendszere
sített legnagyobb EFP-töltetet használták a Mistel pilóta nél
küli romboló repülőgép (Ple 177) robbanófejeként.
Magyarországon Misnay hmtk. őrnagy a PITI tervezőmér
nökeként dolgozott. Pályafutásáról sokat nem tudni, de biz
tos, hogy már pályája elején robbantástechnikai kísérletek
kel kezdett foglalkozni. Valószínűsíthető, hogy részt vett a
Magyarországon „PR” névvel rendszeresített valamennyi
tüzérségi lőszer tervezésében. Kutatásainak eredményein
alapul a 44M LÖTAK, a 43M ТАК aknák és а 44M 100/214
mm-es Buzogánylövedék páncéltörő rakéta robbanófeje.
Vajon hogyan lehetséges, hogy Misnay teljesen egyedül,
a világon elsőként EFP-töltetet használó oldal elleni aknát
szerkesztett? A válasz előtt ismertetünk egy meglepő és
szintén „magyar” történetet. Czapek Béla nyugállományú
őrnagy 1952-1988-ig szintén a HTI tervezőmérnöke volt.
Tartalmas pályafutása során rengeteg mindennel foglalko
zott, számos kitüntetést és díjat kapott sikeres munkái után.
Nevéhez fűződik az UKA-63 magyar harckocsiakna terve
zése is. A tervezésére 2006-ban így emlékezett:
„Ez idő tájt (1962) megjelentek a szovjet aknatelepítő esz
közök! Jött a PMR-3 aknatelepítő. Az új aknáknak egységes
méretűnek kellett lenniük. A szovjetek nagyon precízen meg
adtak minden adatot, hogy az akna csereszabatos legyen...
A telepítőgép adta méretek mellett követelmény volt, hogy
csak TNT lehet a robbanóanyag. Az aknának a fenékpáncél
és a lánctalp ellen egyaránt hatásosnak kellett lennie. A lánc
talp rombolására elég lett volna 4-5 kilogramm robbanó
anyag, a fenékpáncél miatt azonban 15 kilogramm TNT kel
lett volna. Ez pedig a szelvénybe nem fért be. így csak a
kumulatív megoldás jöhetett szóba. A telepítőgép miatt a
megadott méretektől azonban nem lehetett eltérni. Ezért a
már ismert kúp vagy félgömb alakú betéteket, a méretük
vagy a kis átütésük miatt nem lehetett használni. Ekkor
merész ötlettel egy lapos tányér alakú betétet terveztem,

mely egyszerű TNT robbanóanyaggal már először olyan
átütést adott, hogy ezzel a harcászati-műszaki követelmé
nyek legnehezebb részét azonnal teljesíteni tudtam. Ez a
forma nem is változott. Mint később kiderült, a kényszerítő
körülmények hatására újra feltaláltam a »trotilágyúnak«
nevezett töltetet, mely a kumulatív hatás szélső esete.”
Magyarországon minden bizonnyal kétszer megtörtént
ugyanaz! Misnayt a HTI megbízta egy új akna tervezésével,
hogy a keleti hadszíntéren teljesen használhatatlannak
bizonyuló 36M aknát végre leválthassa. Biztos, hogy szo
kás szerint olyan eszközt akart a hadvezetés, amely min
den kitalálható követelményt kielégít. A nagy páncéltörő
képesség mellett nehéz felderíthetőséget, kis méretet,
olcsóságot stb. szerettek volna. Misnay a „kényszerítő
körülmények hatására” ugyanazt az utat járhatta be, mint
Czapek 20 évvel később.
Felfedezte, hogy a lapos tányér alakú bélelt töltettel nagy
távolságról is komoly páncélvastagságot átüthet. Kísérlete
ivel a hatás maximális kiaknázására törekedett, miközben
próbálta megérteni, hogy vajon mi történhet a töltet felrob
banásakor. A robbantások során megtalálta a „kilőtt lövedé
keket” , mégis végig lázasan kereste a „fémreakció” során
megolvadt kumulatív bélésanyagot. Mivel az akkori techni
kával a robbanási folyamat során történteket nem rögzíthet
ték, ezért csak a saját elképzeléseire hagyatkozhatott.
Fennmaradt az 1942/43-ban írt hadi-műszaki törzskari
továbbképző előadása az „üreges töltetek”-ről.
21. ábra. A Panzerfaust-akció után, a Budavári Palota belső
udvarán készült felvétel két elesett német katonáról.
Mögöttük 44M LÖTAK aknákat láthatunk oldalról
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22. ábra. 1944. október 16-án délelőtt készült felvétel.
A német 22. SS-lovas hadosztály és az 503. nehézpáncélos
osztály tagjai a budai Várban, a Nándor laktanya
(ma HM HIM) udvarán. Mögöttük balra sorakoznak a
hajnalban leszerelt 44M LÖTAK aknák

Szerinte a „távrobbantás” során a robbanóanyag és a
fém reakciója játszódik le. Ez több elemből tevődik össze:
- robbanóanyagtól kapott rezgésekből;
- robbanási hőből;
- robbanáskor keletkező CC^-mennyiségből.
Megállapította, hogy az alumíniumbélés alkalmas arra,
hogy a robbanóanyagtól kapott rezgéseket felerősítse, vala
mint a robbanási hőt tovább növeli, amikor a szén-dioxiddal
reagál. Ha bármilyen anyagot helyezett az alumíniumbélés elé
- fémet, sőt üveget is - a robbanóanyag 2 0 0 0 m/s-os detonációs sebességét „rezgéserősítéssel" 5000-6000 m/s-ig tudta
emelni, és ez már közvetlenül a gyorsításra szánt anyagnak
adódott át. Ilyen feltételek mellett az amúgy 4500 °C-os rob
banási hőmérséklet 10 600 °C-ig emelkedett.
Ma már ismert, hogy az alumíniumnak nincs szerepe a töltet
robbanásakor, és „fémreakció” sem játszódik le. Mivel a töltet
kitűnően működött, Misnay hitt abban, hogy az alumíniumbé
lés döntő fontossággal bír. Ezért a LÖTAK robbanótöltetét tel
jesen alumíniumburkolatba csomagolta, míg a Buzogánylöve
dék kumulatív robbanótöltetébe alumíniumtölcsért ágyazott.
Ez a gyártást jelentősen drágította és bonyolította. Gyakorlati
mérnök létére vajon kipróbálta eszközeit alumíniumbélés nél
kül is? Vajon milyen eredményeket kapott? Nem tudjuk. Való
színűleg mint minden jó mérnök, tökéleteset szeretett volna
létrehozni, ezért szinte a végtelenségig kísérletezett volna, ha
hagyják. De az idő és az anyagi keretek szűkös volta mellett
a türelmetlen megrendelők is sürgették. Ezért csak biztosan
működő szerkezetek terveit adta át. Később valószínűleg ő is
rájött, hogy alumíniumbélés nélkül is működnek eszközei.
Mindezek ellenére az új akna csak későn juthatott a csa
patokhoz. A LÖTAK 1944 nyarán kerülhetett sorozatgyártás
ba. írásos dokumentumok hiányában csak találgatni lehet,
hogy a határvédelmi rendszerbe mennyi juthatott. Ezt az
erődrendszert a Keleti-Kárpátokban 1941-től folyamatosan
építették, és bár robbanó műszaki zárakkal jól fel volt szerel
ve, a LÖTAK használata nem lehetett széles körű késői meg
jelenése miatt. Magyarországi harcok levéltári kutatása
során sikerült néhány utalást fellelni alkalmazásáról.
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1944. október 15-én délután - közvetlenül a német hata
lomátvétel előestéjén - a budai Várba vezető utakat a
védelmi tervnek megfelelően LÖTAK-okkal biztosították
páncélostámadás ellen. Több helyen robbanás is történt:
- az Ostrom utcában megölt egy magyar nyilas karszala
gos főhadnagyot;
- szintén az Ostrom utcában felrobbant akna átütötte egy
szemközti ház falát;
- a Hunyadi úton egy német könnyű páncélozott harcjár
művet megsemmisített;
- a Palota téren egy magyar rendőrgépkocsit rongált meg.
Sem a németek, de még a magyarok sem ismerték ponto
san, mire képesek ezek az aknák. A botlódróttal vagy ELCÖvel szerelt LÖTAK-ok „komolytalannak” tűnhettek a drótmű
ködtetésű repeszaknákhoz szokott páncélosalakulatoknak.
Érthető, hogy október 16-án hajnalban német követelés
re felszedték ezeket a műszaki zárakat még a reggel 6 órai
Panzerfaust-akció megkezdése előtt. A sikeres katonai
puccs után számos fénykép készült a német bevonulásról.
Több fényképen a lefegyverzés után visszamaradt magyar
fegyverkupacok között felbukkannak az aknák dobozai is.
1944. október 23-án a magyar királyi 53. utászzászlóalj
(parancsnok Koppány Ernő őrnagy) a budapesti hídfőbe
érkezett. A LÖTAK-okat 1944. október végén az alakulat
századai telepíteni kezdték, majd a telepített zárakat fel
ügyelték az Attila-vonalban kijelölt védőkörleteikben, noha az
alakulat tisztjei csupán 1944. október 25-én szereztek elő
ször tudomást ennek az eszköznek a létezéséről. Nem lehe
tett elég jól ismert eszköz, mivel a magyar királyi 2 0 2 . hon
véd gépkocsizó különleges műszaki zászlóalj 2 . századának
két katonája is ilyen akna felrobbanásakor sebesült meg
(egyikük október 31-én, a másik pedig november 2-án).
Dunaharasztinál az 1/1. honvéd ejtőernyős zászlóalj
(parancsnok Tassonyi Edömér százados) is védett.
A parancsnok így írta le csapatai védőkörletét: „Mind
Soroksáron, mind Dunaharasztin hevenyészett védőállá
sok voltak előre elkészítve a munkaszolgálatosok által.
A műút közvetlen környezetében harckocsiárok volt kiásva,
fákra szerelt tányéraknák (LÖTAK-ok - Számvéber Nor
bert) voltak telepítve. [...]”
Ugyanígy az Attija-vonal első védőövében a Vecsésnél
kiépített, illetve az Ócsára vezető út mentén balra 400 m-re
létesített harckocsiárkot szintén LÖTAK-okból álló zárakkal
is biztosították.
A 101. műszaki gépszázad egyik járőre 1944. november
3-án hajnali 2 órakor a támadó szovjet csapatok előtt kény
telen volt felrobbantani az Üllőtől két km-re északra húzódó
harckocsiárok hídjait. A magyar műszaki katonák az árok
elé telepített LÖTAK-okat is elműködtették, mert egy szov
jet gépkocsizó lövészalegység megtámadta őket. A magyar
járőr veszteség nélkül vonulhatott vissza, mert a szovjetek
ezek után nem üldözték őket.
A LÖTAK a háború után befejezte pályafutását, de Mis
nay őrnagy a Magyar Néphadsereg megalakulása után
visszakerült a Haditechnikai Intézetbe (Daróczi út), és ott
dolgozott 1945-50 között, ezredesi rangban vonult nyugál
lományba. Misnay a LÖTAK továbbfejlesztésével megbízott
munkacsoportot vezette. Céljuk olyan akna létrehozása
volt, mely robbanásakor több száz méter távolságból átüti a
harckocsipáncélt. Munkájukat nagy titokzatosság vette
körül, rajzokat, feljegyzéseket nem készítettek, a kísérle
tekben csupán egy-két ember vett részt. Abban az időben
csak olyan hírek szivárogtak ki, hogy visszaküldték az
üzemnek az elkészült kumulatív betéteket, a „tányérokat”,
mert belső felületük nem volt megfelelően polírozva. Nagy
acéltömböt öntettek, és ennek üregében helyezték el a töl
teteket, majd robbanás után Misnay a különböző távolság-
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Az akna két fő egységből áll: robbanótest és a telepítést
segítő faláda. Az előbbi fémlemez-ipari és robbanó
anyag-szerelési munka, míg az utóbbit asztalosüzemek
készítették.
A robbanótest a robbanóanyagból (7), a bélésfémből
(6 ) és a 40M aknagyújtóból vagy a villamos gyutacsból
áll.
A TNT-töltet présgépen készült. A központja átfúrt,
hogy a 0,1 kg-os szabványos méretű TNT-utásztöltényt
(8 ) befogadja. Az egész töltet alumíniumburkolatot
kapott. A hátsó rész (3) peremére göngyölik a fedőburko
latot (5). Ehhez az elemhez erősített a bélésfém (6 ) 6 db
alumíniumszegeccsel (4).
A bélésfém tulajdonképpen egy 6,5 mm vastag acéltá
nyér. A közepéből áll ki az elején átfúrt irányzórúd (12).
A gyújtószerkezet beszerelését a 43M „ÉRA” aknától
átvett aknatok hosszabbítóval (11) oldották meg. A talpas
része a robbanóanyagra fekszik fel, és az utásztöltény
mellett még valószínűleg papír- vagy vászonátlapolás is
rögzítette. Ebbe került a 40M aknagyújtó vagy a villamos
gyutacs, ha megfigyelt aknaként telepítették. A gyújtóku
pak nem feltétlenül szükséges, és a 36a.M mellett a
36b.M egyaránt alkalmazható volt.
Az akna faládája lécekből (2; 18; 19) készült keretes
szerkezet volt falemez borítással (1 ;20). Lényegében egy
átlátható keret, amelynek csak oldalfalai voltak. A robba
nótestet három szeggel (13) az alumíniumperem átütésé
vel rögzítették, szabadkézi munkával.

A ládán található még a hordfogantyú (14), valószínű
leg szövetből a ládához csavarozva (15). A fényképeken
azonosított kihajtható láb (16) szerepe egyelőre még
nem tisztázott. Lehet, hogy az akna ferde telepítését
segítette, vagy kicsavarozva és a földbe verve a hor
gonyzó cövek szerepét is ellátta, ha botlódrótos telepítést
alkalmaztak.
Az aknatestet zöld színre festették, míg a ládák testet
lenek voltak.

M űködés
Az akna szállítása gyújtószerkezet nélkül történt. Ilyenkor
a hátfal síkjából nem lógott ki semmi, ezért az aknákat
szorosan egymás mellé lehetett helyezni. A hasáb alakja
és a hordfogantyú nagyban segítette teherautóra való
gyors pakolását.
Mivel a robbanási hullámon kívül irányított páncéltörő
hatással is rendelkezett, ezért minden aknát irányozni
kellett. Irányzáskor a hatásos lőtávolságon belül az akna
a lővonalon végigpásztáz, más levegőben haladó kilőtt
lövedékektől eltérően ballisztikus pálya nélkül, így egy
aknával egy közlekedési utat teljes szélességben le lehe
tett zárni.
Az irányzás „hivatalos” folyamata még nem ismert,
ezért itt most a legvalószínűbbnek tűnő módszert ismer
tetjük. Az irányzáshoz vélhetően ugyanazt a botlódrótot
használták fel, amelyet a 40M gyújtószerkezethez mel
lékeltek. A drót végét a bélésfém központi rúdjába kellett

23. ábra. 44M „LÖTAK” oldal elleni akna nézeti rajza
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24. ábra. 44M „LÖTAK” oldal elleni akna izometrikus rajza

befűzni. Az egyik katona a drót végével elment a megcé
lozni kívánt ponthoz. A másik katona az aknatok végét
fogva a drótot megfeszítette, és ilyenkor az akna hossztengelyével befordult a drót által kijelölt egyenesbe. Ezzel
a módszerrel azt is ellenőrizni lehetett, hogy keresztezi-e
tereptárgy, fa stb. a lővonalat. Az irányzás fontos volt, a
bélésfém kirepülési irányát pár fokos pontossággal be
lehetett állítani.
Az akna egyébként bárhova telepíthető volt, földre leté
ve vagy bármire felakasztva. Méretei miatt a földbe tele
pítése nem lehetett gyakorlat, de elvileg nem volt akadá
lya, ha megfigyelt aknaként használták. Nyomó vagy
döntőpálcás gyújtó nem volt hozzá. Ilyen célra ott volt a
43M fémmentes ТАК.
A faváz a telepítéskor nagy segítség lehetett, hiszen
egyszerűen szegelhető vagy csavarozható volt, bármi
hez hozzá- vagy beépíthették. А 40M gyújtóval botlódrótos aknaként a biztos rögzítése fontos volt, hogy ne
lehessen elvontatni a felállítási helyéről, továbbá a műkö
dési zavaroknak is csak így lehetett elejét venni. A földre
telepített aknákat biztosan hozzákötötték a fákhoz vagy a
melléjük vert karókhoz, cövekekhez. ELCÖ alkalmazásá
val a botlódrótos telepítés még egyszerűbb volt, mivel az
aknát nem fenyegette az a veszély, hogy elmozdul, mert
a gyújtása villamos gyutaccsal történt. Megfigyelt akna
ként a villamos gyújtás mellett drótos távműködtetés is
megoldható volt. Telepítése tehát igen rugalmasan, sok
féle módon történhetett a helyszín adta lehetőségek tel
jes kihasználásával, a rögtönzéseknek nagy teret bizto
sítva.
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Mindegy melyik módon, de a töltet robbantásával az
akna a bélésfémet mint EFP-t kilőtte és a céltárgyat átütöt
te. Mindezek mellett a majdnem 5 kg-os robbanótöltetnek
nagy robbanóhatása is lehetett a szabad földfelszínen.

ADATOK
Szolgálati idő
1944 nyarától a második világháború végéig
Technikai adatok
Befoglaló láda mérete: 350x350x190 mm
Teljes tömeg: 10,7 kg
Robbanóanyag tömege: 4,77 кдЯЫТ
Bélésfém átmérője: 252 mm
Bélésfém vastagsága: 6,5 mm
Bélésfém tömege: 2,762 kg
Alkalmazható gyújtószerkezetek: 40M vagy villamos
gyutacs vagy ELCÖ
Harcászati adatok
Telepítési módok: hagyományosan telepített oldal elleni
akna - botlódróttal 40M aknagyújtóval vagy ELCÖ-vel;
megfigyelt aknaként - dróttal vagy villamos gyutaccsal.
Telepítési sajátosságok: földre helyezve; fára, kerítésre
vagy bármilyen függőleges felületre akasztva vagy
szegelve. Távhatását 1°-os pontossággal lehet irányozni.
Megsemmisítési sugár: kb. 8 m
Páncélátütési képesség: nem ismert
Kivitel: Hátul nyitott fadoboz nagy fémtányérral az
elején. Hordfül, támasztóláb.

H a d ite c h n ik a -tö r té n e t

aknáról. A 398. oldalon az alábbi szöveg található: „Már a
második világháború vége felé végeztek kutatásokat
aknákkal, melyek töltetét az ún. Misnay-Schardin-elv sze
rint tervezték.” Ezek mellett eredeti dokumentum még min
dig nem került elő. Az idézett visszaemlékezések is csak a
legutóbbi időben láttak napvilágot.
Pontos rekonstruálása a nyilvánvaló nehézségek ellené
re csak részben vált lehetővé, amikor 2003-ban Dunakeszi
határában a tűzszerészek mentesítettek egy LÖTAK-töltetet. Mivel csak az alumíniumburkolatú robbanóanyag és a
„tányér” került elő, telepítési módja továbbra is találgatások
tárgya volt.
Dr. Számvéber Norbert történész a budai Várban a tes
tőrség lefegyverzésekor 1944. október. 16-án készült jól
ismert képet tanulmányozva 2008-ban a háttérben felhal
mozott faládákban felismerte a felszedett LÖTAK-okat.
Mivel egy ismert fotósorozatról volt szó, a többi fénykép
átvizsgálásakor további „faládák” kerültek elő más-más
nézőpontból fotózva.
A jelen műszaki rajz ezekből az ismeretekből állt össze,
habár teljesen egyben fennmaradt eredeti darabról eddig
még mindig nem tudunk.
25. ábra. Az MH 1 HTHE gyűjteményében található
44M LÖTAK megmaradt fém töltetburkolata és az EFP-bélés

Felhasznált

ban felállított táblákon nagy igyekezettel kereste a „csepp”,
vagyis a kumulatív hatás nyomát.
A nagy költségek ellenére elfogadható eredményt nem
tudtak felmutatni, ezért a kísérleteket leállították, és Misnay,
valamint társai elkerültek a HTI-ből. További sorsukat nem
ismerjük.
Sok 1944-ben gyártásba vett magyar fegyverhez hasonló
an a LÖTAK létezése is a feledés homályába merült. Czapek
Béla nyugállományú őrnagy saját kutatásai során szerzett
tudomást Misnay találmányáról. Valószínűleg sokáig ő volt
az egyike azon keveseknek, aki tudott az akna létezéséről.
Magyarországon az általa megjelentetett írásokból lehe
tett a LÖTAK-ról információt szerezni. A Soldat und Technik
1975/8. számában a „Szárazföldi aknákéról írt cikkében a
394. oldalon rajzot közölt egy magyar kumulatív harckocsi

Czapek Béla: A Misnay-Schardin-effektus és a LÖTAK.
Haditechnika 1986/4.
Czapek Béla: Robbanóanyaggal gyorsított nagy sebessé
gű lövedékek. Haditechnikai Szemle 1967/2.
Kacsó Lajos: Nem lehetett kitérni a sors elől.
http://www.hm.gov.hu
William P. Waters: Shock Waves in the Study of Shaped
Charges; U.S. Army Laboratory Command Aberdeen
prooving Ground, Maryland, 1991 Aug.
Arnold von Tiesckow: Szárazföldi aknák. Soldat und
Technik, 1975. 8 . sz. p. 388-400.
Dr. Számvéber Norbert kutatásai - Hadtörténeti Levéltár
HM 30.497/8. ny. v. - 1945.
Mentesített példány az MH. 1. HTHE mintadarabjai között.
A szerző személyes mérései.

irodalom

Pálfi Sándor - Tóth Béla

Szegedi hajók, a Tiszán,
Dunán, Dráván, Száván...
A tanulmánygyűjtemény két nagy részből áll. Az elsőben Tóth Béla összegyűjtötte a
Tiszára, a tiszai hajózásra vonatkozó korabeli klasszikus munkákat. Ezeket kivonatolva,
némi irodalmi kiegészítésekkel foglalta össze. A hajóépítésről és hajózási módszerekről
szóló részei hajósok visszaemlékezéseire alapulnak.
A második rész alig 30 oldal, Pálfi Sándor munkája. Ez lenne a fontosabb a hajó
gyártás, a tápéi javítóüzem és a háborús helyzet leírása. A szerző sajnos levéltári
anyagot nem használt, így számos megállapítása téves és pontatlan, bár a témának van állami okmányanyaga.
Bába Kiadó, Szeged, 2010. 256 old. Ár: 5100 Ft
A könyv bolti forgalomban nem kapható. Megrendelhető levélben, telefonon, vagy e-mailben a Kékesi Könyves
boltnál 5900 Ft-os áron (ebben benne van az utánvétes postaköltség). Levélcím: Kékesi Könyvesbolt, 1054 Bp.
Kossuth tér, metróállomás. Telefon 460-3722, 06-30-575-0709. E-mail: dornan@vipmail.hu
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“

m Romfell páncélgépkocsi, a magyar
páncélgépjármű-gyártás első produktuma
I. rész

Az első világháború kitörésének századik
évfordulója apropóján az írott és a vizuális médiában
egyre gyakrabban jelent meg ezzel kapcsolatos
híranyag. Az isonzói, piavei harcterek máig
megmaradt „dekungjait”, az elesett hősi halottak
temetőit, az emléktemplom épületét egyre több
Olaszországba látogató turista, ott nyugvó rokonaira
emlékező honfitársunk kereste-keresi fel.

so r án
fel-felbukkan az első
magyar építésű harcjármű, az Osztrák-Magyar
Monarchia hadseregében a háború első éveiben
egyedüliként alkalmazott Romfell páncélkocsi említése is.
A szakirodalomban több munka is foglalkozott építésének,
alkalmazásának történetével, most néhány újabb informá
cióval vált bővíthetővé ismeretanyaga.
1900 első éveiben, bár a katonai motorizáció Európaszerte hatalmas ütemben fejlődött, az Osztrák-Magyar
Monarchia katonai szakemberei - Németországhoz hason
lóan - elhanyagolták a páncélozott járművek fejlesztésének
kérdését. Ugyanakkor a későbbi ellenfelek - Nagy-Britannia, Francia-, Olasz- és Oroszország - intenzív harcjármű
fejlesztést hajtott végre, korai típusaikat helyi konfliktusok
összecsapásain már ki is próbálták. Nagy-Britannia 1901ben a polgárháborúban, Franciaország 1902-ben Marokkó
ban, Olaszország Bianchi típusú páncélkocsiját 1913-ban
Tripoliban már alkalmazta is.
A páncéljárművekkel kapcsolatos helytelen értékelés
miatt az első világháború kitörését követő mozgósításkor a
Monarchia hadseregének páncélos járműkészlete csupán
néhány páncélvonat volt. Holott egy osztrák páncéljárműtervező révén, a Monarchia már az évszázad elején úttörő
lehetett volna a korszerű páncélgépkocsi megalkotásában.
Paul Daimler, a Daimler-művek igazgatója már 1902-ben
megtervezte, és az 1904-1905-ös években megépítette
Wiener-Neustatt-i Astro-Daimler AG üzemében korát meg
előző konstrukciójú páncélgépkocsiját.
Az első valódi „utcai páncélautó” (Strassenpanzer), amely
teljesen páncélozott, összkerék-meghajtású, kiváló terepjáró
képességű volt, 255-os lejtőmászó képességgel rendelke
zett, forgótornyában géppuskával volt felfegyverezve. Az
elsőkerék-kormányzású, viszonylag kisméretű - 4 m
hosszú, 1,55 m szélességű, 2,5 m magasságú
jármű - nem túl vastag (3-3,5 mm) páncélzata
eredményeként, 35 LE-s motorjával 45 km/h
sebességgel volt képes közlekedni.
Korát megelőző szerkezeti megoldás volt a
kezelők ülőhelyének konstrukciója; a vezető és
a mellette helyet foglaló kezelő utazómenetben
fejüket a páncéltest felett szabadon, kívül tart
hatták, míg harci körülmények között az ülése
ket egy kar meghúzásával a páncélzat alá
lehetett süllyeszteni. Ezt a megoldást 20
évvel később Le Martin őrnagy Morris-Martel
egyszemélyes harckocsijánál is alkalmazta.
v is s z a e m l é k e z é s e k

A
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Daimler páncéljárművét 1906-ban először Németország
ban, majd az osztrák-magyar katonai vezetőknek is bemu
tatta. Az ausztriai császári hadgyakorlaton I. Ferenc József
uralkodó is részt vett, hátaslován szemlélte a díszszemlét.
A Daimler motorjának zajától lova megvadult, kis híján leve
tette hátáról a császárt, aki e szemle után kérte a jelenlévő
tábornokok véleményét az új harceszközről. Ők azonban
elutasítóak voltak, ezért a vezérkar főnöke elvetette a soro
zatgyártás lehetőségét. így a Monarchia a háború kitörése
kor és első éveiben nem rendelkezett kötött pálya nélküli
páncélos járművel.
Ezzel ellentétben a szemben álló felek az olasz és orosz
frontszakaszokon a háború kezdetétől bevetették és sikere
sen használták a páncélgépkocsikat. Az olaszok a Bianchi,
az egy- és kéttornyú Ansaldo, az oroszok a Nagy-Britanniából kapott Austin, Seffield Simplex, Lanchester, a belga
Minerva, majd a saját gyártású Russo-Balt, Poplavko-Jeffery, Austin-Putyilov és FIAT járművekkel komoly vesztesé
geket okoztak a Monarchia hadseregének.
Az orosz vezérkar első ízben 1915. szeptember 13-án
említi a páncélgépkocsik bevetését az osztrák-magyar
csapatok ellen. Ebben az áll: „Tarnopoltól északra csapata
inknak nagy segítségére voltak a páncélgépkocsik, melyek
a lövészek első vonaláig előretörlek, és az ellenséget órá
kon át géppuskatűzzel árasztották el.” A jelentésben sze
replő járművek angol eredetű Austin „utcai páncélosok” vol
tak, melyeket az oroszok alkalmaztak.
1. ábra. Az osztrák Austro-Daimler négykerék-meghajtású
páncélkocsi. Jól látszik az elsőkerék-meghajtás
mechanizmusa

2. ábra. Az Austro-Daimler oldalnézete

Ezt a jelentést a közös hadsereg részéről is megerősíti a
4. Hadsereg-parancsnokság, amely arról számol be, hogy
a Luck és Kovno közti szeptemberi harcokban az oroszok
csapataink ellen négy páncélkocsit használtak. A jelentés
hez a 2 1 . gyaloghadosztály részéről csatolt harcjelentés
közli, hogy „1915. szeptember 13-án a Klewan melletti har
cokban egy orosz páncélgépkocsi nagy zavart okozott csa
pataink (10. és 15. gyalogezred) soraiban, amelyek az út
mindkét oldalán menekülésszerű visszavonulásra kénysze
rültek. És csak a két erzedparancsnok személyes beavat
kozásával lehetett azokat a felvételi állásban gyülekeztetni.” A harcjelentés végén azt a benyomását fejezi ki, hogy a
páncélgépkocsi kedvező viszonyok között igen hatásos
hadieszköz lehet.
Hasonló vélemény olvasható egy német harcjelentésben
is, amely azzal a megállapítással végződik, hogy: „A pán
célgépkocsi a találkozóharcban a gyalogságnak értékes
támogatója. Rendszeresítése kívánatos.”
A K.u.K. Katonai Műszaki Bizottságot utasították, hogy
indítson el kísérleteket géppuskával felfegyverzett gépko
csik alkalmazása tárgyában. A jármű páncélozásának ellen
kell állnia a német gyalogsági lőszernek 50 méter távolság
ról. A páncélos tervezett legénysége 8 fő lett volna, amely
ből két személy feladata a gépkocsi vezetése (előre-hátra
vezetőülés). A tervezett fegyverzet négy fegyverből állt
volna, amelyek két egymás feletti sorban nyernek elhelye
zést. A páncélos elvárt sebessége előre- és hátramenetben
egyaránt 50 km/h. A sebességváltónak négyfokozatúnak
kellett lennie, elvárás volt a négykerék-meghajtás és a
négykerék-kormányzás.
A harcoló csapatok 1915. szeptember 23-án könnyű pán
céltörő fegyvereket kértek az ellenséges páncélkocsik elhá3. ábra. A Romfell páncélgépkocsi alvázaként felhasznált,
hátsó lánchajtású 37/90 LE-s Mercedes személygépkocsi

rítására, valamint saját páncélozott járművek beszerzését a
lehető legrövidebb időn belül. Mindezt azzal az indoklással,
hogy az ellenség az alkalmazott páncélkocsik segítségével
egyre nagyobb sikereket ér el.
A Katonai Műszaki Bizottsághoz számos elképzelés és
terv futott be, de a legtöbbről kiderült, hogy azok jobbára
jóindulatú, de naiv elképzelések voltak. Az elsődleges cél
mindig a páncélvédelem volt, a motorikus, mechanikus
részek kialakítására nem tértek ki.
A számtalan tervet és a szövetséges német hadsereg
addig elkészült páncélkocsiját értékelve Conrad vezérezre
des, vezérkari főnök által aláírt összefoglaló rögzíti, hogy
„A Hadsereg Főparancsnokság a páncélkocsikkal szerzett
tapasztalatok alapján úgy látja, hogy a páncélgépkocsik
csak egészen szerencsés körülmények egybeesése ese
tén, és csak azok első, meglepetésszerű fellépésekor
lehetnek sikeresek. Amennyiben azok megjelenését észle
lik, csaknem mindig adódik megfelelő elhárító eszköz,
intézkedés. Különösen nagy hátrányuk e járműveknek a
tüzérségi tűzzel szembeni fokozott érzékenységük.”
Az AOK ezért úgy ítéli meg, hogy páncéljárművek
beszerzése nem szükséges. A páncélgépkocsi gyártásával
és alkalmazásával szemben álló hivatalos álláspont ellené
re, a harctéri tapasztalatokra támaszkodva egy magyaror
szági gépjárműjavító üzemben két magyar mérnök egyéni
kezdeményezésében megépült a Monarchia hadseregének
első páncélgépkocsija.
A Monarchia budapesti Zápolya utca 13. szám alatti üze
mének elődje, a „Magyar Automobilgyár Rt., De DionBouton Szabadalma” 1911-ben települt át Aradról Buda
pestre. A cég tulajdonképpen gépkocsit sohasem gyártott,
a francia De Dion-Bouton kocsik értékesítését, garanciális
javítását végezte. Két év után megszűnt, épületei az első
világháború kitöréséig üresen álltak.
A háború kitörését követően a hadvezetés megvásárolta
a telepet, melyet új épületekkel bővítettek, modern gép
parkkal láttak el. A rekonstrukció után az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik legkorszerűbb katonai autójavító üzeme
lett, közel kétszáz katona, valamint jelentős számú polgári
szakember foglalkoztatásával. 1915-től „K.u.K. Erzatz
Depot Budapest 1915” Kraftbahn Erzatz Depot CsákyZápolya Str. néven szerepelt, katonai hivatalos megneve
zése: „K.u.K. Werkstátten-Kraftwagen No. 39. Depot” .
A katonai szakzsargon viszont a rövidített „KED 39.” (Kraftfahrersatzdepot = Jármű Tartalékszertár) megnevezést
használta. A javítóműhelyben új járművek gyártása nem
folyt, csupán a Monarchia saját, illetve a harctereken zsák
mányolt külföldi teher- és harcjárművek javítását végezték.
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5. ábra. A továbbfejlesztett 38/100 LE-s Mercedes kocsi
elölnézete

egy olyan harcjármű megépítése volt, amely a külföldi
konstrukciókat felülmúlja.
Az érdemi munka - a Monarchia felső katonai vezetésé
nek hivatalos értesítése nélkül - 1915 tavaszán indult. A
jármű elnevezésére a tervezők - találóan - vezetékneveik
rövidítéséből összeállított mozaikszót, a Romfell nevet
választották. Az új harcjármű alapját egy 1913-1914 között
gyártott, eredetileg AI-865 forgalmi rendszámú, MercedesKettenwagen (lánchajtású hátsó kerekes) 37/90 típusjelű
személygépkocsi képezte. A Mercedes-művek házi múzeu
mában napjainkban is megtekinthető, a mai szemmel is szép
vonalú, elegáns, lenyitható tetejű, négyajtós személykocsi
korának egyik kiemelkedő járműve volt, 90, majd 95 LE-s
motorjával 115 kilométeres sebesség elérésére volt képes.
Páncélkocsivá történt átalakítása során motorját, erőátvi
teli szerkezetét, kormányművét, valamint alvázát viszony
lag csekély változtatással használták fel az új jármű meg
építéséhez. Alapméretei közül a 3580 mm-es tengelytáv,
az 1520 mm-es nyomtáv továbbra is változatlan maradt.
Hasonlóan változtatás nélküli átvételre került a kocsi hátsó,
burkolt, láncmeghajtású meghajtóműve. Megmaradt az
elsőkerék-rendszerű kormányszerkezet, valamint az első
hátsó féllaprugó-köteges rugózási megoldása. Az első

A javítóműhely vezetését Branko Romanic - a hajmás
kéri 1 1 . számú tábori tüzér ezred tartalékos tisztje - látta
el, akit a mozgósítást követő napon a budapesti császári
és királyi katonai parancsnok gépkocsi-előadójává nevez
tek ki.
A mozgósítást követően a javítóbázis vezető mérnöke
Fellner Simon tartalékos tüzér főhadnagy lett, aki civil
polgárként a Ganz-gyár főmérnöke volt. Kettejük közös
munkája tette lehetővé az első magyar páncélgépkocsi
megépítését. Romanic százados elgondolása alapján a
részletes terveket Fellner készítette el. Főmunkatársuk
Vidéky Emil tartalékos főhadnagy volt, aki korábban a
Műegyetem adjunktusaként tevékenykedett. A gyártást
Kádár Imre telepvezető irányítása mellett Ács, Ágoston
és Fazekas főhadnagyok vezették, akik a különböző
szakcsoportok, többek között a motorszerelő Dobrovaycsoport munkáját is szervezték. A munkacsoport célja
6. ábra. A 37/90 PS típusú Mercedes jármű hátsókerék
meghajtású versenyautó-változata, melyen megfigyelhető
az első futómű rugózása és kerékfelfüggesztése

7. ábra. Az elkészült Romfell páncélgépkocsi. Mellette gróf
Pallavicini Aladár huszárfőhadnagy (Fotó: Hadtörténeti
Múzeum)

kerekek felfüggesztése elviekben azonos maradt, csupán a
megnövekedett tömeg miatt az első híd szerkezete került
megerősítésre.
Az első futómű alaposabb vizsgálata igazolta az alapjár
mű műszaki leírásában szereplő adatot, amely szerint a
kocsinak nem négy, hanem csak a hátsó két kereke meg
hajtott. A később megépült páncélkocsit elölről ábrázoló fel
vételen is egyértelműen látható az első híd, valamint a
kerékfelfüggesztés rendszere. Az első híd a kocsiszekrény
től, illetve az alváztól csaknem teljesen független, a kocsi
testhez oldalanként csupán két ponton kapcsolódik; a felfe
lé ívelő laprugóköteg felső végpontjával, valamint a rugóköteget az első hídhoz erősítő rugókengyel magcsavarjának
folytatását képző lengéscsillapító tengelyvégével. Az így
egyéb rögzítés nélküli első híd két végén lévő tengely
csonkján vannak az első kerekek felfüggesztve, illetve a
függőcsapszeggel a kormányszerkezettel összekapcsolva.
Ilyen megoldás mellett az első kerekek meghajtása lehetet
lennek tűnik.
Több, a Romfell páncélkocsival foglalkozó munka állítja
vagy valószínűsíti az összkerék-meghajtást a harcjármű-
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8. ábra. A Romfell a budapesti üzem udvarán

nél. Azok azonban, akik ismerik, hogy a jármű alapja egy
korabeli, szokványos Mercedes személygépkocsi alváza
volt, már nem fogadhatják el a fenti állítást.
A képek vizsgálata is egyértelműen ezt a tényt támasztja
alá. Az első futómű a maga korában tipikus, gépkocsiknál
szinte kizárólagosan alkalmazott kialakítása, a kovácsolt
acél híd nem is teszi lehetővé az azon felfüggesztett kere
kek meghajtását. A többször említett jó terepjáró képesség
inkább a leírások szerint beépítésre került csörlőnek

10. ábra. A jármű elölnézete az első híddal
és kerékfelfüggesztéssel

9. ábra. A Romfell nézeti rajza
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12. ábra. Az elkészült páncélkocsi oldalnézete

11. ábra. Hátulnézet a „keréktámasszal”

köszönhető. Valójában ez pedig nem a terepjáró képessé
get növelte, hanem elakadás esetén segítette a gépkocsi
akadályon történő túljutását.
Egyébként a hasonló külföldi páncélgépkocsik 40-60
LE-s motorjaival szemben a Romfell 90-95 LE-s motorja
valójában lehetővé tette a kedvező talaj- és időjárási
viszonyok mellett a terepen történő 20-25 km/h közötti
haladási sebességet. Az alváz, a motor, valamint a meg
hajtás és a járószerkezet csaknem változtatás nélküli
átvételével szemben a felépítmény teljes egészében új
konstrukció volt.

13. ábra. A Romfell a légvédelmi állványra átszerelt
géppuskával

A teljes felépítményt, beleértve az alváz oldallemezeit és
a motorteret, 6 mm-es krómacél lemezekkel tették védetté
a gyalogsági lőszerek ellen. A Romfell páncéltestének
konstrukciója egyedi for
ROMFELL - I (original) páncélgépkocsi
mai jegyeket mutatott.
Küzdőterének
oldalfalai
Gyártási év/gyártó üzem:
1915/K.u.K. Bp. Zápolya utcai Kraftfahrersatz depot
felfelé 75°-os szögben
Tervezők:
Branco Romanic, Fellner Simon
kifelé dőltek, hátsó két
Felhasznált alváz:
37/95 PS Mercedes 1910-1914 tip. szgk. VI-865 frsz.
zárólapja sajátos hajóorra
Hossz:
5670 mm
emlékeztető formát muta
Szélesség:
1800 mm
tott. Ezt a hatást fokozta a
Magasság:
két zárólap vízszintes és
2480 mm
függőleges irányban is
Hasmagasság:
360 mm
homorú ívelésű kiképzésé
Tengelytáv:
3580 mm
vel. A küzdőteret oldalan
Nyomtáv elöl/hátul:
1520/1520 mm
ként két páncéllemez zárta
Tömeg:
5t
( az elülső 1425x1175, a
Motor:
négyhengeres, benzinüzemű, vízhűtéses 90 LE,
hátsó
1175x1175
mm
később hathengeres, benzinüzemű, 95 LE
méretű), melyek mindegyi
Fajlagos teljesítmény:
18 LE/t, (19 LE/t)
kén egy-egy figyelőnyílás
Sebesség terepen/úton:
28-40 km/h
volt. A kezelők beszállása
Hatótáv:
100-150 km
a menetirány szerinti bal
Üzemanyag-fogyasztás:
7 0 -8 0 1/100 km
oldalon, az első lemezen
Meghajtás:
Hátsó kerék, lánc
lévő kétszárnyú ajtón tör
Kerekek:
4 db tömör gumikerék
tént. A kocsi végét egyegy
kisebb,
egyenes
Kormányzás:
első kerekeken
vonalú, 75e-ban döntött,
Páncélzat:
6 mm krómnikkel
valamint a korábban már
Fegyverzet:
1 db 7/12. M Schwarzlose gpu., 3000 db lőszer (12 heveder)
említett egy-egy ívesen
1 db 95. M Mannlicher puska, 80 db lőszer
homorú lap zárta. A két
2 db 12 M Steyer pisztoly, 48 db lőszer
kisebb méretű lemezen
Kezelők száma:
4 fő (vezető, géppuskalövész, 2 fő felderítőtiszt)
további egy-egy figyelő
Rendszám:
XI 271, 1916-tól: KN-5965
nyílás volt látható.
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14. ábra. A Romfell-I a harctéren

15. ábra. A páncélkocsi menetben

A küzdőtér homloklapja 70°-ban hátrafelé döntött,
oldaléleivel a kifelé szélesedő oldalfallal határos, alul
felül íves záróélű lemez volt, rajta három zárható figyelő
nyílással a vezető és a megfigyelőtiszt számára. A fel
építmény fedlapja négy darabból állt, valamennyi felfelé
domború kiképzésű. Az első, a vezetőülés feletti lapon
egy kétszárnyú ajtóval ellátott nyílás szolgált a figyelő
tiszt kitekintésére.

A középső, 2000 1800 mm méretű lemez hátsó részén
helyezkedett el a forgótorony 1 100 mm átmérőjű toronygyű
rűje. Miután a felső lap domború kiképzésű, vékonyabb
páncéllemeze a torony tömegét nem volt képes megtartani,
ezért az oldallemezekre belülről egy-egy konzolt erősítet
tek, melyeket egy erősebb fémlemez áthidalásával tettek
alkalmassá a torony tömegének megtartására. A konzolok
felerősítését az oldallemezek felső élén látható kétsoros
szegecselés jelzi.
Maga a kör alaprajzú, 1200 mm átmérőjű, 500 mm
magasságú torony palástja 6 db 575x275 mm méretű, íve
sen meghajlított, szegecseléssel egybeépített lemezből állt,
melyen elöl a géppuska lőrése, a jobb oldali első szelvé
nyen egy hátrafelé nyitható kisméretű ajtó volt a fegyver töl
tése, illetve karbantartása céljára. Valószínű, hogy a fegy
ver használata során keletkező lőporgázok kiszellőzését is
segítette.
A lőrésben volt elhelyezve a 7/12 M. Schwarzlose gép
puska, melyet a torony hátsó szelvényén lévő állványra
helyezve légvédelmi célokra is lehetett használni. A torony
fedlapján egy fedéllel zárható, csonkított kör alakú nyílás
volt a géppuskalövész számára. A géppuska lőrését mind
két oldalról egy-egy lemez védte. A torony forgatását
mechanikus forgatószerkezettel a géppuska kezelője
végezte.
A 2000 mm hosszúságú motorteret felül domború, oldal
ról 75°-ban kifelé döntött helyzetű páncéllemezekkel látták
el. A motortér oldallemezein egy-egy nagyobb méretű, lefe
lé nyíló, a felső lemezen két befelé nyitható ajtó szolgált az
üzemanyag-feltöltés, valamint a motoron végzett szervizmunkák elvégzésére. Miután ezen nyílások zárása-nyitása
egyszerű karos reteszek révén történt, kevésbé biztosítot
ták a motortér megbízható zárhatóságát, ezért egy, mind a
négy nyílászárót keresztező lánccal tették illetéktelen fel
nyitás ellen védetté.
A motor elején beépített vízhűtőt 16 lemezből álló, golyó
álló fémzsaluzattal védték. A lemezek alatt egy kör alakú
nyílás szolgált az indítókar befogadására. Az egész jármű
páncéllemezeit szegecseléssel rögzítették a fém vázára,
összesen mintegy 1500-1600 szegecs felhasználásával.
(Folytatjuk)

Krámli Mihály

A dunai vízi út az első világháborúban
Az ezredtörténeti sorozat újabb kötete a Fejér és Komárom vármegyei illetőségű ka
tonákkal feltöltött Szent István 3. honvéd gyalogezred történetét és működését tárgyalja.
Az 1920-ban alapított gyalogezred története 1945-ig tart. Ezen kívül részt vett a
felvidéki, kárpátaljai és erdélyi bevonulásokban. 1940-ben kikerül a Donhoz, majd a
III. hadtest csapataival együtt igen nagy veszteségeket szenved el.
Az 1916-17-es évek behozatala és Románia katonai leverése nélkül a központi hatal
mak nem tudták volna folytatni a háborút 1918 októberéig. A hadianyag nélkül Török
ország sem tartott volna ki eddig. A munka elsősorban hadigazdasági, pénzügyi és poli
tikai aspektusokból tárgyalja a kérdést. Utoljára 1934-ben jelent meg magyar nyelvű mű
erről a témáról, a Döbrentei korvettkapitány által írott fejezet a Wulff Olaf-féle könyvben
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum/Line Design Budapest, 2009,160 old. 1980 Ft. A kis példányszámban kiadott
könyv csak a Hadtörténeti Közlemények szerkesztőségében szerezhető be: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 4.
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Sárhidai Gyula

Veterán repülőgépek bemutatója,
La Ferté-Alais, 2009

yugat-Európában ismert volt,
hogy 1974 óta minden évben
van egy repülőnap Franciaor
szágban, amelyen több országból
érkezett veterán repülőgépek, utángyártott replikák vonulnak fel, és földi
bemutató is van. Magyarországon az
esemény nem volt ismert, az érdeklő
dők az 1990-es évek közepétől jutot
tak el rá, nem túl nagy számban. Az
ottani gyűjtemény egyre nőtt, a ren
dezvény kétnapossá vált, a látogatók
száma pedig elérte a százezret. Nap
jainkban a bemutató vetekszik a brit és
német rendezvényekkel, bár közleke
dése és elérhetősége nem versenyez
het a nagyhatalmak városaival.

N

A REPÜLŐTÉR

2. ábra. Morane-Saulnier MS. 501
futárgép

4. ábra. Morune-Saulnier MS. 317
futárgép

3. ábra. Morane-Saulnier MS. 225
gyakorlógép

5. ábra. Bü 133 műrepülőgép

KIALAKULÁSA

A francia Jean-Baptiste Salis repülési
vállalkozó 1937-ben engedélyt kapott
egy saját repülőtér létesítésére a L’Ardenay-fennsík platóján. Ezen repülő
gép-kiszolgálást, pilótaiskolát, javítóműhelyt,
időjelző-állomást kívánt
működtetni ugyanúgy, mint a Farman
cég a Toussus le Noble repülőtéren.
Mindez a fejlődő polgári (magán)

1. ábra. Az Air France veterán DC-3 utasgépe
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6. ábra. Me 108B Tájfun, egy Nord
gépből átépítve

3S

7. ábra. D.H. 82 Tiger Moth iskolagép

л

10. ábra. Skyraider AD-4N működő példánya

Műveletek Irodája. Területére ejtőer
nyős ügynököket és fegyverküldemé
nyeket dobtak le.
1946-ban a francia Munka- és Szál
lításügyi Minisztérium hivatalosan is
bejegyezte a La Ferté-Alais magánre
pülőteret, mely könnyű repülőgépeket
fogadott, a sportrepülést és a repülő
turizmust szolgálta. Az állammal kötött
szerződés lehetővé tette a pilótakikép
zés és a légi sport támogatását, ekkor

a bázis Franciaország egyik legérde
kesebb repülési központja volt.
Az 1960-as évek végén a repülő
üzem nagy mértékben csökkent az
d’Orly repülőtér légterének kibővítése
és a Bretignyban lévő Kísérleti Repü
lési Központ nagy aktivitása miatt.
A repüléseket végérvényesen áthe
lyezték Buno-Bonneveaux-ba.
A repülőtér valójában tartalék repü
lőbázis lett, és áttért a gépek javításá-

11. ábra. Részben eredeti Fokker DR1
8. ábra. Újra gyártott Fokker D VII
vadászgép

szektort szolgálta volna. A háború kitö
rése után Salis ellenálló lett a L’Ardenay-fennsíkon, és így tartotta nyilván
őt Biniou fedőnéven az angol Légi

9. ábra. A RAF S.E. 5 vadászgépe
leszállásban
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A 2 0 0 9 . MÁJUS 3 0 - 3 1 - 1 ESEMÉNY

B emutatott

repülőgéptípusok:

- DC-3 és Jak-52TD
- MS-760 Paris; Hawkeye E-2C
(F); 4 db Super Etandard; 2 db
Rafale M
- Bleirot X; Bleirot XI—2; Deperdussin; Moräne Type H
- RAF-S.E.5; Breguet XIV.
- 2 db MS-317
- 2 db BÜ131D; BÜ133; Klemm Kl
35; Stieglitz Fw44
- PT-22 Ryan; N3N
- Storch Fi156; Junkers Ju52/3M;
Focke Wulf Fw190 átépített
- Curtiss H75; MS. 406H
- Jak-3; 2 db Jak-11; Jak-3U
- Tora típusok; PT-13 Stearman
mint N3N; 4 db T -6 Texan mint
Val; NA-68; A6M Zero
- Curtiss P-40N
- Tiger Moth és Spitfire Mk.XIX
- 7 db L-39 Albatros
- Douglas C-47; DC-3;
Ju 52; Ju Air
- B-25 Mitchell; P-51D Mustang;
FG-1D Corsair; Bech 18
- B-17G Flying Fortress
- Me 163 Komet
(vitorlázó változat)
- Skyraider AD-4N; NA T-28
- EC-665
- Alfa-kötelék;
Rafale Air en France
- Piper Club; Pitts S2B
- Red Arrows; 9 db Hawk 200 TI
- 1937-es Taifun Nord 1100-zal
- Nord 3202
- Zlin 526 ASF
- 7 db L-39 Albatros-kötelék

13. ábra. A B-17G Flying Fortress bombázógép

ra, Salis megalakította a Salis Aviation
céget. Már 1945 után - párhuzamosan
a repüléssel - elkezdett
muzeális
gépekkel foglalkozni, a Légügyi
Minisztérium részére végezte történel
mi
repülőgépek
rekonstrukcióját.
A verduni emlékműhöz egy 1916-os
Newport és egy Fokker E III. készült.
A Saint Mére l’Englise-i múzeum part
raszállási emlékművéhez egy Waco
vitorlázógépet épített meg. Az 1950-es
években elkészített a Légügyi Minisz-

14. ábra. Grumman F8F-1 Bearcat
vadászgép

12. ábra. Átfestett spanyol Ha1111 Buchon

ими
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térium propagandaszolgálatának egy
repülőképes Caudron G lll-at, majd
Blériot gépének másolatát, amellyel
1955-ben és 1959-ben megismételték
a történelmi repülést. Számos francia
megemlékezésen vett rész, és több
repülőbemutatót szervezett.
Élete végén festményeken örökítet
te meg egy repülőrajnál töltött éveit a
háború alatt. Ezeket egy bessonneaui hangárban létesített múzeumban
helyezte el 1965-ben. Salis 1967-ben
hunyt el.
Fia, Jean Salis folytatta apja mun
kásságát a régi repülőgépek építése
terén. Ez a tevékenység lett a repülő
tér második küldetése. Az idősebb
Salis által létesített múzeum Jean
alatt pár évvel később egy olyan repü
lőgyűjteményt hozott létre, amelyről a

^ H a d ite c h n ik a -tö r té n e t^

15. ábra. Stinson L-5 Sentinel
összekötőgép

18. ábra. P-51D Mustang vadászgép

21. ábra. A B-17G és DC-3 kötelékben

168. ábra. North American T-28B Trojan

19. ábra. A Skyraider AD-4N becsukja a
szárnyait

22. ábra. A Bü 131 D-2 iskolagép leszáll

17. ábra. A KLM restaurált régi DC-3 utasgépe

ma pilótái csak az apjuktól hallhattak.
A film a 70-es években felfedezte ezt
a gyűjteményt, és a televíziós Repü
lés T örté ne te so ro zato t ezekkel
illusztrálták. A filmek gyártása során
Jean Salis számos gépet restaurált,
illetve rekonstruált a Repülési Múze
umnak is.
1979-ben aláírták a gyűjtemény kor
látozott repülési lehetőségeiről szóló
okiratot. A veterán gépek bemutatója
közben folytatódott a Cerny-La FertéAlais repülőtéren. Az emlékrepülőraj
1970 körül Jean Nokain vezetése alatt
átalakult Repülő Folklór Ünnepnappá.
Első bemutatójukon 3000 látogató
volt. 1975-től rendszeressé váltak az
évi bemutatók. A 70-es évek végén a

20. ábra. Nord 3202 kiképzőgép
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23. ábra. Restaurált Bf 109 G-6
vadászgép

25. ábra. Leszálláskor billenő Stinson
L-5 futárgép

27. ábra. Spitfire Mk. V vadászgép

N

24. ábra. Francia jelzésű Curtiss P-40N
vadászgép

26. ábra. Felszállásra váró Spitfire
és Hurricane

28. ábra. Hawker Hurricane Mk. I
vadászgép

Patronille de France műrepülő század
bemutatóján 30 ezer látogató volt.
1976 során véglegesítették a pentecőte-i napok megtartását. 1991ben a Jean-Baptiste Salais Alapít
vány a „Repülés emlékei” hangármú
zeumban elhelyezte az 1914-18-as
háború restaurált és újraépített repü
lőgépeit. 2008-ban itt kapott helyet az
alapító 1934-es repülősisakja. 2010ben az önkéntesek által üzemeltetett

B-17-es repülőgép is a gyűjtemény
hez került.
2007-ben a repülőtéren 140 db légi
jármű volt a gyűjteményben, hatvan
osztályba sorolva. Ekkor más szerveze
tek is működtek itt, így az Eric Nessler
Alapítvány animációs anyagok készíté
sével és a Frontrepülő Alapítvány.

kus bemutatóról és a hangármúze
umban álló gépekről darabszám nem
áll rendelkezésre. Mindenkinek csak
ajánlani tudjuk, hogy ha módja van,
menjen el oda és lássa eredetiben
mindezt.
Ezúton köszönöm Lovasi Nándor
olvasónk szíves segítségét, aki 2009es látogatási felvételeit rendelkezésre
bocsátotta, és lehetővé tette ezen
anyag elkészítését.

A bemutatón mintegy 55-féle repülő
gép 95 példánya szerepelt. A stati-

Katonai szakirodalom az 1930-as évekből

Magyar Katonai Szemle 1933-1936

1934

IV.

A Magyar Katonai Szemle a revízióra készülő Magyar Királyi Honvédség igen színvonalas és
alapos tudományos folyóirata volt. Számos, a második világháborúban híressé vált katonatiszt,
tábornok publikált benne. Az 1933/111., az 1934/IV., az 1936/1. és az 1936/11. negyedév bekötött
számait tartalmazó gyűjtőkötetek megviselt, de még használható állapotban, olcsón eladók.
Kézbe véve a köteteket, hosszú tanulmányokat olvashatunk például a stanislaui csata
előzményeiről (1917. június közepétől július 6 -ig), a 2. (erdélyi) huszárezred utolsó első
világháborús harcairól, a légi fotófelderítésre vonatkozó tudnivalókról (szerző: Keksz Edgár!),
a repülőgépműszerekről, az 5. honvéd lovashadosztály 1914. augusztus 17-18-án vívott har
cáról, a szerb hadvezetés 1914. évi teljesítményéről, a gépágyúk repülőgép-fedélzeti alkal
mazásáról, a tábori tüzérség harckocsik és páncélgépkocsik elleni lehetőségeiről. Továbbá a Nérynél 1914. szeptember
1 -jén lezajlott rajtaütésről, a tüzérrepülők kiképzéséről, alkalmazásáról, a magyar tisztképzés múltjáról, a Cierva-féle
forgószárnyas repülőgép katonai használhatóságáról, a „korszerű” bombázó repülőgépekről, az önműködő pisztolyokról,
az Amerikai Egyesült Államok szabadságharcában hősi halált halt Kováts Mihály magyar huszárezredes élettörténetéről,
repülőgépek teljesítményének növeléséről (léghűtéses csillagmotorok burkolása és állítható légcsavar). Olvashatunk a
gyalogság meredek röppályájú fegyvereiről, a többüléses, többfeladatú harci repülőgépek elméletének francia
véleményezéséről, az optikai távolságmérő műszerekről, Románia első világháború utáni vasúthálózatáról, az olasz gyarmati
háborúk egészségügyi problémáiról, Foch marsallról, a rádió-iránymérésről, a kis harckocsik alkalmazási elméletéről, az
első világháborús Gotha óriásbombázók Anglia ellen nappal végrehajtott támadásairól.

§|f§

Ár 2000 Ft kötetenként. A négy kötet egyben viszont csak 6000 Ft.
Érdeklődni lehet a 06-1/460-3722-es telefonszámon (csak hétköznap reggel 9-től este 6.15 óráig).

Hadfi Örs Tamás

Adalékok a Wehrmacht kétéltű
páncélosainak fejlesztéséhez

II. ré sz

M egkezdődő

fejlesztések

A Seelöwe-hadműveletre készülődés
és annak felismerése, hogy a német
hadigépezet szinte nem is rendelkezik
kétéltű járművekkel, a hadvezetés
azon utasításához vezetett, hogy több
gyár is tegyen kísérletet megfelelő
úszó- vagy merülőképes páncélos
megalkotására.1 Ekkor született meg a
tengeralattjáró- vagy búvárharckocsi
(UT-Kampfwagen) koncepciója, mely
egy tengeralattjáró működési elvének
megfelelően, a vízben 2 -6 méterrel a
vízfelszín alatt közlekedő páncélos
tervét jelentette. A merőben szokatlan
elképzelés lelke a jármű oldalára fel
szerelt kiegyensúlyozó tartályok vol
tak. Ezek tették (volna) lehetővé víz
ben haladáskor a harckocsi süllyedé
sét és emelkedését, valamint a dőlést
követő kiegyensúlyozást. A tervek
nem jutottak el a megvalósítás szaka
száig.
Ugyancsak a tengaralattjáró-gyártásnál szerzett tapasztalatokat igye
keztek átültetni abba a kétéltű páncé
losba, melyet Krokodil elnevezéssel a
Kruppnál hoztak létre. Az 1942 során

kifejlesztett 28 t súlyú járműtől egy km
széles és 12 m mély folyón való átke
lést várták el. A víz alatti haladásra
egy 100 LE-s villanymotor beépítését
tervezték. Egy további projekt volt a
Tipegőnek nevezett SG-6-os úszóko
csiból (Schwimmwagen „Trippel”)
kifejlesztett könnyű felderítő amfíbikus
páncélkocsi, a Teknősbéka. Ebből
már prototípus is készült, 1942-ig
három darab.2
Egyéb - nem túl sikeres - próbálko
zások mellett 1941 során a háború
előtt megalkotott, s fent már ismerte
tett LWS tervét is leporolták, melyet
alapul véve a Magirus cégnél3 létre
hozták az ún. páncéloskompot (Pan
zerfähre), mely ígéretes fejlesztésnek
indult. A három részből álló komp alap
ja a Panzer IV-es (Sd. Kfz. 161) harc
kocsi alváza lett, erre építették rá az
áramvonalas úszóképes felépítményt.
Az új jármű az SMK jelzést kapta. Két
ilyen jármű közé egy kompfödémet
illesztettek, ezen lehetett szállítani a
harckocsikat, legfeljebb a Panzer IVes nagyságúakat. Minthogy az SMK-t
páncélozták, ellenséges tűzben is
haladhatott a vízen. Nem véletlen,

9. ábra. A Panzer lll-as búvárpáncélost 1940 júliusában Wilhelmshaven közelében
bemutatják a szárazföldi hadsereg és a haditengerészet tisztjei előtt. A felvételen
jól kivehető a torony búvónyílását vízhatlanná tévő speciális zárszerkezet

10. ábra. Miután az összes szigetelést
átvizsgálták, a páncélost daruval vízbe
emelik. Megfigyelhető a
levegőszállításért felelős, gyűrűkkel
megerősített gumicső és a tesztek
idején használt vízmélységet mutató
mérőléc

11. ábra. Egy merülőpáncélos próbaút
előtt. A háttérben a tengeri próbákhoz
használt speciális hajó látható
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^ H a d ite c h n ik a -tö r té n e t P

12. ábra. Tauchpanzer III tesztelés
közben. A víz alatt haladó páncélosból a
mérölécen kívül semmi sem látszik.
Az előtérben a levegőtömlő végére
erősített bója és az ehhez rögzített
antenna látható, melyen keresztül a
harckocsi a kormányparancsokat venni
tudta

hogy a komp némileg szokatlan kiala
kításának ötlete a kitűnően felszerelt
„utász-hidász területről” érkezett, ahol
sikeresen alkalmaztak szállítási fel
adatokra egy s. F. 41. (schwere Fähre)
jelzésű kéttörzsű kompot (Pionierlan
dungsfähre)4, lényegében egy kisebb
hajót, amelyet a konstruktőr után5 Siebelfáhreként is neveztek. Ennek kicsi
nyített, mozgékony, a Panzer IV-es
módosításán (SMK) alapuló „leszár
mazottja” volt a páncéloskomp .6
Bár beépített fegyverzete nem volt,
a 17 t-s, kedvező paraméterekkel bíró
jármű ötletét a hadvezetés is támogat
ta. A koncepció lényege és újdonsága

abban állt, hogy nem a harckocsit
igyekeztek úszóképessé tenni, mely
fegyverkategóriának a szárazföld a
természetes közege, s az átalakítá
sokkal végül is egy olyan harceszköz
jön létre, mely sem a vízben, sem a
szárazföldön nem mozog igazán ott
honosan, hanem a hordozójárművet
páncélozták. Vagyis egy kellően maszszív platformot kaptak, amely elég
sérülésálló ahhoz, hogy képes legyen
erőszakos folyóátkelést végrehajtani,

13. ábra. Egy átalakított Panzer lll-as próbái Putlosban
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és utána a harckocsi minden előnyét
kihasználva harcolhat tovább.
1942
májusáig két SMK-prototípust
is elkészítettek, melyeket alaposan
kipróbáltak. Csakhogy időközben
kezdtek megjelenni az új fejlesztésű
német harckocsik (Vl-os, majd az V-ös
Panzer), melyek súlya már meghalad
ta a páncéloskomp teherbírását.
Ezért, valamint mert a Panzer IV
továbbfejlesztésére (nagyobb löveg és
kiegészítő páncélzat) adtak utasítást7,

A

15. ábra. A Teknősbéka próbaúton

16. ábra. Az LWS alapján a Panzer IV-es
alvázán létrehozott SMK

bár az SMK-projekt tovább folyt, nem
lehetett alapja a kétéltű műveletek
rohamjárművének, további példányok
nem is épültek. Az elkészült prototípu
sok Putlosban megérték a háború
végét, amikor is szovjet tulajdonba
kerültek. Vannak olyan elképzelések,
hogy a GSP-55 jelzésű szovjet kétéltű
lánctalpas jármű megszületésére a
Panzerfähre, pontosabban az SMK
jelentős hatással volt.8
17. ábra. Panzerfähre IV

FEJLESZTÉSEK KÉSŐBBI IRÁNYA

Miután 1942 nyarán a németek által bir
tokolt területek nagysága elérte csúcs
pontját, a Harmadik Birodalom hadigé
pezete hamarosan defenzívába szorult,
s megkezdte hosszan tartó visszavonu
lását a végső vereségig. Anglia elfogla
lása már régen lekerült a napirendről, s
a kétéltű támadó hadműveletek valószí
nűsége is minimálisra csökkent. Ennek
ellenére a háború második felében sem
álltak le teljesen a páncélosok úszóké
pessé tételével kapcsolatos fejleszté
sek. Ennek oka éppen az újabb és újabb
német harckocsik súlyának radikális
növekedésében keresendő.
1942-ben beindult a Panzer Vl-os
(Sd. Kfz. 181) gyártása, mely olyan - a
jármű hétköznapi használata során
jelentkező - problémákat eredménye
zett, melyek a korábbi német páncélo
soknál jórészt ismeretlenek voltak.
A Tigris ugyanis túl nehéznek bizonyult,
egy sor közúti híd egyszerűen nem bírta
el a közel 60 t-s páncélost. Ezért az első
gyártási széria 495 darab Tigris l-esét
gázlóberendezéssel szerelték fel. Ez
némileg hasonlított a már korábban
bemutatott Panzer lll-asnál alkalmazott
gázlóberendezéshez. A Panzer Vl-ost
4, 5 m hosszúságú csővel maximálisan
18. ábra. Az SMK próbaúton. A lapos
felépítmény kisebb célfelületet
mutatott. Vízben haladáskor a motort
és a személyzetet a kinyitott
szellőzőkürtők látták el levegővel

■f- Panzer fa h re IV

J egyzetek
1 Az ekkor megkezdett fejlesztések eredménye lett többek között a VW 166, ismertebb nevén
a Schwimmwagen.
2 Deutsche Panzer-Raritäten 1935-1945. Szerk.: Michael Sawodny. Friedberg, Podzun-Pallas
Verlag, 1982, (Waffen-Arsenal) 34. old.
3 Az üzem Ulmban működött, s a fejlesztésekben más vállalatok is részt vettek.
4 Ezt a járművet szintén az Anglia elleni invázióra hozták létre.
5 Wilhelm Siebel (1891-1954).
6 Fred Koch: Kettenschlepper der Wehrmacht 1935-1945. Dörfler Verlag, 2000, (Dörfler
Zeitgeschichte) 75. old.
7 Vagyis a típus nem szabadult fel az átalakítás számára, a gyártástól pedig e célra sem
alvázakat sem kapacitást nem lehetett elvonni.
8 Uo.: 75. old.
9 Deutsche Panzer-Raritäten 1935-1945. Szerk.: Michael Sawodny. Friedberg, Podzun-Pallas
Verlag, 1982, (Waffen-Arsenal) 34-35, 40. old.

19. ábra. A páncéloskomp
és a tesztekhez használt Panzer IV-es.
A páncéloskompot folyami átkelésekhez
tervezték, a tengeri hullámzás stabilitási
gondokat okozhatott

négy méter mély folyón történő átkelés
re tették alkalmassá. A kipufogógázt
egy speciális szelep segítségével itt is a
vízbe engedték. A jármű motor- és küz
dőterét gondosan szigetelték, fontos
volt az is, hogy kiküszöböljék a mérge
ző égéstermék esetleges visszajutását
a jármű belsejébe. Azonban a Tigris
gyártás későbbi szakaszában a maga
sabb költségek és a gyártási sebesség
növelése miatt lemondtak a gázlóbe
rendezés kialakításáról.9
A Panzer Vl-oshoz hasonlóan vala
milyen szintű kétéltű képesség megte
remtése minden későbbi német nehéz
harckocsinál újra és újra felmerült,
különösen a közel 200 t-s Panzer Vili
Maus (Sd. Kfz. 205) „szuperpáncélosnál”, de ezt végül a háború utolsó éve
ire jellemző nehézségek, így például a
kellő kapacitás és erőforrások vagy a
szükséges idő hiányában egyik típus
esetében sem alkalmazták említésre
méltó mértékben.
Németország tehát úgy harcolta
végig a második világháborút, hogy
nem volt nagyobb számban bevethe
tő, komoly harcértéket képviselő kétél
tű páncélozott harceszköze, mert egy sor egyéb tényező mellett - a szá
razföldi jellegű német hadikultúra fej
lesztési prioritásain kívül esett az amfíbikus
képesség
megteremtése.
A németek az ilyen feladatokra (főleg
folyóátkelésekre) nem páncélozott
rohameszközöket hoztak létre, hanem
deszantműveletet
alkalmaztak.
A szükség miatt (későn) megkezdett
innovációval viszont olyan képessé
gek kialakítását kezdték el, melyek ma
fontos alapkövetelménynek számíta
nak az újabb és újabb páncélos haditechnikánál. Viszont annak megállapí
tása, hogy a kétéltű páncélosok és
más úszóképes járművek hiánya
hatott-e a második világháború egyes
eseményeinek alakulására (például a
Brit-szigetek elleni invázió elmaradá
sára), s ha igen, mennyiben, további
vizsgálatokat kíván.

2 0 1 0 /5

HADITECHNIKA «■ 81

Contents

I n h a l t v e r z e ic h n is

S

S

t u d ie s

4
Friend or Foe?, Part IV.
Shot and Hit, Part V.
8
Combat Activity of IDF in
Lebanon War in 2006, Part. I 14
Development of Antitank
Missile in Hungarian Military
Technology Institute in 1950 2 0

I n t e r n a t io n a l
M ilte c h R e v ie w
Helicopter Carrier Patrol Boat in
Columbian Rivers
26
The MiG-25 Interceptor
29
CIAF 2009
35
Dragon Jump, Generation
change in China Army,
Part II.
39

S p a c e A c t iv ie s
From Europe I till Ariane V,
Part III.
The New Space Race,
Part II.

t u d ie n

'Oll,

48

il it a r y

Helikopterträger Binnenstreifen boote in Kolumbien
26
MiG-25, der einzige schwere
Abfangjäger
29
CIAF 2009
35
Drachensprung - Generationswechseln in der
Chinesischen Armee, Teil II. 39

R a u m f a h r t t e c h n ik
Von Europa I bis Ariane 5,
Teil III.
Neues Raumrennen beginnt,
Teil II.

60 years in Life of Armament
Department, Part II.

Anwendung der Flugzeuge
„L-29“ in der Ungarischen
Volksarmee, Teil II.

48

iltec h

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

53

1065 Bp., Nagymező u. 43.,
telefon: 373-0500

Stúdió könyvesbolt
il it ä r is c h e

1138 Bp., Népfürdő u. 15/D,
telefon/fax: 359-1964, 359-6461

L o g is t ik

H is t o r y

Shaped Charges, Part IV.
Romfell, the First Hungarian
Armoured Car, Part I.
Oldtimer Air Show in La FertéAlais 2009
Development of Amphibian
Vehicle of Wermacht, Part II.

82

} HU J J J J H I

Szakkönyváruház

58

M
M

ii j J J j j j

43

53

L o g is t ic s

íiiinu

I n t e r n a t io n a l e
W e h r t e c h n is c h e
R undschau

H e im a t s c h a u
M

j

Freund oder Feind? Teil IV.
4
Schuss und Einschlag, Teil V.
8
Die Kämpfe der Israelischen
Erdstreitkräfte im Libanonkrieg
2006, Teil I.
14
Die Entwicklungen des
Panzerzerstörer
Raketenwerfers im
Militärtechnischen Institut
in den 1950er Jahren, Teil I. 2 0

43

D o m e s t ic S u r v e y
History of L-39 Dolphin in the
Hungarian People’s Army,
Part II.

Előfizetés

HADITECHNIKA

2 0 1 0 /5

63

60 Jahre im Dienst für
Bewaffnungstechnik, Teil II.

58

68

74
79

G e s c h ic h t e
f ü r W e h r t e c h n ik
Hohlladungen, Teil IV.
Der Panzerwagen Romfell, die
erste Produkte der
ungarischen
Panzerwagenherstellung,
Teil I.
Vorführung von VeteranFlugzuege, La FertéAlais, 2009
Beitrage zur Entwicklung der
Schwimmpanzer der
Wehrmacht, Teil II.

63

68

74

79

Haditechnikai
könyvek
Rendkívül nagy választékban kínálunk
hadtörténettel, haditechnikával, katonapoli
tikával kapcsolatos kiadványokat. A Haditech
nika 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 8-16 óra,
péntek 8-15 óra

.. La Ferté-Alais, 2009

33. ábra. A Jak-11-ből átépített La-5 utánzat

30. ábra. A Ju 52/3m teherszállító gép

34. ábra. A Jak-11-ből átépített Normandia-Nyeman Jak-3
utánzat

31. ábra. A Beech 18 utasgép leszállás közben

35. ábra. A Fi 156 C Storch leszálláskor

32. ábra. A Fi 156C Storch futárgép

36. ábra. A Po-2 eredeti példánya restaurálva

A fo tó k K e le c s é n y i Is tv á n fe lv é te le i

29. ábra. A Bf 109G-6 újjáépített példánya

2010

■* Éves előfizetési díj 2340 Ft

( x l i v . é v fo ly a m 6 . s z á m

Ára 520 Ft

Baranyai László

Radom Air Show 2009

1. ábra. A lengyel légierő F-16C gépe

5. ábra. Lengyel SW-3 tengerészeti kutató-mentő helikopter

2. ábra. Francia Rafale-C vadászgép (13-MR)

6. ábra. Bjelorusz Szu-27UBM), amely lezuhant

3. ábra. Az Iskra Team TS-11 gépe

7. ábra. Belga F-16AM „demo gép”

4. ábra. Holland F-16AM „demo gép” (J-015)

8. ábra. Bjelorusz Szu-24M frontbombázó

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS
ÉS ISMERETTERJESZTŐ
FOLYÓIRATA
2 0 1 0 / 6 . szám
XLIV. évfolyam

F ókuszban

T anulm ányok

A Haditechnikai Intézet
páncélromboló rakétavető
fejlesztései II. rész

Dr. Ákos György: Lövés
és találat VI. rész
Babos László: Az Izraeli
Szárazföldi Erők harcai
a 2006-os libanoni
háborúban II. rész

14

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Keszthelyi Gyula
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

Radom Air Show 2009

28

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

A Blitztől a könnyű, többcélú
járműig és a Dingóig
Tamil gerilla szállítóhajók
elsüllyesztése
Kína előkészítette új
repülőgép-hordozók építését

19
25
32

Ű r t e c h n ik a
Az Europa l-től
az Ariane 5-ig IV. rész
Újabb űrverseny
kezdődik? III. rész

H azai

37
42

tükö r

Tigris replika Magyarországon 35
L-29 Delfin típusú felderítő- és
kiképzőgépek alkalmazása a
Magyar Néphadseregben
III. rész
45

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

8

N em zetkö zi
H A D IT E C H N IK A I SZEMLE

Elnökhelyettes:
Dr. Ráth Tamás
mérnök ezredes
Felelős szerkesztő:
Dr. Hajdú Ferenc
mérnök alezredes

4

L o g is z t ik a
Az MH Összhaderőnemi
Logisztikai és Támogató
Parancsnokság
A thuni páncélosmúzeum

50

63
H

a d it e c h n ik a

-t

ö r té n e t

43.M ТАК harckocsiakna
Az első uriv-sztorozsevoei
hídfőcsata
Roncsok és események
a Margit híd környezetében
IV. rész
Az Auróra cirkáló mint
múzeumhajó
Romfell páncélgépkocsi,
a magyar páncélgépjármű
gyártás első produktuma
II. rész
Éves tartalom

53
58

68

70

74
80

Acímképünkön: A Magyarországon épített Tigris harckocsi másolata 2010-ben (S á rh id a i G yu la )
Borító2: A Radom Air Show 2009 képei (B a ra n y a i L á s z ló )
Borító3: Veterán repülőgépek bemutatója, La Ferté-Alais 2009. II. rész (L o v a s i N á n d o r)
Hátoldali képünkön: A Ju 52/3m teherszállító restaurált eredeti példánya (fe lü l),
А C-47 Dakota teherszállító gép az inváziós csíkozással - La Ferté 2009.

(L o va sl N á n d o r)

2 0 1 0 /6

HADITECHNIKA

4- 3

Tanulm ányok

Dr. Ákos György

Lövés és találat

L övegtornyok
A lövegtornyok lényegében nem vál
toztak, azonban az első világháború
után épült (vagy modernizált) változa
tokban már nagyméretű (tipikusan 24
vagy 30 láb bázistávolságú) optikai
távmérőket építettek be, amelyek
később kiegészültek a torony tetején
elhelyezett radarberendezéssel.
A torony egyaránt tudott központi
vezérléssel sortüzet lőni, lövegenként
egyedi lövést leadni, illetve teljesen
önállóan működni.
Teljesen automatikus üzemben a
vezérlőközpontból az összes korrekci
ót tartalmazó elevációs, illetve azimut
szögértékek alapján a torony, illetve a
lövegek állítása (minden löveget azo
nos szögben) a toronyban elhelyezett
automatikus hajtások segítségével tör
tént (az ábrán „train receiver-regula
tor”, illetve „elevation receiver-regula
tor”). A torony irányzékbeállítója (sight
setter), csak a lövegtorony irányítóto
ronyhoz képesti helyzetét, illetve az
egyes lövegekhez tartozó egyedi kor
rekciós értékeket adta meg, amit az
automatika figyelembe vett.

58. ábra. Az irányzékbeállító kijelző
(Sight setter’s indicator), amelyen az
iránybeállító az irányítótoronyból vagy
a vezérlőteremből érkező korrekciós
értékeknek megfelelően állította
a torony és a lövegek irányszögeit.
A kezelő addig forgatta megfelelő
irányban az alul látható forgatókarokat,
amíg az állító mechanizmustól kapott
mechanikai visszajelzés és a korrekciós
adatok mutatói meg nem feleltek
egymásnak (Follow the pointer).
A toronyirányzó és a lövegirányzók
ebben az esetben csak ellenőrző
szerepet játszottak, illetve készenlétben
várták, hogy szükség esetén átvegyék
az irányzást

A tűzvezetés egy másik lehetséges
változata, amikor valamilyen okból a
vezérlőközpontból nem lehet közvetle
nül a lövegtornyot és a lövegeket vezér
elni. Ebben az esetben az irányzékbeál
lító a műszerein leolvasta a vezérlőköz
pontból kapott távolság és keresztirá
nyú korrekciós értékeket, és ennek
megfelelően (lásd korábban) „elállította”
a toronyirányzó és a lövegirányzók
célzó távcsöveit. (Természetesen itt is
figyelembe kellett venni az adott torony
ra és lövegekre vonatkozó egyedi kor
rekciókat). Most a lövegtorony jobb szé-

57. ábra. Saját távmérővel ellátott hármas lövegtorony (ÜSS BALTIMORE
és OREGON CITY osztályú nehézcirkálók)
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VI. rész

59-60. ábra. Baloldalt
a toronyparancsnok állása látható.
Középen fent a periszkóp nézőkéje
(BALTIMORE osztályú cirkáló).
A felső oldali ábrán a parancsnoki
állás hátsó részében lévő optikai
távmérő figyelhető meg
(ÜSS MASSACHUSETTS csatahajó).
A távmérő oldal- és függőleges
irányban kismértékben állítható volt.
Az oldalirányzásra azért volt szükség,
mert a torony - korrekciók figyelembe
vétele miatt - nem pontosan a cél
irányába állt. A 26 láb bázistávolságú
távmérőt stabilizálták is, hogy a hajó
dülöngése ne zavarja a kezelőt
a célzásban

Tanulm ányok

61-63. ábra. A toronyirányzó (balra) és egy lövegirányzó állása a lövegtoronybán (középen) a BALTIMORE osztálynál
modernebb SALEM osztályú nehézcirkálók lövegtornyaibán. A célzótávcső okulárjai a bal oldali és a középső kép közepén
láthatók. Ebben a változatban az irányzékbeállító az ülő oldalirányzó mögött állt, és onnan kezelte a bal oldali kép felső
részén látható korrekcióbeállítót. Ezen a képen alul jól kivehető a két kézzel forgatható és elsütőgombbal ellátott
irányzókerék. A SALEM osztályú cirkálók estében a célzóteleszkópok tárgylencséi a torony külső oldalába helyezett
védőburokban lettek elhelyezve. A jobb oldali ábrán egy irányzék (teleszkóp) tornyon kívülre helyezett vége látható,
annak a kezelő által lezárható védőzárjával együtt127

az egyes lövegek mellett elhelyezkedő
lövegirányzók (az ábrán „pointers”, brit
szóhasználatban „layers”) is beállítot
ták, addig állították lövegeik emelkedési
szögét, amíg távcsövük szálkeresztjé
nek vízszintes vonala nem metszette az
ellenséges hajót, majd igyekeztek - a
hajó bukdácsolását követve - az irány
zótokkal az ellenséges hajót követni.
Amikor a lövegtorony teljesen önál
lóan volt kénytelen működni, akkor a
toronyparancsnok (turret officer) kulcs
szerepet játszott: az ő harcállása a
torony hátsó részében volt. Innen
kezelte a toronyperiszkópot és a 24
láb bázistávolságú optikai távmérőt.128
A toronyperiszkópon keresztül ki tudta
választani a célpontot, megállapíthatta
annak célirányát, és megbecsülhette
inklinációját és sebességét. Ezután
megmérte a céltávolságot.

64-65. ábra. A toronyparancsnok által
kezelt segédszámítógép két változata.
Látható, hogy a kezelőszervek
hasonlóak a fő analóg számítógépéhez,
de ezek a segédszámítógépek csökkentett méretük miatt - csak
kisebb pontossággal képesek működni

Rendelkezésre állt egy segéd ana
lóg számítógép (auxiliary computer),
amelynek segítségével ki is számíthat
ta a szükséges korrekciós értéke
ket,129 ami alapján a torony irányzékbeállítója az előbbiekben már ismerte
tett módon beállította az adott pillanat
ra vonatkozó korrekciókat.
A torony-, illetve a lövegirányzékok
célra állítása már az imént ismertetett
módon zajlott. A torony, illetve a löve
gek mozgatása hidraulikus vagy elekt
romos módon történt a már említett
vezérlőmű segítségével, akár automa
tikus, akár kézi beállítás történt. Az
irányzók tehát nem közvetlenül a tor
nyot, illetve a lövegeket forgatták, a
kézi kerekeikkel csak „vezérlőjelet”
adtak az automatika felé. Ha a torony
hajtás a harc közben valamilyen okból
megsérült, akkor kézi hajtással is

66-67. ábra. A ÜSS SAINT PAUL cirkáló (BALTIMORE osztály) nyolchüvelykes
ágyúi tüzelnek a koreai (bal oldali kép), illetve a vietnami háborúban (jobb oldali
kép). A tornyok és a tűzvezető rendszer még változatlan a második világháború
óta. A fotókon láthatók a periszkóp, a távmérő tornyon kívüli része, valamint
az oldalirányzó, illetve a három lövegirányzó periszkópos célzótávcsöveinek
védőburkolatai a 8-25. ábra szerinti elrendezésben'30

lén tartózkodó toronyirányzó (trainer),
egy dupla irányzókereket (trainers
handwheel) forgatva ráállította a táv
csöve szálkeresztjének függőleges
vonalát az ellenséges hajó függőleges
középvonalára. Ezután hasonló módon,
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J eg yzetek
127 8-lnch 3-Gun Turrets Main Armament For ÜSS Salem Class, Turret Description And
Operation, 1947. július (interneten: http://www.hnsa.org)
128 Az amerikai hadihajókban, ahol a hajó első részében két (1-es, 2-es) és a hátsó részben egy
(3-as) lövegtorony volt, az 1-es lövegtorony koincidencia-távmérővel (8-3. ábra), míg a 2-es
és 3-as torony sztereoszkópikus (8-4. ábra) távmérővel volt ellátva. Ezenkívül az 1-es és 2-es
tornyok (valamint a vezérlőközpont) egy többkijelzős műszeren kölcsönösen láthatták egymás
beállított azimut-, illetve elevációs szögeit. A 3-as torony nem volt felszerelve ilyen kijelzővel,
de az innen kapott adatok is eljutottak a vezérlőközpontba.
129 Ezek az értékek, a számítógép korlátozott mérete miatt, jóval pontatlanabbak voltak,
mint a vezérlőközpont számítógépe által számolt értékek.
130 Megjegyezzük, hogy a Baltimore osztály folytatásaként, a háború után bevezetett Salem (Des
Moines) osztályú cirkálók voltak az első amerikai hadihajók, ahol már nem alkalmaztak
a toronyban optikai távmérőket. Feladatukat két független radar vette át, amelyet
a lövegparancsnok, illetve annak asszisztense egymástól függetlenül kezelt.
131 Ezt az intézetet az 1930-as években alapították, a természettudományok és a technika magas
szintű, egyetemeket és más intézményeket összefogó fejlesztése érdekében. Első két
munkatársa Albert Einstein és Neumann János volt. Az intézet már a háború előtt
bekapcsolódott a haditechnikai alapkutatásokba, amelyek mindmáig folynak. A háború után
Robert Oppenheimer, Amerika egyik legkiemelkedőbb elméleti fizikusa (és egyben
az atombomba „atyja”) lett az igazgatója.
132 Az IBM már a háború előtt hatalmas vagyonra és befolyásra tett szert irodai számítóeszközök
fejlesztése és nagy darabszámú eladása révén (mechanikus számológépek, Hollerith-kártyás
adatrögzítők és adatfeldolgozók stb.). Később természetes módon kapcsolódott be a digitális
számítógép fejlesztésébe és gyártásába, ahol mind a mai napig megtartotta vezető szerepét.
Kitűnik az is, hogy mennyire egyetemekhez, illetve tudományos intézetekhez kötődött ekkor
még a számítástechnikai fejlesztés.
133 Tudatosítsuk: ezek mind (az itt megismert optikai távmérőkkel, nagy teljesítményű analóg és
digitális számítógépekkel együtt) a hadi fejlesztések közvetlen eredményei, amelyek később
egyre jobban hasznosíthatók voltak polgári felhasználásra.

lehetett a tornyot, illetve a lövegeket
megfelelő szöghelyzetbe állítani (az
ábrán „Handrive drive cranks”), azon
ban ebben az esetben az egyes beál
lítások értelemszerűen nagyon lelas
sultak.
A sztori vége - avagy az elektroni
kus digitális számítógép megjelenése

A tűzvezető rendszer második világ
háború utáni továbbfejlődési iránya
közismert. A vezérlőegység (nevezzük
akár órának, akár távolságkövetőnek)
elérte az analóg technika végső határ
át, és azt egy elektronikus digitális
számítógéppel kellett felváltani. Ezek
a számítógépek 1945 után kezdtek

megjelenni (eleinte szigorúan csak
katonai
projektekhez),
Neumann
János (Neumann-architektúra) és
mások munkájának eredményeként,
amelyet elsősorban a Princeton Insti
tute for Advanced Studies-ban fejtet
tek ki.131
Az előbbi fejezetben említett HCMS
HAIDA cirkáló, egy háború utáni
modernizációt követve, csak 1963-ban
szerelt le, és a fedélzetén a leírt, még
jóval a háború előtt kifejlesztett analóg
számítógépet használták. Az amerikai
flottában - csatahajóban, cirkálóban,
rombolóban és repülőgép-hordozóban
egyaránt - ugyancsak analóg számí
tógépeket alkalmaztak (lásd a már
leírt, jóval magasabb szintű Mk 8 -as
berendezést). Vajon mivel magyaráz
ható ez a késés, mikor az első elektro
nikus digitális számítógépek - mint lát
tuk - már 1945-ben megjelentek?
Ennek egyetlen oka volt: a digitális
számítógépek képességei még az
1950-es évek közepén sem voltak ele
gendőek annak a számítási teljesít
ménynek az eléréséhez, amit a kora
beli csúcsanalóg számítógép teljesí
tett! Sőt ebben az időben teljesedett ki
a rövid életű elektromos analóg számí
tógépek kora, melyek részben leváltot
ták a mechanikus számítógépeket.
A digitális számítógép, amelynek
egyik nagy előnye, hogy pontosságát
szinte korlátlanul növelni lehetett,
gyorsan fejlődött (és ez a fejlődés
azóta egyre csak gyorsul), de hosszú
éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy
versenyre keljen analóg párjával, még

68-69. ábra. Az elektroncsövekből felépített nagy teljesítményű NORC számítógép, amely az akkor legmodernebb perifériákat
(8 db négysávos mágneses tároló, sornyomtató stb.) alkalmazta. Műveleti sebessége 15 000 művelet/másodperc volt
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70. ábra. A fénykép a számítógép
átadásakor, egy 200 fős ünnepségen
készült. Thomas Watson, a Columbia
egyetem rektorhelyettese éppen
a vendégkönyvet írja alá. Mögötte, tőle
jobbra (pipával a kezében) Robert
Oppenheimer látható, Watson bal oldalán
pedig a mosolygó Neumann János.
A kép jobb szélén Isidor Rabbi (18981988) Nobel-díjas fizikus, a háborü alatt
a radarkutatások egyik koordinátora áll

akkor is, ha az utóbbi pontossága gya
korlatilag nem volt növelhető.
Az amerikai haditengerészet hatal
mas összegű, 2,5 millió dolláros meg
bízást adott az International Business
Machines nevű cégnek (IBM), hogy a
New York-i Columbia Egyetemen, a
princetoni intézet munkatársainak
segítségével egy olyan számítógépet
fejlesszenek ki, amely egyelőre csak a
szárazföldön, „korlátlan” méretű hely
ségben képes a központi tűzvezetéshez szükséges matematikai művelete
ket, annak gyakorlati alkalmazásához
elegendő sebességgel elvégezni.132
Az eredmény a Naval Ordnance Rese
arch Calculator (NORC - haditengeré
szeti tüzérségi kutató számítógép) lett,
amely 1954 és 1963 között a világ leg
nagyobb teljesítményű számítógépe

volt. Az IBM névlegesen egyetlen dol
lár profitot zsebelt be.
A tűzvezetés sztorija innen már
belátható úton haladt, a számítástech
nika fejlődésével (tranzisztor, integrált
áramkör) a digitális számítógépek jóval
kisebb méretben, és sokkal nagyobb
sebességgel voltak képesek a szüksé
ges számítási műveleteket elvégezni.
Semmi sem állt hát annak útjába, hogy
a hadihajókon, szárazföldön és levegő
ben lecseréljék velük a korábbi analóg
berendezéseket. A számítástechniká
val együtt járó kijelzőtechnikák (egé
szen a szemlencsébe bevetített microdisplayig) is tovább fejlődtek, olyan
későbbi újításokról, mint az infravörös
látókészülékek, a lézeres távmérők
vagy a GPS navigációs rendszerek,
nem is beszélve .133
■

Dr. Balogh Tamás

A „piros-fehér-piros" a Sárga-tengeren
A KAISERIN ELISABETH cirkáló története
A TIT Hajózástörténeti Klub Hajózástörténeti füzetek címen egy sorozatot in
dított az Osztrák-M agyar Monarchia haditengerészete témában. Ennek első
füzetét képezi a cirkáló története. Mivel a hajó 1914-ben részt vett a német
gyarmat, Csingtau védelmében, és ott „önelsüllyesztették” , a könyv az
események 95. évfordulóján készült el. Részletesen ismerteti a hajó
építésének történetét, a békeidős alkalmazását, Ferenc Ferdinánd trónörökös hajón tett utazását. A krími boxerlázadás eseményeinél való részvételt a ZENTA cirkáló részéről, majd az első világháború kezdeti történéseit, amikor
a hajó kiképző úton éppen Csingtauban tartózkodott. Felsőbb parancsra ott maradt, mert visszatérése reménytelen
volt, részt vett a német gyarmat védelmében. Lőszerének elfogytával a parancsnok a hajót a kikötő legmélyebb
részén elsüllyesztette. A legénység hadifogságának története zárja a kötetet.
A jó papíron készült kötet 198 fotót (ebből 22 színnyomat), 7 térképet, 14 rajzot tartalmaz.
Schöck Kft. Szekszárd, 2009. 315 oldal.
Ára: 2800 Ft, rendelhető www.hajosnep.hu web-áruház címen. Könyvesbolti forgalomba nem kerül.

Dr. Margitay-Becht András

A LEITHA monitor - az utolsó osztrák
magyar hadihajó története
2010.

augusztus 2 0 -án avatták fel a restaurált és replikaként helyreállított
LEITHA monitort Budapesten. Ennek alkalmából egy 100 oldalas füzet jelent
meg, összefoglalja a monitorok kialakulását és történetét általában és a
LEITHA pályafutását. Az anyag részletesen ismerteti a hajó építését, felszerelését, két átépítését, majd részvétel
az első világháború és a Tanácsköztársaság harcaiban. Végül leírja az elevátorként való alkalmazását, a múzeumi
védettség elérését, majd a helyreállítás és replikakialakítás történetét. A füzetben 154 fotó (fele színes), 1 térkép,
10 grafika található. A végén hatoldalas angol nyelvű összefoglaló található.
Schöck Kft. 2010, Szekszárd. 100 oldal.
Ára: 2800 Ft, rendelhető www.hajosnep.hu web-áruház címen. Könyvesbolti forgalomba nem kerül.
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Babos László

Az Izraeli Szárazföldi Erők harcai
a 2006-os libanoni háborúban

II. rész

M e g n y e r t ü tk ö zet
- ELVESZÍTETT HÁBORÚ
Maroun al-Ras „biztosítása” után az
izraeli szárazföldi erők tovább folytat
ták műveleteiket a térségben. Július
23-24-én éjjel, a sötétség leple alatt
az Egoz egység Maroun al-Rastól
északra, a Bint Jbeilbe vezető utak
mentén helyezkedett el, s július 24-re
a Golani dandár részei és a 7. páncé
los dandár is állásokat létesített Bint
Jbeil körül.31
A reggeli órákban heves harcok rob
bantak ki, melyben két izraeli katona
súlyosan és négy könnyebben megse
besült. A sebesültek kimentésére a
helyszínre érkező két harckocsiból az
egyik egy nagy erejű aknára hajtott, a
másikat pedig páncéltörő rakétával
találták el. Mindkét Merkavában meg
halt egy-egy katona (egy tiszt és egy
közkatona ).32 A nap folyamán a város
körül vívott összecsapásokban az
izraeli veszteségek két súlyos és
tizenkét könnyebb sebesülttel nőttek
tovább. Ugyanakkor kiújultak a harcok
Maroun al-Ras körül is, ahol kilenc
katona sebesült meg, s lezuhant egy
AH-64D Apache is. A kétfős személy
zet életét vesztette .33

Július 25-én a 35. ejtőernyős dandár
Bint Jbeiltől északnyugatra megkezdte
mozgását, hogy egy ellenőrző pontot
hozzon létre. Ugyanaznap a 91. had
osztály parancsnoka, Gal Hirsch dan
dártábornok kijelentette, hogy csapatai
ellenőrzésük alatt tartják a várost, de
ez távol állt a valóságtól. Mivel a Hez
bollah továbbra is képes volt rakétá
kkal lőni Izraelt, ennek következtében
pedig újabb civilek vesztették életüket,
ezért a vezérkari főnök utasította Udi
Adam altábornagyot Bint Jbeil megtá
madására .34
A kb. 20 ezer lakosú város csupán
három kilométerre feküdt az izraeli
határtól, s a becslések szerint mintegy
200
gerilla tartózkodott benne .35
A település ezek ellenére katonailag
értéktelen volt. Birtoklása nem jelen
tett semmilyen előnyt egyik fél számá
ra sem. Jelentőségét az adta, hogy
2000-ben, a Libanonból való izraeli
kivonulást követően a Hezbollah veze
tője, Hassan Nasrallah ebből a város
ból intézett győzelmi beszédet hívei
hez. Halutz vezérkari főnök szerint a
város bevétele szimbolikus jelentősé
gű, és meghozza a győzelmet Izrael
számára .36
A támadási parancs értelmében Udi
Adam tábornoknak egy zászlóalj

8. ábra. Az IAF kiemelt célpontjai voltak a hidak, utak. Az utánpótlási vonalak
rombolása azonban a gerilla-hadviselést folytató Hezbollahra a hadjárat rövid
időtartama miatt nem gyakorolt lényeges hatást
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9. ábra. Bombázás

10. ábra. A libanoni infrastruktúra
rombolása óhatatlanul is civil
áldozatokkal járt, ami a világ
közvéleményének jelentős részét Izrael
ellen hangolta

bevetésével kellett elfoglalnia a várost.
A tábornok ezen felbőszült, és gyorsan
emlékeztette felettesét: „Csak az óvá
ros több mint 5000 házból áll! És azt
akarja, hogy egy zászlóaljat küldjék?”
Adam tiltakozása azonban nem
hatotta meg Halutzot, és július 25-én,
erős tüzérségi előkészítés után a
Golani dandár 51. zászlóalja kelet felől
bevonult Bint Jbeilbe. A tüzérségi tűz
közepette a Hezbollah további harco
sai szivárogtak be a városba. A háború
során nem ez volt az egyetlen eset,
hogy a felderítésük megjósolta a
közelgő izraeli támadást. A hadműve
let kezdetének pontos idejét azonban
nem tudták meghatározni. így amikor
hajnali 5.30-kor az 51. zászlóalj A és C
százada behatolt Bint Jbeilbe, az izra
eli katonáknak sikerült az utcán meg
lepniük néhány gerillát, akikre azonnal
tüzet nyitottak. A válasz azonban meg
lepte őket. Az ellenség kedvező állá
saiból - a Hezbollah harcosai az épü
letek felső szintjein voltak - nagy erejű
tüzet zúdítottak a támadókra. Minden
nel lőtték az izraelieket, amijük csak
volt: kézifegyverek, géppuskák, akna
vetők, RPG-k, páncéltörő és tüzérségi

{T a n u lm á n y o k }

rakéták. Amint a küzdelem egyre
intenzívebb lett, a Hezbollah néhány
rajnyi embere az izraeli egységeket
oldalba kapta, közvetlen és közvetett
tüzet zúdítottak rájuk.
A két egymással párhuzamos úton
haladó izraeli egység közül a C szá
zad a harmadát (majd 30 főt) elvesz
tette. Az elesettek között volt Roi Klein
őrnagy, a század parancsnokhelyette
se is. A C mellett jutott a „köszöntés
ből” az A századnak is, amelynek öt
emberét találták el. Az alakulat tűztá
mogatási próbált nyújtani a C-nek,
hogy az kimentse sebesültjeit.
Miközben az A és a C század foly
tatta a küzdelmet, a zászlóalj többi
egysége is előrenyomult, hogy a halot
takat és a sebesülteket ki tudják men
teni, illetve támogassák a harcolókat.
A veszteség evakuálása egész éjjel
tartott. A sebesültekért a légierő Black
Hawk helikoptere jött. Az erős ellensé
ges tűz dacára sikerült őket evakuálni
és Haifába szállítani. A halottakat a
sötétség beálltával a Golani dandár
12. zászlóalja „mentette ki”. Az első
összecsapásban Izrael összesen 9
halottat és 27 sebesültet vesztett.37
A másik oldal veszteségeiről nincse
nek pontos adatok. Az A század
parancsnokának nyilatkozata szerint:
„A csata az ő előnyükkel kezdődött.
Sokkal jobb pozícióban voltak, de mi
győztünk, és megöltünk legalább húsz
Hezbollah-harcost” .
A harc hevessége a következő
napokban sem csillapodott. Július 26án például a tűzharc nyolc órán át tar
tott, s ezen a napon a Maroun al-Rasban elszenvedett veszteséggel együtt
az IDF négy tisztje és öt közkatonája
esett el, huszonhármán pedig megse
besültek.
A Hezbollah szakértelmét mutatja,
hogy az épületekben lévő védelmi
állásaik még akkor is észrevétlenek
maradtak, amikor az izraeli gyalogság
már az utcában járt. Akárcsak Maroun
al-Rasnál, itt sem elégedtek meg
pusztán a védekezéssel. Egy 40-60
főből álló különítmény megtámadta az
izraeli erőket a város közelében, a
850-es magaslaton. A támadók két
részre, a főerőkre és a tartalékra osz
lottak. Harcukat ráadásul páncéltörő
rakéták és szórványos aknavető tűz
támogatta két irányból. A gerilláknak
már sikerült tíz méterre megközelíteni
ük az izraeli vonalat, mielőtt végleg
visszaűzték őket.38
Július 27-én az izraeli hadsereg
kilenc halottat és több mint két tucat
sebesültet vesztett. Másnap az ejtőer
nyős dandár 101. és 890. zászlóalja
csapott össze a gerillákkal, és a hat
órán át tartó harcban legalább 2 0 -at

11-12. ábra. Sebesültek evakuálása

megöltek közülük. A harcosok állítólag
a Hezbollah elit egységéhez tartoztak.
A heves harcok után a küzdelem július
29-én véget ért, mivel az IDF július 28án kivonta erőit a településről. Az utol
só összecsapásokban hat izraeli kato
na sebesült meg, míg a hadsereg sze
rint az ellenség közül mintegy 26
ember esett el.
Az ütközetet követően az izraeli kor
mány megerősítette, hogy július 30-ig
- csak a városban - tíz katonájuk
vesztette életét, ugyanakkor azt állítot
ták, hogy a Hezbollahnak több mint 70
harcosát ölték meg. A Hezbollah
viszont a Bint Jbeilben folyó harcok
során július 28-ig csak 12 emberének
elvesztését ismerte el.
Bár a városból az izraeliek július 28án kivonták erőiket, a harc Bint Jbeil
körzetében tovább folyt, majd augusz
tus 6 -án este magában a városban is
kiújultak az összecsapások. Augusz
tus 7-én a Hezbollah három izraeli
katona halálát jelentette, amit később
az IDF elismert. Közülük egy katona

az ejtőernyős dandártól veszette élet
ét, a másik két fő pedig akkor esett el,
amikor harckocsijukat páncéltörő
rakéta találata érte. Az IDF ugyaneb
ben az összecsapásban öt ellenséges
gerilla haláláról számolt be. Amint a
városban és a közeli faluban, Ramiyában folytatódtak a harcok, az IDF a
Hezbollah újabb három harcosának
elestét és öt fő foglyul ejtését jelentet
te. Augusztus 8 -án viszont az ejtőer
nyős dandár két katonája esett el,
majd 9-én éjszaka újabb kettő. A nap
folyamán pedig több tucat katona
sebesült meg a térségben.
A városért vívott ütközet végül sok
kal nagyobb jelentőségű lett, mint azt
Halutz remélte. Azonban - ellentétben
a vezérkari főnök tervével - nem a
Hezbollah harcképességét ásta alá,
hanem az arab és az izraeli média
tevékenységének köszönhetően, az
izraeli hadsereg morálját és a közvéle
ménynek a fegyveres erőkbe vetett
hitét. Ennek számos oka volt: a vezér
kari főnök kijelentése, hogy a város
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13. ábra. A háború során az izraeli tüzérség július 26-ig mintegy 45 ezer gránátot
használt el

elfoglalása meghozza a győzelmet
Izrael számára, mind politikailag, mind
katonailag szerencsétlen volt. A civil
lakosságnak ez azt sugallta, hogy
véget érnek a rakétatámadások is.
A hadsereget pedig szinte lehetetlen
helyzetbe hozta, hiszen nagyon nehéz
bizonyítani egy gerillasereg vereségét
(nincsenek kilőtt vagy zsákmányolt
harckocsik, hadifoglyok stb.). Ráadá
sul egy város biztosítása egy gerilla
hadviselést folytató szervezettel szem
ben hosszú időbe telik, s még ha a
településen meg is semmisítik a sejte
ket, a szervezet a városon kívül bárhol
folytathatja tevékenységét. A város
július 28-án történt kiürítése újabb
súlyos hiba volt, hiszen a vérrel szer
zett terület feladása a saját csapatokat
demoralizálta, ráadásul az arab média
úgy kommentálhatta az izraeli kivonu
lást, mintha a védők visszaverték
volna a támadást.
Az izraeli vezérkar hibáit a Hezbol
lah
maradéktalanul
kihasználta.
A szervezet televíziója, melyet az IAF
képtelen volt elpusztítani a levegőből,
csapataik sikereiről tudósított. A Hez
bollah propagandatevékenységének
sikerét paradox módon az izraeli
média nagyban segítette. Az állami
tévé „idióta katonai műveletnek”
nevezte a támadást, s a nyomtatott
sajtó sem bánt kesztyűs kézzel a had
sereggel. „A Hadsereg kudarcot val
lott?” - ilyen, és ehhez hasonló főcí
mekkel jelentek meg az újságok.
Azáltal, hogy az elesett izraeli kato
nákról személyes információkat (fény
képek, lakhely, életkor stb.) közöltek, a
fájdalmas veszteséget közelebb hoz
ták az emberekhez, s ahogy a halottak
és sebesültek száma egyre nőtt, a
veszteség érzése egyre erősebb lett.
Ezzel ellentétben az ellenség halottairól csak személytelen számokat közöl
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tek, melyeknek nagyságát viszont a
Hezbollah rendre tagadta.
Hiába volt tehát az izraeli katonák
bátorsága, önfeláldozása, mert a
média a hadvezetés hibáit kihasználva
nagy vereséget csinált egy katonailag
egyébként jelentéktelen ütközetből.

A KORLÁTOZOTT IZRAELI TÁMADÁSOK
EREDMÉNYEI
A rajtaütéseket alkalmazó izraeli had
sereg időben következő célpontja a kb.
5000 lakosú Aiyt a-Shab volt. Amikor
július 1 2 -én az ellenségeskedések
megkezdődtek, az izraeli hírszerzés
mintegy harminc rajra, nem több mint
2 0 0 gerillára becsülte a településről
műveleteket végrehajtó Hezbollah-harcosok számát. Ezek között voltak pán
céltörő rakétákkal, RPG-indítókkal fel
szerelt páncélvadász- és felderítőegy
ségek. Egy elfogott Hezbollah-harcos
szerint kb. 25 páncélelhárító specialis
ta rejtőzködött a városban, a harcosok
többi része pedig a Hezbollah reguláris
erőihez és különleges alakulataihoz
tartozott. A várost a háború kezdetétől
szinte napi rendszerességgel támadta
az izraeli légierő és tüzérség. Általában
elsőnek a repülőgépek, azután a tüzér
ség bombázta a célpontokat, majd a
támadó helikopterek következtek, hogy
támogassák a térségben működő izra
eli szárazföldi erőket.
Július 14-én délután az IDF hangos
bemondón keresztül szólította fel a
lakosságot Aiyt a-Shab elhagyására.39
A következő 96 órában az IDF a Hez
bollah harcosait kereste, és megpróbál
ta elszigetelni a települést a külvilágtól.
Ezért a városba vezető utakat és a kül
városban található célpontokat támad
ták. De július folyamán főként a tüzér
ségi és légitámadások domináltak.

Végül július 31-én az IDF földi erői
megkezdték hadműveletüket, s álláso
kat vettek fel a város területén. Más
nap a kora reggeli órákban az izraeli
katonák és a Hezbollah emberei
súlyos harcot vívtak egymással.
Ennek során az ejtőernyős dandár egy
tisztje és két közkatonája elesett, 25
megsebesült. Az IDF szerint ők 15
ellenséges harcost öltek meg. A Hez
bollah erős páncéltörőrakéta-tüzet
zúdított a támadókra a keskeny utcá
kon és sugárutakon, míg az izraeliek
az Apache helikoptereket és a 155
mm-es tüzérséget használták intenzí
ven .40
Augusztus 2-án az Izraeli Védelmi
Erők kijelentették, hogy mielőtt tovább
nyomulnának észak felé a következő
településhez, Debelhez, szétrombol
ják a terrorszervezet infrastruktúráját a
városban. Az UNIFIL (az ENSZ ideig
lenes erői Libanonban) súlyos harco
kat jelentett. A Hezbollah itt is házról
házra védekezett, és ellencsapásokat
is végrehajtott. A harcok a város körül
és a városban a háború végéig folyta
tódtak. A veszteségek mindkét oldalon
tovább nőttek: augusztus 5-én az izra
eli 2 . dandár egy tartalékosa esett el,
2 1 -en pedig megsebesültek, majd
augusztus 13-án újabb négy katona
halt meg és 14 megsebesült, amikor
páncéltörő rakéta talált el egy tartalé
kos gyalogos egységet Aiyt a-Shabtól
északra .41
A harcok eredményeként a város
ban 450 ház és épület semmisült meg,
és további 1 0 0 súlyos károkat szenve
dett. Az IDF a településen vívott ütkö
zetben összességében hét halott és
mintegy 60 sebesült elvesztését
ismerte el, ugyanakkor szerintük a
Hezbollahnak legalább 40 harcosa
vesztette életét az összecsapások
során .42
Az izraeliek Aiyt a-Shabbal egy idő
ben indítottak támadást AI Tayyabah
ellen is. A településért vívott ütközet
július 29-30-án 24 órán át zajlott, s
ezalatt négy-öt órán keresztül különö
sen heves közelharcot vívtak az ellen
felek. A Hezbollah védői felderítetlen
állásaikhoz mintegy ötven méterre
engedték közel a támadókat, s ekkor
nyitottak tüzet. Ugyanakkor több kilo
méter távolságból páncéltörő rakétá
kkal és aknavetőkkel is lőtték az izrae
lieket. Július 29-én a Hezbollah harco
sai ellentámadást indítottak, miután az
IDF erői elfoglalták az első vonalukat
alkotó épületeket. A támadás célja
nyilvánvalóan az volt, hogy visszafog
lalják korábbi támpontjaikat. A szívós
ellenállás dacára az izraeli erőfölény
végül meghozta eredményét. A mind
össze 30 harcosból álló helyőrségből
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2 0 fő elesett, mielőtt a túlélők vissza
vonultak volna .43
Július utolsó napjaiban Halutz még
mindig hitt abban, hogy elképzelése
életképes. Tovább folytatta a „bevonu
lás és kivonulás” stratégiáját, az Izraeli
Védelmi Erők zászlóalj, esetleg dan
dár nagyságú erőket vetettek be. Júli
us végén az IDF műveleteket hajtott
végre néhány, a határhoz közeli város
ban, mint Marwaheen, Aiyt a-Shab,
Kafr Kila és AI Tayyabah, de nem tet
tek kísérletet arra, hogy szisztematiku
san ellenőrzésük alá vonják Dél-Libanon területeit. Ez július 31-én változott
meg, amikor az izraeli kabinet jóvá
hagyta a „Change of Direction 8 ” had
műveleti tervet. E szerint létrehoznak
és megtartanak egy „biztonsági zónát”
néhány kilométer szélességben a tel
jes határ mentén .44
Augusztus 1-jén az IDF jelentése
szerint „a kiterjedt kezdeti tevékenysé
gek alatt szándékunkban áll megse
bezni a Hezbollah szervezetét, infrast
ruktúráját. A gyalogos, műszaki és
páncélos egységek múlt éjjel állásokat
vettek fel Mais al Jabal, Jabal, Mahbib
és Belidah falvak területén. Ezzel egyi
dejűleg megerősítették pozíciójukat Al
Tayyabah, El-Adisa és Rav A-Tietin
falvaknál, nyugatra MettuIától és Aiyt
a-Shabnál, Maroun al-Rasnál és BintJbeilnél.”45
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Augusztus 9-re az IDF majdnem min
den határ menti libanoni településre
behatolt, délen Debelnél (4,5 kilomé
terre a határtól) és északkeleten Al
Qantarahnál (7 kilométerre a határ
tól).46 De átlagban csupán 6,5 kilomé
ter mélyen szállták meg az ország
területét, és még a határövezetet sem
sikerült biztosítaniuk. Az olyan váro
sok, mint Maroun al-Ras és Bint Jbeil
részben vagy egészen továbbra is a
14. ábra. A Namer elölről

Hezbollah ellenőrzése alatt álltak.
A hadműveletben addig mintegy tíze
zer izraeli katona vett részt nyolc dan
dártól, s a háború során első alkalom
mal tartalékosokat is bevetettek. Velük
szemben, a Utáni folyótól délre, a
becslések szerint a Hezbollah egész
ereje csak kb. 3000 harcosból állt. Bár
az izraeli erők értek el harcászati sike
reket, nem tudták kivívni a győzelmet.
A szervezet ugyan egyes települése
ket harc nélkül feladott, másokat
viszont veszteségei ellenére védett.
Az izraeli katonai és civil áldozatok
száma pedig egyre nőtt. Augusztus 8 ára már 61 izraeli katona esett el a
harcokban. Az IDF hiába becsülte a
Hezbollah veszteségét 450 halottra ,47
a
szervezet
meggyengülésének
semmi jelét nem lehetett felfedezni.
Ráadásul augusztus első hetében
ugyanúgy nagy számban hullottak
Észak-lzraelre a Hezbollah rakétái,
mint a háború első hetében. Augusz
tus 2-án például 212 db, augusztus 3án 241 db, s a következő időszakban
is több mint napi 150 db.
Míg az IDF-ben sokakat összeza
vart a vezérkari főnök rajtaütésekből,
betörésekből és visszavonulásokból
álló „hatás alapú” szárazföldi hadjára
ta, addig néhány nyugállományú harc
edzett politikus és tiszt elvesztette a
türelmét, látva a vezérkar és a védelmi
miniszter hozzá nem értését.
Idő Neshustan vezérőrnagy már júli
us 26-án a következőt mondta Halutznak: „Egy nagy erejű szárazföldi had
művelet nélkül nem tudja megállítani a
katyusa rakétákat. Ezt elő kell hoznia
a kormány előtt. Egyenesen meg kell
mondania, hogy egy nagy erejű szá
razföldi művelet nélkül nem tudjuk
elhárítani a katyusák fenyegetését. Ha
a kormány nem egyezik bele, meg kell
mondania nekik, hogy be kell fejezniük
a hadjáratot most. [...]Meg kell mon
danunk a politikai vezetésnek, hogy
nem tudjuk korlátozni (a katyusa táma

dásokat) annál jobban, mint most,
kivéve, ha átvesszük az ellenőrzést a
Utániig ”.48
Shaul Mofaz tábornok, korábbi
védelmi miniszter pedig dühösen kér
dezte Olmertet: -„M it csinálnak Liba
nonban, az istenért? Miért mentek be
Bint Jbeilbe? Az egy csapda volt, amit
a Hezbollah állított!”
Mofaz tábornok szintén a régi típu
sú, jól bevált szárazföldi hadműveletet
ajánlotta, és bár a miniszterelnöknek
tetszett az elképzelés, a védelmi
miniszter elutasította azt.
Augusztus 11-én az ENSZ Biztonsá
gi Tanácsa elfogadta 1701. számú
határozatát. Ezzel nyilvánvalóvá vált,
hogy a háborúnak napokon belül vége
lesz. Ekkor Óimért miniszterelnök és
Peretz védelmi miniszter úgy döntöt
tek, kiterjesztik a szárazföldi hadmű
veleteket. Parancsot adtak hadosz
tályaiknak, nyomuljanak északra, és
zárkózzanak fel a Litani folyó vonalá
ra. Úgy tűnt, az IDF még mindig Halutz
rajtaütés-stratégiáját követi, bár most
zászlóaljak és dandárok helyett had
osztályokat alkalmaztak.
Augusztus 11-én tehát megindult az
izraeli erők támadása. Az IDF meg
kezdte a háború utolsó szárazföldi
hadműveletét, a „Change of Direction
11 ”-et. A főcsapás egy nyugat felé
indított támadás volt, a folyóval párhu
zamosan. A hadműveletben mintegy
30 ezer izraeli katona vett részt leg
alább négy hadosztályból. A támadó
csapatok sok helyen kemény ellenál
lással találkoztak, máshol rajtaütések
érték előrenyomuló egységeiket, meg
int más helyeket a Hezbollah harc
nélkül átengedett. A Földközi-tenger
partján támadó gépesített egység így
mintegy 15 kilométert haladt előre a
tűzszünet életbe lépéséig, s Al Mansouritól kb. másfél kilométerre északra
állt meg .49
Az Eyal Eizenberg dandártábornok
vezette tartalék ejtőernyős hadosztály
észak felé, Debel-Qana települések
irányában kezdte meg mozgását.
Eizenberg két százada parancsot
kapott, hogy a reggeli órákban alakít
sanak ki állásokat Debel házaiban.
Azonban az egyik lakótömböt, amit 50
ejtőernyős foglalt el, a Hezbollah két
rakétával eltalálta. A robbanás ered
ményeként 9 katona meghalt és 31
megsebesült. A hadosztály előrenyo
mulása ezek után lelassult, s augusz
tus 14-re kb. másfél kilométerre
Debeltől északra érte a tűzszünet.50
Gal Hirsch dandártábornok 91. had
osztálya szintén megkezdte támadá
sát nyugati irányban a Földközi-tenger
felé. A támadás kivitelezése zűrzava
ros volt, a Maroun al-Ras és Bint Jbeil
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15. ábra. A Namer páncélos szállító harcjármű hátulról

elleni hadműveletekhez hasonlóan .51
Nem meglepő módon a kitűzött célját
a hadosztály soha nem érte el .52
Északkeletre a 91. hadosztálytól
Guy Tzur dandártábornok 162. páncé
los hadosztálya Metullától nyugatra
lévő állásaiból AI Qantarah és Ghandouriyeh (kb. 12 kilométerre az izraeli
határ északi csúcsától) felé tört előre.
Ez utóbbi település térsége uralja a
Litani folyó völgyét, s kelet-nyugati és
észak-déli utak keresztezik. Stratégiai
jelentőségét növeli, hogy a földrajzi
adottságok révén elválasztja a keleti
szektort a központitól.
A hadosztály parancsnoka, Tzur
tábornok úgy látta, hogy a térség kulcs
pontja Ghandouriyeh. A városba vezető
út, és így a Litani folyóhoz vezető út
kapuja pedig az al-Saluki vádi volt.
A támadást Moti Kidor ezredes 401.
dandárjának kellett vezetnie. A tábor
nok több mint egy hétig tervezte a
város elfoglalását, de minden egyes
alkalommal, amikor a hadosztály elin
dult volna, a magasabb parancsnokság
hirtelen törölte az akciót.
A dandár katonái tehát közel egy
hétig vártak a hadművelet kezdetére.
Ez alatt kétszer kaptak parancsot az
indulásra, de mindkétszer megállítot
ták őket, szinte azonnal, ahogy elin
dultak. Ezt az ajándékba kapott hetet a
Hezbollah harcosai nem töltötték tétle
nül, folyamatosan figyelték Kidor csa
patainak minden lépését. Ismerve a
terület adottságait, a gerillák parancs
nokai is felismerték, hogy a nyugat felé
irányuló támadás során az izraeli erők
nek át kell haladniuk a Saluki vádi lej
tőin. így itt kitűnő állásokat építettek ki
a Komét és más páncéltörő rakétákkal
felszerelt harcosaik számára. A becs
lések szerint legalább 1 0 0 gerilla várta
itt az izraeli támadást.53
Végül augusztus 11-én megkezdő
dött a hadművelet. Azért, hogy fedez
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zék a harckocsikat, és megtisztítsák a
magaslatot a Saluki vádi felett, Tzur
dandártábornok a Nahal dandárt légi
úton Ghandouriyeh és Farun falvak
közelébe szállíttatta, hogy foglalják el
a magaslatokat, és biztosítsanak fede
zetet a völgyben haladó harckocsik
nak. A gyalogosok bevetésének továb
bi célja az volt, hogy kiterjesszék az
izraeli fennhatóságot a folyóig .54
Az IDF több mint 50 szállítóhelikop
tert vetett be az akcióban. Közülük
augusztus 1 2 -én hajnalban a Hezbol
lah lelőtt egy Sikorsky CH-53-as szál
lítóhelikoptert, a gép ötfős személyze
te életét vesztette .55 Ezt leszámítva
Farun és Ghandouriyeh körzetében a
katonák kezdetben nem találkoztak
ellenállással. Elfoglaltak néhány épü
letet e két városban is, de nem sokat
tettek azért, hogy megtisztítsák a vádi
feletti magaslatot. Ráadásul arról tájé
koztatták a parancsnokságot, hogy a
területet biztosították .56
Közben augusztus 11-én 15 óra
előtt pár perccel megérkezett az indu
lási parancs a 401. dandárnak is.
A katonáknak senki nem magyarázta
meg, hogy miért kezdenek hadműve
letbe, és vonulnak a Litani folyóhoz
pár órával a tűzszünet előtt. De a
parancsot ezúttal megerősítették, és
20 órára Moti Kidor ezredes 401. dan
dárjának két százada (24 Merkava MK
IV-es harckocsi) elindult, hogy átkeljen
a Saluki vádin, s felvegye a kapcsola
tot a Nahal dandár térségbe szállított
csapataival.
Nem sokkal az indulás után az osz
lop élén haladó harckocsi útját egy
összeomlott épület romjai állták el.
A Merkavák elkezdték keresni, hogy
merre haladhatnak tovább, amikor egy
hatalmas IED vagy akna robbant fel az
első két harckocsi mögött, s az út
összeomlott. Pontosan ugyanebben a
pillanatban a Hezbollah lézerirányítá

sú Komét páncéltörő rakétája csapó
dott a század parancsnokának harc
kocsijába, megölve őt és a teljes sze
mélyzetet. Másodperceken belül pán
céltörő rakéták indultak a többi Merkava felé is.
„Mikor az első tank találatot kapott,
tudtuk, hogy egy rémálom kezdődik.
Meg kell értened, hogy az első rakéta,
amelyik eltalál, nem a legveszélye
sebb. A következők, amelyek az elsőt
követik, a veszélyesek, és mindig
négy vagy öt követi az elsőt. [...] Ez a
pokol tüze volt, és fogalmunk se volt
róla, mikor fognak eltalálni miket. Csak
imádkoztunk, hogy legyen vége” emlékezett vissza az egyik harckocsi
zó az ütközetre .57
Az első ATGM (Anti-Tank Guided
Missile - irányított páncéltörő rakéta)
sortűz után a Hezbollah páncéltörő
egységei mélyen elfoglalt állásaikban
maradtak, és tovább lőtték a harcko
csikat, miközben a Merkavák viszo
nozták a tüzet. A gerillák előnyös pozí
cióikból egyik rakétát a másik után
indították a harckocsik sebezhetőbb
pontjai ellen. Az izraeli páncélosok és
a gyalogság között nem volt semmifé
le együttműködés. A harckocsipa
rancsnokok légi és tüzérségi támoga
tásért könyörögtek. De hiába volt a
csapdába esett egység eszeveszett
segélykérése, az Északi Parancsnok
ság megtagadta a kérést, nehogy a
saját gyalogságban okozzanak kárt.58
A harckocsik csak magukra számít
hattak. Mire feljutottak a csúcsra, a 24
harckocsiból 11 kapott találatot.
A Hezbollah harcosai csupán akkor
szüntették be a harcot, és vonultak
vissza, amikor az izraeli tüzérség
végül mégis akcióba lépett.
Kidor erőinek sikerült átjutniuk a
Saluki vádin .59 De a 401. dandár meg
próbáltatásai nem értek véget: „Azt hit
tük, ha kijutunk a völgyből [az ellen
ségtől] megtisztított területre lépünk
be, de a terroristák előjöttek a házak
ból, és rejtekhelyeikről és elkezdtek
minket lőni”.60
Miközben a 401-es két harckocsi
századát támadás érte, a Hezbollah
páncéltörő rakétái, kézifegyverei és
aknavetői lekötötték a Nahal dandár
gyalogosait is, akik segítséget nyújt
hattak volna a harckocsiknak. Ghandouriyehnél a harc több mint két napig
tartott (augusztus 12-14). A védők
keletre a várostól egy sor aknamezőt
helyeztek el. Ezek az izraeli oszlopo
kat az álcázott páncéltörő rakéták
állásai felé irányították, melyek min
tegy öt kilométer távolságra, a Litani
északi partján helyezkedtek el. A tele
pülés védői, akiket az izraeli csapatok
átkaroltak, állásaikban maradtak.
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Az ádáz küzdelem során az IDF erői
csupán napi 600 métert haladtak
előre, s augusztus 12-én a Nahal dan
dár 931. zászlóaljának négy katonája
esett el. A Hezbollah harcosainak
ellenállását közelharcban sikerült
megtörniük az izraelieknek, s bár a
túlélők végül visszavonultak, az izraeli
jelentések szerint 57 halottat hagytak
vissza a városban .61
A Saluki vádin való átjutásért és
Ghandouriyeh elfoglalásáért a 401. és
a Nahal dandár izraeli mértékkel
mérve súlyos árat fizetett, a két egy
ségnek összesen 12 katonája esett el
(nyolc harckocsizó és négy gyalogos),
és 44 megsebesült. A heves ellenál
lásnak köszönhetően a tűzszünet
életbe lépéséig a 162. hadosztály
nem is jutott tovább Ghandouriyeh
körzeténél.
Ráadásul a hadművelet alatt a front
más szakaszain is érték veszteségek

az izraeli erőket. Augusztus 12-én a
keleti szektorban Hirbat Kasis falunál
egy tiszttel és három katonával pán
céltörő rakéta végzett. AI Qantarahnál
a 7. páncélos dandár egyik harckocsi
ját szintén páncéltörő rakétával talál
ták el. Itt egy halálos áldozat volt.
A központi arcvonalon Hadatánnál egy
balesetben a 91. hadosztálytól két
katona vesztette életét, és többen
súlyosan megsebesültek, amikor egy
harckocsi hátratolatott a Golani dan
dár 51. zászlóaljának katonái közé.
Ugyanebben a faluban a dandár 12.
zászlóaljának egy katonája az ellen
séggel vívott harcban esett el. Atiri
falunál pedig egy katona súlyosan
megsebesült, amikor D9-es buldóze
rével egy IED-re hajtott.
Augusztus 12-én összesen 24 halot
tat vesztett az IDF, a hadsereg részé
ről ez volt a háború legvéresebb napja.
A halottak közül öt a lelőtt CH-53-as
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helikopter személyzetéhez tartozott.
A szárazföldi harcokban így 19 katona
esett el. Súlyosan 11 fő, könnyebben
pedig kb. 1 0 0 katona sebesült meg .62
Az izraeli veszteségek a háború
utolsó napján is tovább nőttek. Az IDF
műveleteket hajtott végre Al-Taybeh,
al-Adayseh és Metulától nyugatra, Kila
körzetében. Ám harcok nem csak
ezeknél a településeknél folytak. AI
Qantarahnál az ellenség páncéltörő
rakétáinak tüzében két tartalékos esett
el, négy súlyosan, hat pedig könnyeb
ben megsebesült. Ayit a-Shabtól
északra, Abu Tawil közelében egy
gyalogos egységből négy fő vesztette
életét, két súlyos, 12 könnyű sebesült
mellett. A veszteségeket itt is páncél
törő rakéták okozták. Tál al-Nahhas
faluban pedig egy tiszt halt meg, ami
kor harckocsiját eltalálta egy akna
gránát.
Augusztus 13-án így összesen hét
izraeli katona esett el, egy tiszt és
három másik katona súlyos, több mint
harminc könnyebb sebeket kapott.
Az izraeliek eközben több mint 40 „ter
rorista” megöléséről tettek jelentést.63
Ugyanakkor a Hezbollah csak négy
emberének elvesztését ismerte el
augusztus 1 2 -én és egyet sem
augusztus 13-án.64
Augusztus 14-én reggel 8 órakor
Izrael és a Hezbollah elfogadta az
ENSZ BT tűzszüneti felhívását, s a
háború véget ért. Erre az időre az IDF
ugyan több mint két tucat dél-libanoni
várost foglalt el, de a Litanitól délre
fekvő (északra AI Mansouritól és nyu
gatra Ghandouriyehtől) nagy területre
be sem hatoltak. Hiába nyomultak
most be mélyebben az izraeli csapa
tok Libanonba, az idő túl rövid volt
ahhoz, hogy a területeket biztosítsák.
Amikor a hadművelet kezdetén,
augusztus 12-én a Litanitól délre
bevetették az ejtőernyősöket, Halutz
vezérkari főnök tel-avivi bunkeréből
figyelte az eseményeket. Miután meg
érkezett az első jelentés, hogy a Hez
bollah lelőtt egy Sikorsky CH-53-as
helikoptert, s a gép ötfős személyzete
életét vesztette, az izraeli vezérkart
áthatotta a vereség érzése .65 A háború
záróakkordjaként a Hezbollah a tűz
szünetig hátralévő néhány óra alatt
mintegy 250 rakétát lőtt ki Izraelre.
A legtöbbet a háború során.
Augusztus 12-én Hassan Nasrallah
az Al-Manar tévében a következőt
mondta: „Stratégiai és történelmi győ
zelem. ...Ez nem túlzás. Ez győzelem
Libanonnak, egész Libanonnak, az
ellenállóknak és az egész iszlám nem
zetnek .”66
(Folytatjuk)
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Dr. Hajdú Ferenc

A Haditechnikai Intézet
páncélromboló rakétavető fejlesztései
az 1950-es években
II. rész

Az RV-2 94

m m - es rakétavető és páncélromboló rakéta

A 68 mm-es páncélromboló rakétavető fejlesztési tapaszta
latait felhasználva 1951 októberében a HTI parancsnoksá
ga úgy döntött, hogy saját kezdeményezésre megkezdi
egy, a korábbi változatnál nagyobb kaliberű és egyben
nagyobb lőtávolsággal és megsemmisítő képességgel ren
delkező fegyver fejlesztését. A fejlesztés általános elvei
megegyeztek a 68-as változat elveivel, vagyis olcsó, egy
szerű és könnyen sorozatgyártható fegyvert kellett konstru
álniuk. Az eredeti követelményekben szereplő maximális
40 kg-os tömeget és a 700 mm-es tüzelési magasságot
már a sztahanovista elvárásoknak megfelelően úgy hatá
rozták meg, hogy könnyen túlteljesíthető legyen. Tervek
szerint 300 méteres lőtávolságig a legnagyobb harckocsik
megsemmisítését is biztosítania kellett. Az első két prototí
pust két helyen, a 133. számú Állami Vállalatnál és az Opti
kai Kutató Intézetnél gyártották le. Egy mintapéldány ára 15
ezer forint volt. Az első prototípus tömege 20 kg-ot tett ki,
és két méter hosszú csövét két darabból lehetett összesze
relni. Szállítását két kerékkel tették könnyebbé. A prototípu
sokat 1952. szeptember 9-én mutatták be Farkas Mihály
nak, az akkori honvédelmi miniszternek. A bemutatón kifo
gásolták a cső szét- és összeszerelésének körülményessé
gét, valamint a húzófogantyú anyagának és alakjának
alkalmatlanságát. A következő decemberi szemlén kapott
elvárások alapján készült egy új, a tömeggyártás szem
pontjait jobban figyelembevevő prototípus. Az 1953-as év
első felében készült jelentés szerint az új eszköz készen
állt a csapatpróbára. A csapatpróbára leadott eszköz töme
ge 23,8 kg, hossza 2060 mm volt. Hatásos lőtávolságát
harckocsira 300 m-ben határozták meg.
A páncélrobbantó gránát kísérletei a HTI 1952. évi terve
alapján kezdődtek meg. A Lőszerosztály lövedéktest és
lőpor és robbanóanyag szakosztályai január 24-ére már
elkészítették a vázlatterveket. A kísérleti minta tervezését a
HTI Tudományos Műszaki Tanácsa február 6-án tárgyalta
19. ábra. A negyedik változat kihajtott csőtoldattal
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20. ábra. A hatodik változat optikai irányzékkal

21. ábra. A hatodik, rendszeresítésre tervezett végső változat

meg. A vázlattervet Madarász ezredes tüzérparancsnok
május 10-én hagyta jóvá. A kísérleti mintát a 133. Állami
Vállalat készítette el 650 Ft-os áron. A rakéta három rész
ből állt. A lövedékfejben található az R P -1-M gyújtó és a
robbanóanyag, amely öntött pentritol. A kumulatív hatás
eléréséhez a robbanóanyagot egy 1,75 mm falvastagságú,
50e nyílásszögű kúp palástján helyezték el. A hajtórés való
jában egy fúvókával ellátott alumíniumcső, melyben 3 db
csőlőpor található. Ezek mechanikus gyújtása után a kelet
kező gázok kiáramlása hajtja előre a rakétát. Az indítás
során a csőlőporok egyszerre kerültek gyújtásra, és a nyu
gati hajtásmóddal ellentétesen nem az alsó, hanem a felső
résznél indult be az égés. A fúvóka elé egy rácsszerkezetet
helyeztek el. Ezzel kívánták megakadályozni, hogy egy, az
égés során leváló nagyobb darab lőpor eltömítse a fúvókát,
ami robbanáshoz vezethetett volna. A stabilizálást 6 darab
60 -os osztással elhelyezett 110 mm hosszú vaslemeznek
kellett volna adnia. A prototípus műszaki eredményei jelen
tősen eltérlek a tervezettől. Egy 1952. szeptember 9-ei
vizsgálat alkalmával 150 m-es lőtávolságot és 70 m/s-os

Tanulm ányok

22-23. ábra. Az 1952-es bemutatóra készült páncélromboló
rakétavető prototípusok 68 mm-es (balra), 94 mm-es (jobbra)
változata

sebességet sikerült elérni. Ennek hatására jelentősen csök
kentették a tömeg- és hosszadatokat, de ez sem hozta meg
a várt eredményeket. Jó hírnek számított, hogy a 7 kg-os
tömeget 3 kg-ra, a 830 mm-es hosszt 745 mm-re sikerült
csökkenteni, a rakéta sebessége azonban a tervezett
600 m/s helyett csak 165 m/s volt, és a lőtávolsága 500 m
helyett alig érte el a 300 métert.
Egy, az 1950-es évek elején végrehajtott kísérlet során
baleset történt. A Táborfalvai Lőkísérleti Állomáson kb.

Vinkler
Mihály
1926.
november 1 -jén született a
Debrecen melletti Józsán.
Szülei földművesek voltak.
Saját földterületük nem volt
elég ahhoz, hogy megélje
nek belőle, így rendszere
sen vállaltak napszámos
munkát is. Elemi iskoláit
Józsán végezte, majd a
debreceni piarista gimnázi
umba került. Tandíjmente
sen járt iskolába, és 1946ban itt érettségizett jeles
eredménnyel.
Gimnáziumi évei alatt tagja volt a cserkészcsapat
nak, majd a levente egyesületnek is. 1946-ban felvet
ték a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki
karára. 1947-től már HM-ösztöndíjas, majd 1949-ben
jelentkezett a honvéd kollégiumba.
A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után 1950
szeptemberétől kezdett el dolgozni a Haditechnikai Inté
zetben mint tudományos előadó. Egyik első munkája a
páncélromboló rakéta 6 8 és 94 mm-es változatának
kifejlesztése volt. Ebben az időszakban sem ő, sem más
nem rendelkezett elegendő szakmai ismerettel és gya
korlattal egy ilyen fegyver fejlesztéséhez. 1957 és 1960
között elvégezte a BME hőerőgép tagozatán a gépjármű
ágazatot is, és ezzel kétdiplomás fejlesztőmérnöke lett a
HTI-nek. Két és fél éven keresztül töltötte be a HTI
Tudományos Műszaki Tanács titkári beosztását, majd
1960-tól öt éven át a HTI szakosztályvezetője volt.
1964. október 19-én vezetésével a Táborfalvai Lőkísér
leti Állomáson vizsgálatot hajtottak végre egy, a Gázgyár
által tervezett kísérleti gázpalackkal, mely váratlanul fel
robbant. A robbanás következtében Vinkler Mihály mérnök
őrnagy és a Gázgyár mérnöke a helyszínen életét vesztet
te. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

1 0 0 m-es távolságból szórásképlövészetet hajtottak végre.
A gyújtó működése, valamint a becsapódás megfigyelésére
az inert robbanófejbe feketelőport tettek. Az irányzást vég
rehajtó Vinkler Mihály egy lövészgödörben foglalta el a
helyét. Mivel a vető indítószerkezete még nem készült el,
az indításokat gyújtógéppel végezték. A kísérleten többek
között részt vett Sárdy Tibor alezredes, HTI-parancsnok és
több mérnök katona között Czapek Béla hadnagy is, aki a
vizsgált 94 mm-es rakétagránát gyújtóját fejlesztette.

24. ábra. A 68 mm-es rakétagránát metszete
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25. ábra. Térdelő tüzelési helyzet
26. ábra. Fekvő tüzelési helyzet
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27. ábra. A 94 mm-es páncélromboló rakétavető prototípusa

Néhány sikeres indítás és találat után a következő indítás
pillanatában robbanás történt, és a füstfelhőből csak az lát
szott, hogy Vinkler főhadnagy eltűnt a gödör aljában. Kez
detben a gyújtó hibás működését valószínűsítették. A meg
talált rakéta azonban gyorsan bizonyította, hogy a rakéta
hajtóháza nyílt ki, és ez okozta a robbanást. Vinkler főhad
nagy súlyosan megsérült. Több ujját csonkolta a robbanás,
és néhány repeszt is kapott. A baleset a hajtóház anyagá
val történő kísérletezés miatt történt. A vékony falú rakéta
stabilan repült, de a csőrobbanás veszélye nagy volt.
A vastag falú rakéta jól bírta a gáznyomást, de farnehézzé
válva röppályája instabil volt. Megfeszített munka folyt.
A napközben elkészült terveket este kivitték a 133. Állami
Vállalat Nagy Lajos király úti üzemébe, ahol éjjel elkészítet
ték a kísérleti mintákat. Reggel az elkészült darabokkal
indultak Táborfalvára végrehajtani a következő kísérletet.
Mivel 1953-ra a nagy tapasztalatokkal bíró „horthysta” kato
natiszteket már eltávolították a HTI-ből, a fiatal fejlesztők
csak saját vizsgálati eredményeikre és kudarcaikra támasz
kodhattak. Alapprobléma volt az elméleti megalapozottság
és a tudományos ismeretek hiánya. A HTI-nek nem volt
képzett ballisztikusa, matematikusa, aerodinamikusa, gáz
dinamikai szakembere, és szélcsatorna-kísérleteket sem
végeztek.
Az eredmények elmaradása aktiválta az egyébként sem
passzív elhárítást. A régi tisztek eltávolítása után a fiatal
káderek között is elkezdték keresni a szabotőröket. Egy
6 8 mm-es rakétával végrehajtott lövészeten részt vett Far
kas Mihály is. Az irányzó Csontos András, a lőszeres Cza
pek Béla volt. Az indítás előtt az elhárító tiszt a cső mögé
guggolt, hogy ellenőrizni tudja, hogy az irányzását megfele
lően végzik-e. A lövészetvezető megkérte, hogy menjen
onnan, mert a csőből több méterre kicsapó gázsugár el
fogja fújni, a lövészgödörben adtak neki helyet. A második
indításnál már a gödör alján kuporgott - egy rakéta indítása
5 cm-re a fejünktől pszichésen megterhelő tud lenni.
Az 1954-es munkatervben még szerepelt a páncélelhárí
tás 6 8 és 94 mm-es rakétavetőkkel történő megoldása, a
felmerült hiányosságok kiküszöbölése. A 94 mm-es rakétá
nak felmerült egy repesz hatású fejjel történő fejlesztése is.
Az 1955-ös tervekben és az azt követő tervjelentésekben
ilyen fejlesztési témák már nem szerepeltek. A HTI-ben jel-

28. ábra. A 94 mm-es páncélromboló rakétavetőn jól látszik a
pajzsba épített plexiirányzék

г
29. ábra. A 94 mm-es páncélromboló rakétavető prototípusa

lemző volt, hogy a fejlesztések elméleti szinten akkor is
tovább folytak, amikor erre már hivatalos költségkeret nem
állt rendelkezésre. Erre jó bizonyíték lehet egy 1962-es
rajz, ahol a 6 8 -mm-es rakéta továbbfejlesztése látható.
A fejlesztések leállításának magyarázatára a jelentésekben
nem lelhető fel összegzett indok.
Visszaemlékezések alapján a gránátvetőkkel, a gyúj
tókkal és a kumulatív robbanótöltettel különösebb
műszaki problémák nem merültek fel. A rakéták, különö-
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30. ábra. A 68 mm-es páncélromboló rakétavető
hordhelyzetben, háton

sen a 94 mm-es változat azonban soha nem volt megbíz
ható. Gond volt a hajtóház anyagával. Zárványok és
repedések miatt több esetben is történt meghibásodás.
A hibák korai kiszűrésére vásároltak egy mágneses
repedésvizsgáló berendezést. Előfordult kifújás a hajtó
ház oldalán, néha kinyílt a hajtóház, vagy más esetben
nem a fúvókán, hanem a fúvóka melletti csavarrögzítés
nél jött ki a gáz. Gondok voltak a hajtóanyagul szolgáló
lőporrudak égésének folyamatosságával is. A szakaszos
égés miatt nem volt állandó a gáznyomás a fúvókán. Egy
minisztériumnak címzett jelentésben ezt írták: „A fafejű
rakéta dadogott, majd levitte a villanyoszlop tetejét.”
A fafejű rakétán egy robbanótöltet nélküli vizsgálati pél
dányt értettek. A dadogás, a hajtást végző lőporrudak
elégtelen, szakaszos égését jelentette, mely során az is
előfordulhatott, hogy a repülés során a rakéta leesett,
majd az égés újra erőre kapott, és a rakéta más irányban
repült tovább.
Gondolható, hogy a műszaki szleng használata milyen
reakciót váltott ki a HM felső vezetésének köreiben. Nem
sikerült megoldani, hogy a lőpor még a vetőcsőben kiég
jen. A repülés közbeni hajtás rontotta a rakéta stabilitá
sát. A rakéták fő fejlesztője, Vinkler Mihály hadnagy fris
sen végzett diplomás gépészmérnök volt. A rakéta repü
lés közbeni stabilitását olyan, aerodinamikailag nem ter
vezett lemezekkel kívánták megoldani, melyeket ponthe
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gesztéssel rögzítettek a hajtóház oldalához. Természete
sen e körülmények tovább rontották a rakéta találati pon
tosságát. A fejlesztés elakadásának azonban más okai is
voltak. A szovjet katonai tanácsadók nem támogatták,
sőt, ahol lehetett gáncsolták azokat a hazai fejlesztése
ket, ahol a Szovjetuniónak voltak feleslegei a termelés
ben. így került sor inkább az akkor a Szovjetunióban már
meglévő RPG-2-esek, illetve egy Csehszlovákiában
szovjet licenc alapján gyártott hátrasiklás nélküli páncél
törő löveg beszerzésére, importjára. Arra, hogy a HTI
megbízást kapott volna, vagy önállóan kezdeményezte
volna a fegyvernek a szovjet szabvány vagy ellátási rend
szerbe történő illesztését, nem maradt adat. Az biztos,
hogy a 6 8 és 94 mm-es rakéták nem egyeztek a szovjet
elképzelésekkel.
Az 1954-es tervekben még a páncélelhárítás a légvé
delem után a második kiemelt helyen szerepelt, és ebben
a páncéltörő rakétafegyverek vezették a rangsort.
A második és harmadik helyen már megjelent a hátrasik
lás nélküli löveg, valamint a 85 mm-es páncéltörő löveg
fejlesztésének témája, majd 1955-től a rakéta páncélrom
boló gránátok fejlesztése eltűnt a HTI hivatalos fejlesztési
terveiből. A HTI szintjén a mérnökök gondolataiban még
a hatvanas években is élt a fejlesztési téma. Rajzok
készültek a rakétamódosítás elképzeléseiről, sőt egy 90
mm-es változatról is. A fejlesztés leállításával először
megszűntek a gyakorlati tapasztalatok megszerzésének
lehetőségei, majd a tudás birtokában lévő fejlesztő had
mérnökök kiöregedésével lassan elfogytak a rakétahajtá
sú fegyverek fejlesztésének elméleti ismeretei is. A hálát
lan utókor nem archiválta sem az elkészült prototípuso
kat, sem a fejlesztés során készült terveket és vizsgálati
eredményeket. Összefoglaló tanulmány sem készült.
Nyílt publikáció szóba sem jöhetett, de titkos, a későbbiek
során felhasználható, a tudományos eredményeket és
kudarcokat felvonultató, az utókor számára használható
okmány sem készült. így nincs lehetőség sem a fejlesztés
tárgyi emlékeinek múzeumi bemutatására, sem arra,
hogy hasonló kutatási téma indításánál saját korábbi
eredményeinkre alapozhassunk.

Felhasznált

irodalom

Czapek Béla visszaemlékezései (kéziratban)
A Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézetének 1951.,
1952., 1953. és 1954. évi munkaterve és tervjelentése
A Haditechnikai Intézet 1952. évi bemutatója Táborfalván
(összefoglaló jelentés)

Dr Lits Gábor

A Blitztől a könnyfJ, többcélú
járműiig és a Dingóig

teh e r k o c s i
és Jeep,
Opel Blitz és Deuce and HalfCargo a második világháború
ban, Munga Iltis, Wolf, Landrover,
HMMWV, UAZ, Stoffhund, VAB, UNIMOG és GAZ 66 típus volt az uralkodó
a szárazföldi csapatoknál egészen
máig - de a könnyű kerekes járművek
listája tetszés szerint folytatható
tovább. Szinte pontosan tíz éve azon
ban radikálisan megváltoztak az e
gépjárműosztállyal szemben támasz
tott katonai követelmények. A felfogás
és a katonai-technikai megoldások
mások lettek, a fő célkitűzések e gép
járművek személyzetének ballisztikus
lövedékek elleni, de még inkább aknák
elleni védelmére irányultak.
A hadseregnek a jelenben, de a
jövőben is olyan szállító- és céljármű
vekre lesz szüksége, amelyek mozgé
konyak és a mindenkori alkalmazási
körülmények
között
megfelelően
védettek is, különösen a ballisztikus
lövedékek és az aknák ellen. Az aknák
elleni védelem különösen fontossá
vált, mert napjaink háborúiban, minde
nekelőtt az aszimmetrikus hadviselés
körülményei között, valamint terrorcselekmények során is, az aknákat,
robbanótesteket nem rendszerben
telepítik. Terrortámadással, aknave
széllyel szinte mindenkor és minde
nütt, a legváratlanabb helyeken is szá
molni kell. (Az aszimmetrikus hadvise
lés napjaink valóságában megfogal
mazódott hadviselési forma. Technoló
giailag és/vagy számszerűen aláren
delt ellenség kísérlete gyengeségét pl. terroristák által alkalmazott tömegpusztító fegyverek alkalmazásá
val kiegyenlíteni vagy kitérni a nyílt
ütésváltás elől, és megkísérelni az
ellenfelet - katonailag fontos célpon
tok helyett - a polgári lakosság és
az infrastruktúra támadásával gyen
gíteni.)
A gépjárműveknek a fegyveres
erőknél történő felhasználása nagyjá
ból egybeesik az első világháború kez
detével. A hadseregek először még a
kereskedelemben kapható személyés tehergépkocsikat vásárolták meg
vagy kobozták el, de hamarosan kide
rült, hogy ezeket a „polgári” járműve
ket alaposan módosítani kell. Többek
közt a meghajtó- és a futóműelemeket
il l e n ő s

1. ábra. Boxer alapváltozata

( B a r a n y a i L á s z ló )

alaposan meg kellett erősíteni, hogy a
durva katonai használat ellenére is
strapabíróak maradjanak, ugyanakkor
rendelkezzenek megfelelő terepjáró
képességgel is.
A második világháború során bekö
vetkezett nagymértékű fejlesztések
során még nagyobb mozgékonyságot
г. ábra. Fennek alapváltozata

és terepjáró képességet értek el töb
bek közt az összkerék-meghajtás
segítségével. A híres Willis-Jeep és az
összkerék-meghajtású úszó „bödönös” járművek voltak a legismertebb
képviselői ennek a „fegyvernemnek”.
Kétségtelen, hogy a későbbiekben
nagyobb számban még sokáig meg-

( B a r a n y a i L á s z ló )
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keveset ér, ha pl. egy megállásra
kényszerítő útkereszteződésnél vagy
konvojban érkezik a támadás. Ilyen
esetekben csak a ballisztikus véde
lem segít, ezért az MP (Military Police
- katonai rendőrség) már évtizedek
kel ezelőtt kifejlesztette páncélozott
biztonsági járművét az ASV-t (Armou
red Security Vehicles). A brit hadse
reg Saracen és Saladin járművei
azután kerültek kialakításra, amikor a
gyarmatokról hazatelepülő brit hadse
reg szembesült az akkor még megle
hetősen ismeretlen „aszimmetrikus
fenyegetettség” kegyetlen valóságá
val.
Az akna elleni védelem fejlesztése a
könnyű gépjárművek vonatkozásában
1970-ben kezdődött Dél-Afrikában,
ahol a hadsereget a mai Namíbiában
elsősorban az aknák fenyegették.
3. ábra. Duro P 6x6-os változata
kiállításon ( B a r a n y a i L á s z l ó )

maradtak
nagyméretű
robusztus
teherjárművek egytengelyes meghaj
tással, jó példája ennek a legendás
Opel Blitz. A második kerekes gépjár
mű-generáció Bundeswehrbe történő
bevezetésénél és a későbbiekben is a kereskedelmi és részben katonai jár
művek megalkotásánál - nagymérték
ben felhasználták az Opel Blitz pozitív
tulajdonságait.
A második világháború után a könynyű kerekes gépjárművek forradalmi
fejlődése következett be. Minden
lehetséges meghajtóvariánst kipróbál
tak, a kétütemű DKW Mungától az
Otto-, a dízel- és a különböző üzem
anyagú motorokig (egyedül a DKW
Mungából a Bundeswehr 18 041 db-ot
szerzett be 8600 DM/darab értékben!).
Egy valami azonban változatlan
maradt ennél a gépjármű-kategóriá
nál: nem gondoltak a jármű védettsé
gére, mivel hagyományos háborús
színtereken,
csak
„biztonságos"
mögöttes területeken tervezték őket
alkalmazni. Csak a könnyű felderítő
járműveknél, amelyek védelmét alap
vetően alacsony építésű vonalvezeté
sük és nagy sebességük biztosította,
alkalmaztak bizonyos fokú ballisztikus
védettséget gyalogsági lövedékek
ellen.

VÉDETTSÉG MELLETT MOZGÉKONYSÁG
Az amerikai hadsereg csak egyetlen
„fegyverneménél”, a katonai rendőr
ségnél ismerték fel, hogy a mozgé
konyság és a sebesség önmagában
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4. ábra. Duro 4x4-os változata kiállításon
5. ábra. MOWAG EAGLE IV

(H a jd ú F e r e n c )

( B a r a n y a i L á s z ló )

8. ábra. Pandur II 8x8 az IDET 2005-ön
(H a jd ú F e re n c )

K ö n n y ű vé d e tt já r m ű v e k

6. ábra. A MOVAG IV a 2005-ös IDET kiállításon

Ebből a típusból az első sorozatjármű
vek a Büffel és a Bulldog voltak,
melyeknél a kereskedelemben kapha
tó eszközöket (pl. a Mercedes UNIMIG-et) ballisztikus lövedékek és
aknák ellen védett kabinnal szerelték
fel a legénység számára. Az aknavé
delmet a gépjármű aljára szerelt V
alakú páncél terelőlemezzel oldották
meg, amely a robbanási lökőhullámot
és a robbanáskor keletkező szilánko
kat, törmelékeket oldalra két irányba
tereli el.
Az ENSZ-missziók kezdetekor a
Balkánon alkalmazott járműveket
védettségük növelése érdekében pót
lólagosan korszerű modulrendszerű
páncéllemezekkel vonták be. Ezen a
területen éllovasok voltak a kanadai és
a skandináv fegyveres erők, akik csa
patszállító járműveiket és az M113
könnyű lánctalpas jármű különböző
változatait acél-, kerámia- és műanyag
kiegészítő páncélzattal és szilánkvédő
műanyag belső betéttel látták el.
Ebben a folyamatban az IBD német
cég MEXAS-technológiája meghatáro
zó szerepet játszott.
A Bundeswehr járműveit, többek
közt a Fuchs szállítójárművet, vala
mint a műszaki és munkagépek veze
tőfülkéit és a szállító tehergépkocsikat
a Balkánon való német szerepvállalás
kezdetekor hasonlóképpen pótlólago
san szerelték fel.
A védőelemek utólagos alkalmazá
sának további példái az amerikai fegy
veres erőknél a HMMWV (High Mobi
lity Multipurpose Wheeled Vehicle nagy mozgékonyságú többcélú kere

(H a jd ú F e re n c )

kes jármű) és a Standard-„Jeep”, a bri
teknél a Landrover. Kétségtelen tény
azonban, hogy ezek az intézkedések
csak a 2003-as iraki háborúban bekö
vetkezett meglehetősen nagy veszte
ségek és az aszimmetrikus fenyege
tettség megjelenése után történtek
meg. Mint minden pótlólagos védőe
lem felszerelésénél, negatív következ
mény a gépjárművek súlyos megter
helése. Itt is bizonyítást nyert az alap
elv, hogy a ballisztikus lövedékek és
az aknák elleni védelem „megtervezé
se” a külső formatervezéssel kez
dődik.

A következő áttekintés a jelenlegi
könnyű és védett járműveket csopor
tosítja a gépjármű típusa, gyártója és
felszereltsége vonatkozásában, a tel
jesség igénye nélkül.
A védettség szintjére vonatkozó ténya
datok általában ritkán nyilvánosak, ki
lehet azonban indulni a következő sarok
pontokból: könnyű gépjárművek öt ton
náig általában ballisztikus alapvédettség
gel rendelkeznek 7,62 mm-es gyalogsági
lövedékek ellen. Ezek öt tonna felett már
7,62 mm-es AP (Armour Piercing - vértezetet hasogató) páncéltörő lövedékek
ellen is védettek. Korszerű védőtechnoló
gia - pl. kombinált páncélzat és védőbe
tét - alkalmazásával jelentősen növelhe
tő a védettség, nehezebb gépjárművek a
12,7 és 14,5 mm-es nehézgéppuska
lövedékei ellen is védettek.
A könnyű modellek a kerék alatt rob
banó védő aknák (gyalogság elleni
aknák), a nehéz járművek a kerekek
alatt robbanó páncélelhárító (harcko
csi elleni aknák) ellen, egyes típusok
közvetlenül az alvázteknő alatt robba-

7. ábra. Pandur II 6x6 az IDET 2005-ös statikus bemutatóján
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nó 8 kg töltetű páncélelhárító aknák
ellen is védettek. Az RPG típusú pán
célököl elleni védelem jelenleg még
nem realizálható. Várhatóan aktív
közeli tartományú (indukciós zónájú)
védőrendszer fogja ezt a problémát a
jövőben megoldani.
A járműveket a gyártó cégek szerint
csoportosítottuk.

ADI, Ausztrália
Az ausztrál hadiipar elsősorban a szá
razföldi csapatok számára gyártja a
Busmaster 4 4 gépjárművet. A 15
tonnás, ballisztikus és aknavédelem
mel is felszerelt eszköz az ausztrál
gyalogság szabványjárműve, de más
jellegű missziós feladatokra is felsze
relhető.

Alvis, Nagy-Britannia
A brit gyártó (ma a BAe-hoz tartozik) a
második világháború óta egész sorát
fejlesztette és gyártotta a könnyen és
közepesen védett kerekes járművek
nek saját szükségletre és exportra
egyaránt. Nagy-Britanniában az Alvisnál fejlesztették és gyártották a nagy
hírű SCARAB-ot, és megbízásból az
IVECO-tól az LMV-t (Light Multirole
Vehicle - könnyű többcélú jármű),
amelynek végső szerelését hajtották
végre.

ARMSCOR És BAe, Dél-Afrika
A dél-afrikai gyártó elsősorban akna
mentesítő gépjárműveket gyárt. Ide
számítanak az RG-31, -3 2 4 4 gép
járműcsalád tagjai. A személyzetük
létszáma öt fő, védettek géppuskalö
vedékek és kerekek alatt robbanó
páncélelhárító akna ellen. Különböző
missziós feladatokra is átalakíthatok
és felszerelhetők.

IVECO, Olaszország
Az IVECO is elhatározta egy kapcso
lattartásra, járőrözésre és felderítésre
egyaránt alkalmas, könnyű védett
gépjármű fejlesztését és gyártását.
Kereskedelmi építő csoportok felhasz
nálásával létrejött az LMV, amelynek
legyártását az angol cég nyerte el. A
nagy mozgékonyságú gépjármű a hét
tonnás osztályba tartozik, személyzete
öt fő. Védőelemei modulrendszerűek,
de ezeken kívül még számos különbö
ző szintű, hatásfokú védőelemet beé
pítettek. Könnyű védettségi fokú válto
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zatban védett a gyalogsági lövedékek
ellen és a kerekek alatt robbanó pán
célelhárító akna ellen 6 kg töltetig.
Nehéz védettségi fokú változatban az
IBD cég gyártja, ez védett a 14,5 mmes nehéz géppuska ellen (az orosz
BTR 60, 70, 80 kerekes lövészszállító
jármű szabványfegyverzete). Aknavé
delem a fenék alatt robbanó páncélel
hárító akna ellen, födémvédelem a
gránátok szilánkjai ellen biztosított. Az
LMV-t Olaszországban is nagy szám
ban gyártják.

KARAMETAL, Szlovákia
Korábban a Martinban működő harc
kocsigyár nagy hírnevet szerzett
magának a T-72-es harckocsik gyár
tásával. Az utóbbi években az Alligá
tort fejlesztik. Ez egy héttonnás 4 4
jármű hatfős személyzettel, amely
különböző felszereltségű változatai
alapján alkalmas valamennyi katonai
és rendőri bevetési feladat ellátására.
A jármű védett géppuskalövedékek és
védő gyalogsági aknák ellen, a védett
ség fokozásának a szintje betervezett.

Krauss-M affei Wegmann,
Németország
A KMW korábban mint a nehéz lánc
talpas járművek fejlesztője és gyártója
volt ismert. A legutóbbi időben mint a
GTK Boxer és az ATF (Allschutz
Transport Fahrzeuge - összvédettségű szállító jármű) Dingo 1 és a Dingo 2
védett kerekes járművek fejlesztésével
és gyártásával szerzett nevet magá
nak.

A Boxer páncélozott szállító jármű
különleges jellemzője a védettségi
szintje. A modulrendszer alapján a
teknő többrétegűén kiképzett. A for
mája és a futómű védőrendszere
magas szintű védelmet biztosít a kis
és közepes űrméretű gépágyú lövedé
kei, valamint a tüzérségi gránát szi
lánkjai és a közelben robbanó aknatöl
tetek ellen.
Az ATF Dingo 1, Dingo 2-nél legin
kább figyelemre méltó a nagyfokú
védettsége - elsősorban az aknák
ellen - , amely jobb az eddig alkalma
zott valamennyi járművénél. A vezető
fülke speciálisan kialakított, és kap
csolatban van egy akna-irányelterelővel. A Dél-Afrika által ajánlott „aknavé
delmi technológiát” a szövetségi
minisztérium fejlesztette ki, és a meg
adott összetevőket a KMW alkalmazta
az építésnél. A vezetőfülke öt fő szá
mára biztosít védelmet, egyebek mel
lett a Dragunov mesterlövészpuska
páncéltörő lövedékei ellen is.
Amikor 1999-ben Koszovóban egy
Fuchs szállító páncélos aknára futott,
a szövetségi hadügyminisztérium
azonnal több tucat ATF-et rendelt. Az
első járműveket már kilenc hónap
múlva leszállították a csapatoknak,
tökéletesen alkalmasnak bizonyultak
külföldi alkalmazásra a Balkánon és
Afganisztánban. Jelenleg közel 200
Dingo 1 van szolgálatban, illetve épí
tés alatt.
Az első Dingo 2 az új UNIMOGalvázra épült, hosszabb a tengelytá
volsága, nyolc fő befogadására alkal
mas, Németországban, Ausztriában
és Belgiumban rendszeresítették.
A KMW egyik legújabb terméke a
különleges erők számára tervezett

val fejlesztették ki a Cobra többcélú
járművet, amely sima acélburkolatú
oldal- és kádelemeivel jelentős ballisz
tikus és aknavédelmet biztosít. Megfe
lelő kétéltű kiegészítéssel a 6 ,2 t-s
jármű úszóképes.

Panhard, Franciaország

10. ábra. A KMW Dingó 2-ese statikus bemutatón, terepimitációval

bevetési jármű az ESK (Einsatz Spezi
eller Kräfte - különleges erők bevetési
járműve) Mungo, amely egy teljesen
felszerelt ejtőernyős vadászcsoporttal
(10 fő, 1650 kg) együtt szállítható a
CH 53 közepes szállító helikopterrel. A
Mungo kifejlesztésében nagy része
volt a türingiai MULTICAR speciális
gépjárműgyárnak, miután a jármű
bázisát egy, a gyár által gyártott,
kereskedelmi forgalomban is kapható
könnyű terepjáró képezte, amelyből
rövid időn belül kialakult egy alapjármű
a német ejtőernyős csapatok számá
ra. A jármű védelmet biztosít a védő
gyalogsági aknák és a 7,62 mm-es
normál lövedékek ellen, különleges
változat esetén acélmagvas lövedékek
ellen is.
A fentiekhez hasonlóan a holland
német közös fejlesztésű felderítő
jármű, a Fennek is besorolható a
védett járművek kategóriájába. A Fenneket kifejezetten felderítő céllal ter
vezték, ezért követelmény volt egye
bek közt az alacsony építés, a három
fős személyzet és a belülről kiemelhe
tő figyelő-felderítő berendezés elhe
lyezése. A jármű megfelelő felszerelé
sekkel, műszaki felderítő, tüzérfelderí
tő és könnyű légvédelmi tűzvezető
rendszerként is alkalmazható. A Fen
nek védett a gyalogsági tűzfegyverek
és a harckocsiaknák hatásai ellen.

(H a jd ú F e re n c )

Eagle IV páncélozott járművel egészí
tette ki. A páncélozott járművet első
sorban ENSZ-missziós erők számára
fejlesztették ki. A páncélozott kabin
ban a legénység körkörösen védett a
mesterlövészpuska lövedékeitől és a
kerekek alatt robbanó aknáktól 6 kg
robbanótöltetig.

A Panhard cég könnyű felderítő gép
járművek fejlesztésével szerzett nevet
magának, melyekből több mint 8000
db-ot adott el szerte a világban. A leg
sikeresebb terméke a négytonnás
4 4 VBL (Véhicule Blindé Léger könnyű jármű) melyek közül 1800 db
van szolgálatban vagy megrendelés
alatt. A VBL-nek több mint egy tucat
változata létezik, amelyek különböző
szintű védelmet biztosítanak a ballisz
tikus lövedékek és az aknák ellen.
Az új 7,5 t össztömegű VBR
nagyobb tárolóteret biztosít (4,7 m3),
és úszóképes. Ez a többcélú jármű az
előbbinél nagyobb szintű védettséget
nyújt. A legfrissebb terméket, a PVP
(Petit Véhicule Protégé - kis védett
jármű) Gavialt a Daimler-Chrysler fej
lesztette ki, és a Rheinmetall dobta
piacra, valamint biztosította a jármű
vek igény szerinti különböző szintű
védettségét is.

Rheinmetall Landsysteme,
Németország

0T0KAR, Törökország
A amerikai HMMWV (nagy mozgékonyságú többcélú kerekes jármű)
meghajtó elemeinek a felhasználásá

A 6 x 6 Fuchs szállító páncélos (magyar
terminológiában páncélozott szállító
harcjármű, PSZH), amelyből több mint
1 0 0 0 db van a német hadseregben,

11. ábra. Afganisztáni használatra tervezett Panhard nyitott motortérrel egy 2006-os
bemutatón Mourmelonban ( H a j d ú F e r e n c )

M0WAG, Svájc
A Piranha páncélozott kerekes jármű
család fejlesztője termékpalettáját az
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modulrendszerű felépítése alapján
kiemelkedő szintű. Számos ország
hadseregében rendszeresítették.

ÖSSZEFOGLALÁS

12. ábra. Pandur II 6x6-os a 2003-as IDET kiállításon Brnoban

egyike a legismertebb páncélozott
kerekes járműveknek. A nyilvánosság
előtt legismertebb változata az ABV
Fuchs, az ABV-harcanyagokat érzéke
lő, felderítő harcjárműváltozat, mely
nek fő feladata az ABV-anyagokkal
fertőzött terepszakaszok felderítése
mintavétellel, a fertőző anyag fajtájá
nak, töménységének a meghatározá
sa, a fertőzött területek megjelölése.
Figyelemreméltó, hogy az NBC FOX
eddig az egyetlen német páncélos
jármű az amerikai hadseregben (az
NBC FOX az ABV Fuchs angol meg
nevezése).
Jelenleg a Rheinmetall Landsyste
me két védett járművet is kínál. A
Daimler-Chrysler 4 4 G szériájának
bázisán a Bundeswehr különleges
kommandó erői számára fejleszt és
épít egy bevetési járművet. Kooperáci
óban a svájci MOWAG céggel közö
sen építették meg a Duro két változa
tát, melyek a védett szállítóterek
vonatkozásában a fegyveres erők felé
támasztott követelményeknek teljes
mértékben megfelelnek. A röppályás
lövedékek és harckocsiaknák elleni
védelem mellett a vezetőfülkébe és a
többcélú felépítménybe ABV-szűrő és
-szellőző berendezést is beépítettek.

Sabiex, Belgium
A belga hadsereg pályázati kiírására
építette meg a cég az FV 270 Iguana
könnyű, többcélú gépjárművet. A
jármű két változatban, 7,5, illetve 9 ,5 1s változatban készült, úszóképes, sze-
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mélyzete 6 - 8 fő. A kád geometriája és
a modulrendszerű ballisztikus össze
tevők háromszintű védőszakaszban
nyújtanak védelmet a ballisztikus löve
dékek és az aknák ellen.

Steyr-, Daimler-Puch, Ausztria
A cég által az osztrák hadsereg ENSZmissziókban részt vevő fegyveres erői
számára kifejlesztett és igen jól bevált
négy-, hat-, illetve nyolckerekű válto
zatokban gyártott kerekes páncélos
Pandur néven vált ismertté. A jármű
alapváltozata úszóképes. Védettsége

Az ENSZ missziós feladataiban - béke
teremtés, békefenntartás, rendfenntar
tás - való részvétel az ENSZ-országok
hadseregeinek szinte állandó jellegű
tevékenységévé vált. Az országok kije
lölt erői a szükségletnek megfelelően
bármikor alkalmazásra kerülhetnek a
világ bármely pontján. Ezekben a hábo
rús térségekben azonban a hagyomá
nyostól eltérően rendszerint aszimmet
rikus jellegű hadviselés folyik, ami azt is
jelenti, hogy számolni kell terrorista jel
legű támadásokkal, merényletekkel a
legváratlanabb helyeken és időben,
ezeknek a fenyegetettsége szinte állan
dó jellegűvé vált. Ebből adódóan a
különböző szállító- és harci járművek
személyzetének, kezelőinek ballisztikus
lövedékek és aknák, különböző robba
nótestek elleni védelme, a kis és köze
pes kategóriájú járművek esetében is
előtérbe került, kiemelten fontossá vált.
A vázolt fejlesztések bizonyítják, hogy
több ország igyekszik katonái életét
ezektől a fenyegetettségektől megóvni,
ugyanakkor az iparnak is megéri anya
gilag ezekben a szinte világméretű fej
lesztésekben részt venni.

F elh a szn á lt ir o d a l o m
Strategie und Technik 2005/8. sz.
Soldat und Technik 2003/5., 2004/3.,
9. sz.
Europäische Sicherheit 2004/2., 5. sz.

13. ábra. Panhard a Defendory 2004 kiállításon Athénban

(H a jd ú F e re n c )

Hajdú Péter

A

Srí

Tamil gerilla szállítóhajók
elsüllyesztése

Lanka-i

h a d it e n g e r é s z e t

egységei 2007. szeptember 10én elsüllyesztették a szakadár
LTTE (Tamil Elém Felszabadító Tigri
sek) három teherhajóját a nyílt óceá
non, a szigetországtól 1 2 0 0 kilométer
re délkeletre. A csapás súlyosan érin
tette a már több országban terrorista
szervezetként számon tartott LTTE-t,
mivel becslések szerint utánpótlásuk
90%-át veszítették el.
2007-ben a tamilok rendelkeztek a
világ legnagyobb gerilla hadiflottájá
val. Géppuskával felszerelt motorcsó
nakokon át a nagyobb gépágyús nasz
ádokig többféle hajótípust is használ
tak. Gyakran vetették be őket nagyobb
kötelékben, úgymint 2007. június 19én a Pedro-foknál, ahol 24 tamil nasz
ád és négy öngyilkos motorcsónak
csapott össze a szingaléz gyorsnaszá
dokkal.
Főleg az indiai tamilokkal kapcsola
tot tartó kisebb hajók mellett több álcá
zott nagy teherhajót is használtak,
amivel hadianyagot próbáltak becsem
pészni az általuk ellenőrzött partsza
kaszokra. Ezek a 45-75 m hosszú,
1000-1500 BRT szállítóhajók részben
fegyvereket, lőszert és egyéb hadi
anyagot, másrészt kereskedelmi for-

г. ábra. Szeptember 17-én az ütközetből
visszatért SLNS SAYURA járőrhajót
gyorsnaszádok kísérik a Trincomalee
tengerészeti bázis előtt

galomban kapható, de háborúzáshoz
felhasználható termékeket szállítottak,
például radart, hírközlési berendezé
seket, éjjellátókat, GPS-t, motorcsóna
kokat, nagy teljesítményű hajómotoro
kat stb.
A szingaléz haditengerészet a
kilencvenes években nagyrészt part
közeli bevetésekre alkalmas kínai ere
detű ágyúnaszádokkal és izraeli gyár
tású Dvora gyorsnaszádokkal vette fel
a harcot. A 2000-ben indult flottafej
lesztés részeként többek között HAL

1. ábra. A 2006-2007-ben elsüllyesztett LTTE szállítóhajók helye és ideje
az Indiai-óceánon. A kisebb pontok a Palk-szorosban a csempészbárkákat jelölik
(Srí Lanka Navy)

Chetak tengerészeti helikoptereket,
két Saar 4 osztályú rakétás naszádot
és három nagy hatósugarú, helikopter
hordozására alkalmas mélytengeri
járőrhajót szereztek be. A járőrhajók a
következők voltak:
SLNS SAYURA (ex. INS Sarayu),
Sukanya osztályú, 1991-ben a Hin
dustan Shipyard Limited építette.
1650 t-s, 102 m hosszú, 21,5 csomós
végsebességű, legénysége 15 tiszt és
125 beosztott. Fegyverzete egy
40 mm-es gépágyú, két 12,7 mm-es
géppuska, egy HAL Chetak helikopter.
SLNS SAMUDURA (ex USCGC
Courageous),
Reliance osztályú,
1967-ben az American Ship Building
Company építette. 759 t-s, 64 m hoszszú, 18 csomós végsebességű,
legénysége 12 tiszt, 63 beosztott.
Fegyverzete egy 25 mm-es gépágyú,
két 12,7 mm-es géppuska, egy heli
kopter.
SLNS SAGARA (ex CGS Varaha),
Vikram osztályú, 1992-ben a Hindus
tan Shipyard Limited építette. 1220 t-s,
74 m hosszú, 22 csomós végsebessé
gű, legénysége 11 tiszt és 89 beosz
tott. Fegyverzete egy 30 mm-es gép
ágyú, két 7,62 mm-es géppuska, egy
HAL Chetak helikopter (a hivatalos
közlésen felül a hajókat további fegy
verekkel, géppuskákkal látták el).
Részben a vásárlások nyomán a Srí
Lanka-i haditengerészet és légierő
egyre hatásosabban ellenőrizte a tamil
fennhatóságú part közeli vizeket, külö
nösen az India és Srí Lanka közötti
tengerszorost. Ezért a nagy tamil szál
lítóhajók nem közelítették meg a partot
(2003-ban két hajójuk süllyedt el a
Palk-szorosban), hanem a rakomá
nyukat átrakták kisebb szállítóegysé
gekre vagy halászhajókra a nyílt óceá
non. Mivel a tamil szárazföldi területe
ken lévő raktárak is kiemelt célpontjai
voltak a szingaléz légierőnek, ezért a
nagy hajók úszóraktárként is funkcio
nálnak, és heteket töltenek a gyér for
galmú vizeken elbújva. Ellátásukat
egy „semleges” kikötőből kifutó, papí
rok szerint makulátlan szállítóhajóval
oldották meg.
A tengerészeti hírszerzés 2007
augusztusában felderített négy LTTE
szállítóhajót Srí Lankától 1200 kilomé
terre délkeletre, nem messze a szumát-
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3. ábra. Az USA parti őrségétől átvett SLNS SAMUDURA járőrhajót aknavetővel is megerősítették,
amellyel 2006 szeptemberében egy 35 m hosszú csempészhajót süllyesztett el

rai partoktól. A szingaléz haditengeré
szet egy flottaköteléket állított össze,
hogy megkeresse és megsemmisítse
őket. Szeptember 2-án elsőnek az A521
ellátóhajó futott ki, amelyhez még aznap
csatlakozott az A520 ellátóhajó, vala
mint a konténerekkel megpakolt SLNS
SHAKTHI (Yuhai osztályú) harckocsi
szállító deszanthajó is. Másnap elindult
utánuk a SLNS SU RAN IMALA (Saar 4
osztályú) rakétás naszád, azt követte a
flotta zászlóshajója, a SLNS SAYURA
járőrhajó, és hamarosan utolérte a
SLNS SAMUDURA járőrhajó is. Az
utóbbi négyen SBS kommandós osztag
is volt. Szeptember 6-án feltankoltak,
majd a két ellátóhajó visszafordult. Négy
hadihajó 9-én elérte a célterületet, ahol

párokra szakadva keresni kezdték a
hajókat. Ezt nehezítette, hogy útközben
közel 100 különböző vízi jármüvet ész
leltek a radarokon. A keresettek viszont
a hajózási úttól távolabb mozogtak,
átfestve, hajóregiszterben nem szereplő
névvel, esetleg zászló nélkül.
Szeptember 10-én elsőnek a
MANYOSHI öreg szállítóhajót találták
meg. Miután azonosították, felszólítot
ták rádión a 16-os csatornán - angol
és tamil nyelven - a megállásra.
A jármű nem állt meg, ellenben rádión
riasztotta a többi hajót, sőt nemzetközi
segítséget is kért. Az SLNS SURANIMALA 76 mm-es ágyújával lőni kezdte
a MANYOSHI-t, amelyhez hamarosan
az SLNS SAYURA is csatlakozott.

1. táblázat. Elsüllyesztett nagy LTTE szállítóhajók
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Hajó neve

Elsüllyesztés helye

Elsüllyesztés ideje

KOI

Mullaitivutól nyugatra

2003. március 10.

KOIMER

Mullaitivutól nyugatra

2003. június 14.

Ismeretlen

Kalmunaitól keletre

2006. szeptember 17.

KYOI

Dondrától délre

2007. február 28.

SEIYOO

Arugambaytól délkeletre

2007. március 18.

Ismeretlen

Arugambaytól délkeletre

2007. március 18.

MANYOSHI

Dondrától délkeletre

2007. szeptember 10.

SEISHIN

Dondrától délkeletre

2007. szeptember 10.

KOSHIA

Dondrától délkeletre

2007. szeptember 11.

MATSUSHIMA

Dondrától délkeletre

2007. október 7.
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4. ábra. Elsőként a MANYOSHI
szállítóhajót találták meg. Először
a parancsnoki hidat lőtték szét, majd
a víz alatti részeire adtak le
ágyúlövéseket, közben folyamatosan
géppuskával tűz alatt tartották
a fedélzetet

Az hamarosan kigyulladt, és hatalmas
füstoszlop szállt fel belőle. Az
50 méter hosszú teherhajó helyi idő
szerint 10.30-kor süllyedt el. Informá
ciók szerint 120 mm-es aknavető grá
nátokat, autó- és csónakalkatrészeket,
repülőbenzint, hírközlő berendezése
ket és egyenruhákat szállított.
Néhány óra múlva az SLNS SAMU
DURA és az SLNS SHAKTHI megtalál
ta a SEISHIN teherhajót. Felszólításra
nem állt meg, menekülni kezdett, ezért
lőni kezdték, és hamarosan kigyulladt.
Az 50 m hosszú hajó 17.30-kor sülylyedt el. Fedélzetén tüzérségi lövedé
keket, aknagránátokat, orvosi felszere
léseket és konzerveket tároltak.
Még az éjszaka 80 kilométerre nyu
gatra utolérték a KOSHIA tartályhajót is.
Figyelmeztető lövéseket adtak le rá, erre
hirtelen megfordult, és az SLNS SAMUDURA-nak akart ütközni. A járőrhajó
kitért, majd közel négyórás üldözés és
ágyúzás kezdődött, amihez csatlakozott
az SLNS SAYURA és kísérője is. A
dülöngélő tartályhajóról három 120 mmes aknavetővel lőtték a szingaléz jármű
veket, amelyek heves gépágyútűzzel

5. ábra. A lángolva is menekülni
próbáló SEISHIN teherhajó.
Elsüllyedéséig hetvenkét robbanást
számoltak össze a fedélzetén. Tizenöt
fősre becsült legénységéből itt sem
találtak túlélőt
6. ábra. A KOSHIA tartályhajót
négyórás éjszakai harcban tudták
megsemmisíteni. Egy elfogott
rádióüzenet szerint a legénység
parancsot kapott Chelian
gerillaparancsnoktól az öngyilkosságra

Dr. Fülöp András

válaszoltak. A 70 m-es tanker másnap
hajnali 3.30-kor süllyedt el. A MATSUSHIMA-t nem találták meg, elmenekült
Szumátra felé. Hírszerzői források sze
rint összesen 4000 t hadianyag került a
tenger fenekére, közte három könnyű
repülőgép, motorcsónakok, páncélau
tók, több raklapnyi 122 mm-es, 130 min
es, 152 mm-es tüzérségi lövedék.
A legnagyobb teherszállító hajó, a
MATSUSHIMA csak néhány hétig tudott
elrejtőzni: az SLNS SAYURA és az
SLNS SAGARA járőrhajók, az SLNS
SURANIMALA rakétás naszád, az
A520 és az A521 ellátóhajók indultak
keresésére szeptember végén. Október
5-én éjjel Srí Lankától 1700 km-re délre
észlelték az SLNS SURANIMALA és az
SLNS SAYURA radarjain. Csak 7-én
reggel 5.30-kor érték utol, és szólították
fel megállásra, de menekülni próbált,
erre lőni kezdték. A MATSUSHIMA-ról
géppisztollyal és vállról indítható rakétá
val válaszoltak, a két járőrhajót nem
érte komolyabb sérülés. Válaszul a 70
m hosszú (3000 BRT) szállítóhajó víz
alatti részeit is lőtték, amely rövidesen
kigyulladt, majd elsüllyedt. Az úszkáló
roncsok közül több 152 mm-es tüzérsé
gi lövedék ládáját is kihalászták.
A nemzetközi vizeken végrehajtott
akciók jelentősen közrejátszottak

7. ábra. Az ütközetből megszökött
MATSUSHIMA teherhajó
megtalálásához négy hét sem kellett.
Egy Maldív-szigeteken járt tamil
gerillakádertől kaptak róla információt

abban, hogy 2009 májusára az LTTE
katonai vereséget szenvedett, és a
szingaléz hadsereg az összes tamil
ellenőrzésű területet visszafoglalta.

Felhasznált

irodalom

en.wikipedia.org
www.dailymirror.lk
www.navy.lk
www.nation.lk
www.sundaytimes.lk

Szarvasbikák, gépmadarak

Hosszan tartó súlyos betegség után 79 éves korában hunyt el dr. Fülöp András, a Malév
egykori főpilótája, repülési igazgatója, aki bevezette a légitársaságot a sugárhajtású repü
lőgépek korszakába. Fülöp András 1949 óta repült, pályafutása elején vadászpilóta volt, s
a mai napig egyedülállóan sokat, 25 ezer órát töltött a levegőben - jelentették a hírügynök
ségek 2008. március 21-én. A legendásan szigorú, és rendszerető, külföldön is kiválónak
tartott magyar repülőszakember (nevéhez fűződik a Malév fénykora), élete utolsó éveiben
SZARVASBIKAK,
szerencsére megírta az emlékiratait, így az olvasó megismerheti ezt az életutat, a második
GÉPMADARAK
világháború alatti gyerekkortól a kilencvenes évek vadkapitalizmusáig.
Katonai hajózóként főként az IL-10 Párduc csatagépet repülte az ötvenes években, a
könyv közel egyharmada erről az időszakról szól.
„Annak a pilótának, aki ott végzett, mindent elnéztek, megbocsátottak. A börgöndi ezred
ben B. Imre öt IL-10-est tört össze meg egy PO-2-est. Az ötödikkel a Balatonba zuhanva magával vitte a halálba az
ezredorvost is, de előtte még kinevezték századparancsnok-helyettesnek.”
„Saját gépet kaptam, Piros négyest. Piros volt a légcsavarkúp és nagy négyes szám volt az oldalára festve. Kiskunlacházán szálltak le velük a szovjet pilóták. Még nem látott csürheszerű alakzatban repültek, hatalmas szőrös csizmát
viseltek, volt mit néznünk. Janik Jóska, Újvári Géza meg én többfordulós váltásokkal repültük át a gépeket Fehérvárra.
Mindegyiket alaposan kipróbáltam az átrepülés alatt, így választottam ki magamnak a Piros négyest, ami hűségesen
kiszolgált engem, míg egy őrült fel nem daraboltatta mindahányat. Gépem maga volt a csoda. Úgy mozgott a levegőben,
mint egy vadászgép. Gyors volt, könnyedén, szinte egy ujjal kormányozható nagy sebességeken is. Kitűnően
műrepülhető, hajszálpontosan lövő fegyverekkel, megbízható, erős motorral. Sohasem hagyott cserben. Nagyjavítása
után, beépített új motorjával még 8 órát repültem, amikor elpusztították. Gyászoltam, megsirattam. Még most is a leg
nagyobb szeretettel gondolok rá, kicsinyített makettjét naponta köszöntőm a szobámban.”
Typotex Kiadó, Budapest, 2007. Terjedelem: 426 oldal.
4900 Ft-os áron (ebben benne van az utánvétes postaköltség) csak postai szállítással a Kékesi könyvesboltnál
lehet megrendelni levélben, telefonon vagy e-mailben. Üzletben nem kapható!
Levélcím: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp., Kossuth téri metróállomás. Telefon: 460-3722, 06-30-575-0709;
e-mail: dornan@vipmail.hu
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Baranyai László

Radom Air Show 2009

Lengyelországban 2009. augusztus 28-30.
rendkívül mozgalmasnak bizonyult, mivel a
szombati és vasárnapi napon a fesztiválok
hétvégéje volt, míg pénteken a légierő napját
ünnepelték a radomi kiképzőbázison.
A hagyományoknak megfelelően kétévente
megrendezésre kerülő lengyelországi nemzetközi
katonai légi show-n a „repertoárban” olyan
repülőgéptípusok szerepeltek, amelyeket hazai légi
parádékon eddig még nem láthattunk.

•

«
2
*
2. ábra. Francia Alpha-Jet kiképzőgép (E 166)

2009. augusztus 28-30. rendkívül
mozgalmasnak bizonyult, mivel a szombati és vasár
napi napon a fesztiválok hétvégéje volt, míg pénteken
a légierő napját ünnepelték a radomi kiképzőbázison.
A hagyományoknak megfelelően kétévente megrendezés
re kerülő lengyelországi nemzetközi katonai légi show-n a
„repertoárban” olyan repülőgéptípusok szerepeltek, ame
lyeket hazai légi parádékon eddig még nem láthattunk.
A helyi alakulat a PZL-130 Orlyk tandemüléses, turbólégcsavaros kiképzőgéppel van „felfegyverezve”, de erre a pár
napra változatos, ideiglenes gépállománya sokszorosára
növekedett. A pénteki napon érkezett be a legtöbb külföldi
résztvevő repülőanyaga, és egyben ezen a napon kaptak
lehetőséget a dinamikus bemutatók főpróbájára is.
A képességét így demonstrálhatta a magyar légierő pilótája
engyelországban

L

1. ábra. A USAF C-17A szállítógépe (55140)
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3. ábra. Finn CASA C-245 szállítógép

4. ábra. A RAF Typhoon vadászgépe (DXI)

6. ábra. A lengyel PZL-130 Őrlik kiképzőgép (037)

és Gripen vadászgépe is, csakúgy, mint a házigazdák M iG 29B és F-16C géppárjai az egymás elleni közel légi harcot.
Látható volt még a spanyol Hornet produkciója, valamint a
francia légierő Rafale C vadászgépe és a bemutatók sztár
ja, a Szu-27-es, amely a fehérorosz légierőt képviselte.
A szombati borús napon a statikus bemutatóra kiállított
repülőgépeket és helikoptereket kaphatták az érdeklődők
lencsevégre.
A központi zónában a „nagyvasak” kaptak helyet, melyek
közül kimagaslott a Bjelorusz II—76 MD. Ettől nyugati irány
ba sorakoztatták fel a többi teherszállító repülőgépet, a
cseh és magyar An-26-ost, a spanyol és finn Casa C-295ös egy-egy példányát. Az égi fuvarosok mellett látható volt
még a szlovákok kutató-mentő Mi-17-es, a hollandok A H 64-es és az osztrákok S-70-es forgószárnyasa is. A nyuga

ti szektorban a sort a lengyel haderők (hadsereg, légierő,
tengerészet, parti őrség) fegyvernemeinek helikopterei
uralták, melyekre jellemző volt a feladatcentrikus korszerű
sítés és fegyverzet. Példaként kiemelném a hazai gyártású
és korszerűsített W -3 helikoptertípus különböző modifiká
cióit és a felfegyverzett Mi-2-es helikoptert, továbbá a ten
gerészeti M -28 Bryzát, amelyet elláttak egy has alatti kere
sőlokátorral és egy kombinált elektrooptikai egységgel az
orr alatt (ez lehetővé teszi a biztonságos éjszakai feladat
végrehajtásokat is).
A légierő csapásmérő Szu-22-es repülőgépe koromfe
kete festésével hívta fel magára a figyelmet, míg az
F-16-os a légiharc-fegyverzetével (2 db AIM -9X és 2 db
A IM -120C -5) és a Sniper célmegjelölő konténerrel, vala
mint az illeszkedő törzspóttartályokkal. A USAF a spang-

5. ábra. A lengyel hadsereg SW-3 Huzar helikoptere (0904)
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hengeres boxermotort felpörgetve a légcsavarszél meg
emelte a gép farokrészét, és a fordulatszám csökkentésével
a farokrész visszaereszkedett a betonra. Sajnos a harmadik
alkalom a farokfutó töréséhez vezetett, így a gép pilótája
önerőből oldotta meg gépe levontatását a gurulóútról.
A szervezők a show katonai részét a Vörös Nyilak bemu
tatójával kezdték meg. A RAF kilencgépes formációja hír
nevéhez méltó, profin kivitelezett bemutatót hajtott végre,
de rajtuk kívül láthattuk még az Iskra Teamet és a Midnight
Hawksokat is. Több gépből álló alakzatrepülést, illetve
áthúzást hajtott végre a lengyel légierő C-130, C-295 és
M-28 típusú szállító gépeinek ötös fogata, valamint az
F—16, MiG-29 és Szu-22 típusok tízgépes delta alakzata.
A katonai gépek szólóbemutatóját a szovjet-orosz hadiipar
büszkesége, a bjelorusz légierő Szu-27 UBM-je kezdte
8. ábra. A lengyel haditengerészet M-28 Bryza őrjárati
repülőgépe

7. ábra. A lengyel légierő C-130E szállítógépe (1501)

dahlemi (SP) bázisáról két A-10-es csatarepülőgéppel és
egy C-17-es nehéz szállítógéppel képviseltette magát,
amely a March légibázis állományába tartozik. Az 55140
oldalszámú Globemaster -III. a 2008-as kecskeméti légi
show-n is részt vett, igaz, akkor légi bemutatójával káp
ráztatta el leginkább a közönséget. A gépek számát
tekintve a RAF volt az első a külföldi résztvevők közül,
mivel a statikus sorra 2 -2 db Typhoon és Hawk repülőgé
pet delegált, a dinamikus bemutatóra a Red Arrows köte
léket küldte.
Az előzővel ellentétben a Luftwaffe csak Tornado IDS
típust repülte át a légi bemutatóra. A szektor ezen részén
még szemügyre lehetett venni a görög légierő modernizált
kétüléses Mirage 2000-esét, a csehek L-159 ALCA-ját és
JAS-39D-jét, valamint a finnek Hawk kiképzőgépét is.
Mindezek ellenére a szakma (pilóták) és az újságírók, vala
mint a nagyközönség érdeklődését a bjelorusz Szu-24 M
frontbombázó váltotta ki. A harcedzett típust (Afganisztán,
Csecsenföld) mindenki megcsodálta, hiszen tekintélyt
parancsoló teljesítménnyel bír, mindmáig ellenfele a nyuga
ti világnak. A Fencer mellett kapott helyet a kétüléses
magyar Gripen. Érdekes látványt nyújtott a két gép egymás
mellett, hiszen a bombázó vízszintes vezérsíkjának mérete
kb. azonos a Gripen szárnyáéval, a hordozható fegyverzet
tömege pedig nagyobb vadászunk szerkezeti tömegénél.
Alighogy megkezdődött a dinamikus bemutató tíz órakor,
amelyet a polgári repülés gépei kezdtek, az égi csatornák
heves esőzéssel vetettek véget a programnak. A finn Mid
night Hawks (Éjféli Sólymok) négygépes formációja dolgavégezetlenül, a bemutatót megszakítva kényszerült a föld
re, míg a kétüléses bjelorusz Szu-27-es a gurulás fázisából
tért vissza a zónába, állóhelyére. Ilyen áldatlan állapotban
szállt le a lengyel légierő C-130 Herculese, amely első
ízben mutatkozott be a nyilvánosság előtt. A hosszan tartó
zivatar viszont nem vette kedvét azoknak, akik hosszú
sorokban állva várakoztak arra, hogy belülről is megnéz
hessék az II—76-ost és a C-17-est.
A napsütéses vasárnap a légi bemutatót megint a polgári
repülőgépek kezdték, köztük katonai szférában repült az
M-28-as, az Iskra T S -11-es és a kis Piper J-3-as. Ez utóbbi
típus és pilótája még a leszállást követően is produkálta
magát, ugyanis három alkalommal a következő manővert
hajtotta végre: Meghatározott helyeken a gurulást megsza
kítva megállt, a főfutók kerékfékjeit behúzta, majd a négy
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9. ábra. A cseh haderők MÍ-24V harci helikoptere

10. ábra. Restaurált Piper J-3 futárgép

11. ábra. A finn Hawk kiképzőgép (HW-327)

13. ábra. A Szu-27UBM a végzetes bemutató előtt

meg, és egyben ez vetett véget is a műsornak. A duplafarkú
vasmadár méltóságteljesen gurult el a nézők tízezrei előtt.
A végzetes demonstrációt a gép rövid nekifutással és mere
dek emelkedéssel indította, amit az AL-31 típusú sugárhaj
tóművek forszázs üzemmódban biztosítottak.
A kétüléses Flanker intenzív manővereket hajtott végre
horizontálisan és vertikálisan, pozitív és negatív túlterhelés
sel egyaránt. De valami történt, érzékelhető volt a gép len
dületvesztése. A gépet a pilótája háthelyzetből talpra állítot
ta, ezt követően jobbos palástorsót hajtott végre. Ennek a
végén jobb bukófordulót csinált és ereszkedett, ebből balra
tért ki az egyre csak süllyedő gép, majd eltűnt a fák mögött.
Másodpercek teltek el, ami örökkévalóságnak tűnt, de nem
bukkant fel a túloldalon. Már csak a kerozin gomolygó
koromfekete gombafelhőjét láttuk viszont a Szu-27-esből.
A tragédia bekövetkezett, katapultálást nem láttam, oda
vesztek. Utólag derült ki, hogy a kétfőnyi személyzet mind
végig küzdött, hogy mentsék gépüket, és csökkentsék a
járulékos károkat. Bátrak voltak, irányított zuhanást hajtot
tak végre, hogy mentsék a civil lakosságot, két épület közé
csapódtak be. A kutató-mentő szolgálat W -3-as helikoptere
hosszú perceken át körözött a tragédia helyszíne felett, fel
mérve a helyzetet, majd visszatért.
A szervezők érthető módon azonnal törölték a bemutató
további dinamikus programját. Azoknak a külföldi résztve
vőknek, akik kérték, hogy hazarepülhessenek, engedélyez
ték a felszállást. Néhány polgári kisgép szállt fel először,
majd a Red Arrows kötelék emelkedett el. Később a szlovák
légierő „digitális” foltfestéses Mi-17-es kutató-mentő helikop
tere repült haza. Futótűzként terjedt szét a hír a világban,
hogy a radomi légi bemutatón a fehérorosz légierő első nyil
vános bemutatkozása 13 óra 15 perckor tragédiába torkol
lott. A fekete 63-as Szu-27 UBM kétüléses harci gyakorló
vadászgép bemutató repülés közben földnek ütközött, meg
semmisült, és kétfőnyi személyzete repülőhalált halt.
12. ábra. Bjelorusz Szu-24M frontbombázó (42)

14. ábra. A 63-as számú Szu-27 UBM becsapódása utáni füst

A gép fedélzetén tartózkodott Alexander Morfickij ezre
des, a fehérorosz légierő nyugati hadműveleti-harcászati
parancsnoksága parancsnokhelyettese és Alexander Zsuravlevics ezredes, a 61. Vadászrepülő Bázis parancsnok
helyettese. A repülőesemény okaként három lehetséges
tényezőt neveztek meg: madárral való ütközést (idegen
tárgy bejutása a hajtóműbe, ugyanis valóban voltak akkor
és abban a szektorban repülő szárnyasok); a repülési
elektronika meghibásodását (a bjeloruszok maguk végzik
a vadászgépeik nagyjavítását, a korszerűsítést „állítólag”
a Szuhoj engedélye nélkül végezték) és az emberi ténye
zőt (a programtól eltérő manővereket is végrehajtottak a
géppel, ami például orientációs zavarhoz vezethetett - túl
terhelés).
■
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Sárhidai Gyula

Kína előkészítette
új repülőgép-hordozók építését

2009. á p r il is 25- én érkezett jelentés szerint a SHI
LANG (ex VARJAG) repülőgép-hordozó megtette
első útját a kínai vizeken. (Shi Lang Tajvan felfede
zője volt 1681-ben, és a Mandzsu-flotta parancsnoka.)
A dalieni kikötőben, ahol 2002 óta horgonyzott, elvontatták
három kilométerrel távolabbra, egy újonnan elkészült szá
razdokkba, és beállították. Mellette egy majdnem kész
nagy hajóépítő gyártelep volt.
A műholdfelvételek alapján ez a gyár 2007 óta működik,
most a szerelődokk másik oldalán egy konténerszállító hajó
épül gyors ütemben. Mivel a Jane’s Intelligence Review
elemzése csak a Google és Digital Globe műholdas felvé
telein alapul, ez csak a felszín. A Pentagon felderítő
műholdjai átlagosan kétnaponként fotózzák Kínát, tehát
jóval többet tudnak, de publikációk nincsenek.
Az viszont biztos, hogy az ex VARJAG átépítése végső
fázisba jutott, kínai fegyverzetet és elektronikát kap.

A

1. ábra. Kínai repülőbázis műholdképen
2. ábra. A felépített épület, amelynek a teteje képezi
a hordozó fedélzetét egy az egyben. A fedett rész alatt
a katapultot építik
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3-4. ábra. Az új hajógyári szárazdokkba beállított SHI LANG,
amelynek még folyik az építése

Ezzel a négylépcsős flottafejlesztési terv lényegében
megvalósult. Kína 1970-ben dönthette el a flottafejlesz
tést és azt, hogy repülőgép-hordozókat fog építeni, és
nyílt óceáni flottát állít fel. Először megvásárolták a kise
lejtezett repülőgép-hordozókat, és gondosan felvéte
lezték valam ennyit. Kínába került a volt ausztrál
MELBOURNE, a szovjet LENINGRAD, a MINSZK, a
NOVOROSZIJSZK. Tárgyaltak Franciaországgal a
FOCH megvételéről, de ez nem valósult meg. Végül
Ukrajnától kikerültek a korábbi hordozók tervei, beleértve
az abbahagyott ULJANOVSZK-ot is.
A tizedik ötéves terv (2001-2005) keretében megépül
tek az infrastrukturális objektumok és a jövendő hordozó
kísérőhajói. 2001-ben megkezdték Hainan szigetén egy
új tengerészeti bázis építését, amely 2006-2007-ben
elkészült. Itt telepítették az új Type 094 (Jin osztályú)
nukleáris rakétahordozó tengeralattjárók első két példá
nyát. A következő 2 db 2010-ben készül el. 2002-től kezd
ve vízre bocsátottak 2 db Type 093 típusú nukleáris/vadász tengeralattjárót, 2 db Type 052B és 2 db

N e m z e tk ö z i h a d ite c h n ik a i s z e m le
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8. ábra. A radarok beépítése zajlik a SHI LANG-on

5-6. á b r a . A C-802 robotrepülőgép indítása egy Indonéziába
exportált naszádról
7. ábra. A dalieni hajógyárban épülő egyik új romboló, amely
a hordozó kísérőhajója lesz

Type 052C típusú légvédelmi rombolót. Ezek az új hajó
fegyverzetét hordozzák, és az első „carrier battle group”
kísérői lesznek. A dalieni gyárban elkészült az új
370 mx85 m-es szárazdokk és a szerelőépületek, ahol
modulárisan tudnak építeni nehézhajót.
A 11. ötéves terv (2006-2010) megteremtette a logiszti
kai flotta új hajóit és a világ legnagyobb hajógyárát a Sang
haj közeli Changing-szigeten. Itt már mély víz van, a nehéz
hajóegységek vízrebocsátásának nincs akadálya.
A Kínai Állami Hajóépítő Társaság építette fel a Jiangnan
Hajógyárat, amely 580 mx120 m-es szárazdokkal rendel
kezik. Ez képes NIMITZ osztályú hajók gyártására is, vagy
egyszerre két kisebbet tud befogadni. A darui a legnehe
zebb alkatrészekhez is elegendőek.
Az 58 500 t teljes vízkiszorítású VARJAG kb. 70%-os
készültségi szinten volt 1993-ban Nyikolajevben, amikor
Kínába került. 2001. november 2-án vontatták át a Bosz
poruszon, és 2002 márciusában érkezett meg Dalian
kikötőjébe. Ezt azóta tovább építették, folyik a hazai fegy
verzet beszerelése. Ez 48 db HQ -9 légvédelmi rakétain
dítóból, 24 db YJ-62 robotrepülőgép-indítóból, 2 db Type
730 pontvédelmi légvédelmi komplexumból és négy sík
antennás fázisvezérelt lokátorból áll. Ezeket a fegyvere
ket a Type 052C LUYANG II rombolón már beépítve pró
bálják ki.
Egyes hírek szerint tervezik nukleáris meghajtású hor
dozók építését is. 2009. januári adat szerint ez 65 000 t-s
egység lenne. Korábban Putyin még elnökként bejelen
ti. ábra. A beállványozott felépítmény, amelynek minden
szerelvénye kínai lesz
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10-11. ábra. A hajó 2009-es (balra) és 2010-es (jobbra) állapota

tette, hogy Oroszország három vagy négy nukleáris
meghajtású, 50-60 ezert-s repülőgép-hordozó gyártását
tervezi. Az, hogy ennek mi a fedezete, nem derült ki,
Oroszország kiadásai ehhez elégtelenek. Feltételezik,
hogy az orosz anyagok közreműködnek Kína hordozó
építési terveiben.
Egy jelentés szerint Kína megszerezte a 80 000 t-s
projekt 1143.7 nukleáris hordozó (ULJANOVSZK osz
tály) terveit Ukrajnától, és ennek megvalósításán dolgo
zik. Az bizonyos, hogy a Szu-27K tengerészeti repülő
gép prototípusa Ukrajnától Kínába került már az
1990-es években. A T -1 0 K jelű gép a Szu-33-as válto
zat prototípusa volt.
A kínai hadsereg folytatott tárgyalásokat Oroszországgal
2005 körül a Szu-33-as vásárlásáról, de ezek eredménye
nem ismeretes. Először 14 db normál, hordozóra szánt
Szu-33-ast kívánt rendelni, majd 36 db átépített erősebb
fegyverzetűt. Ez lett volna a SHI LANG repülőcsoportja.
Kínának kb. 100 db új építésű Szu-33-asra volt igénye, de
erősebb lokátorral, jobb hajtóművekkel és fegyverekkel.
Orosz cégek tárgyaltak a Shenjang Aircraft Co.-val egy
közösen gyártott Szu-27SK típusról, ez J-11-es jelzéssel
meg is valósult. Kína J-11 В jellel már saját változatot gyárt,
saját radarral és avionikával, és épül a J-11BS kétüléses
típus is.
Feltételezésünk szerint Kína hordozójának gépanyagát a
J-11 típusra alapozza, amelyet könnyű átépíteni fedélzeti
üzemre. Ugyanakkor van olyan hír, hogy a shenjangi gyár
már egy új, négygenerációs, két hajtóműves gépet készít
J—13 jellel, amely a Boeing F/A-18C-nek megfelelő típus
lenne.
Ha a PLA átveszi a megerősített Szu-33-as típust, akkor
ez nagyobb légi tankolás nélküli hatótávval, jobb manőve
rezőképességgel rendelkezik, nagyobb hatótávolságú
fegyverzetet hordoz, és a USN jelenlegi F/A-18E/F vadász
bombázóinak megfelelő típus lenne.
A kiszolgálógépek sorában szükségük van egy
AWACS gépre, amelyhez először a most is gyártott
Change Z - 8 helikoptert vették tervbe. 2005-ben fotó
készült egy régi amerikai E-1 Tracerhöz hasonlatos
modellről AWACS-változatban. Később a két hajtómű
ves S zu-80 szállító/utasszálIító gép került szóba svéd
Erieye rendszerű lokátorral. Az összes változatból egyi
dejűleg épülne tengeralattjáró vadász- és szállítógép is.
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12. ábra. A J-11 К tengerészeti gép berepülése még
sárga gyári alapszínben. Jól látszik a kacsaszárny
és a fékezőhorog

Elkészült gépről nincs adat, de nyilván dolgoznak a
kialakításon.
A személyzet és a pilóták kiképzése már 2008-ban meg
kezdődött. Egyedi módon egy repülőtéren a futópálya
végén felépítettek egy háromemeletes épületet, amely
kutatóintézet, de a teteje a SHI LANG fedélzete és felépít
ménye életnagyságban. Ezen folynak a repülőgépekkel és
a helikopterekkel a le- és felszállási gyakorlatok. Az első
ötven növendéket 2008 szeptemberében beiskolázták a
daliani Tengerészeti Akadémiára, belőlük kerülnek ki az
első pilóták. Azóta a meglévő Szu-30MK.2 gépeken gyako
rol a kijelölt személyzet, amely majd a Szu-33 vagy a J-1 1 ,
illetve a J—13 hordozó fedélzeti gépre kerül. Ha 2011-ben a
hajót átadják, legalább 2 0 0 pilótával rendelkeznek majd, és
ez csak a kezdet.

Felhasznált

irodalom

Jane’s Intelligence Review Rocking the boat. 2009/7. sz.

Sárhidai Gyula

Tigris replika Magyarországon

KORÁBBI
SZÁMUNKBAN
(HT
2006/5. sz.) már beszámoltunk
az első magyarországi Tigris
harckocsi replikapéldányának megépí
téséről. Ez akkor egy lánctalpas vonta
tó alvázára épült 100 LE-s gépkocsi
motorral, számos teherautó alkatrész
felhasználásával. Ez nem vált be, a
jelentős tömeget ez a motorhajtómű
egység nem tudta kellően mozgatni.
Vitárius György és csapata 2008ban hozzájutott egy BLG-60 hídvető
harckocsi teljes alsó részéhez, amely
működőképes volt. Ez a jármű a szov
jet T-55-ös alap harckocsi hídvetőként
átépített példánya 37 t tömeggel és
3280 mm szélességgel.
Kézenfekvő volt, hogy átemeljék a
meglévő felépítményt és tornyot a
nagyobb alvázra, mert ennek 570 LEs motorja és hajtóműve mindenféle
mozgatáshoz megfelelő.
A testen pár finomítást végeztek,
festése az 1944-es zöld-barna-szürke

A

2. ábra. Az átalakított jármű
a Mosonmagyaróvári makettkiállításon
2009-ben

variáció. A futógörgőkön elhelyezték a
Tigrisnek megfelelő tárcsát vékony
lemezből. Egyedül az átlapolt görgő
elrendezést nem valósították meg,
részben a keskeny lánctalp és a jelen
tős szerelési nehézségek miatt.
Mivel az alváz és a futómű T-55-ből
származik, a test hossza 6020 mm,
szélessége a lánctalpon 3280 mm, a
lánctalpszélesség 495 mm. A Tigris E
(Sd.Kfz.181) testhossza 6316 mm,
szélessége 3547 mm, a láncnál 3142
mm. A tereplánctalpa 725 mm, a rako
dólánctalpa vasúton 520 mm széles
volt. A hosszban lévő különbség nem
észrevehető, mert a lemezből készült
felépítmény kívülről van ráépítve
a T-55-testre, ez felveszi a különbözetet.
Hosszában (6316-6020)296 mm a
különbözet, ezt a lemezek eltüntetik.
Szélességben (3547-3280)267 mm
eltérés van a test széléig, a sárvédőn
mérve. Viszont rakodólánccal szerelve

1. ábra. A felújításra váró BTZ, a Tigris és a Párduc a telephelyen
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3. ábra. A jármű oldalról nézve

3142-3150 mm adódik, ez + 8 mm a
BLG-60 javára, nem is vehető észre.
Mivel láncot cserélni megvalósíthatat
lan, a rakodólánc az egyetlen reális
lehetőség. A szerző véleménye szerint
a külső görgősor 4-4 egysége vékony
lemezből, gumiperemmel elkészíthető,
és ha nem is könnyen, de távtartó ten
gely révén szerelhető. Ez a menetet
nem zavarja, és ezzel külalakra teljes

a jármű. A torony forgatható, a löveg
cső egy szögtartományban emelhető.
A lövegcsőből pirotechnikai töltetek
kilőhetők, ezt kívülről kell betölteni és
elektromos úton begyújtani. A vállalko
zás tulajdonában van még egy Praga
teherautó, amely a 40.M Pák 7,5 cm
pct. löveget vontatja. A Párduc
(Pz.Kpfw.V. Ausf.A) és a Hetzer (lásd
HT 2010/4. sz.) szintén működőképes,

4. ábra. A Tigris félhátulnézetből

5. ábra. A hátulnézet jól mutatja
a légszűrők és kipufogók megoldását

a nagyjavított ZiL-157 alvázon lévő
Katyusa (130 mm-es) sorozatvetővel
együtt. Ezek már több hazai és külföldi
bemutatón vettek részt. Helyreállí
tásra vár a Csepel D-344 EZF, a
GAZ- 6 6 teherautók, az UAZ terepjáró
és egy BMP-1 alvázon lévő műszaki
mentő harcjármű, (BTV vagy BREM2 ) amely a harcjárművek mellett szük
ség esetén emelő és vontató feladatot
láthat el. A megvalósítás csak anyagi
ak függvénye.
■
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Schuminszky
Nándor

Az Europa-l-től az Ariane-5-ig

IV. rész

A R IA N E -4 4 L

A négy, folyékony hajtóanyagú gyorsítórakétával kiegészített
hordozórakéta 58,4 m magas, legnagyobb átmérője 3,8 m. Tel
jes tömege 470 t, induló tolóereje 5390,1 kN. Alacsony Föld
körüli pályára (200 km, 5,2°) 10 200 kg, átmeneti geoszinkron
pályára (200-40 000 km, 7°) 4790 kg hasznos terhet tud állítani.
Egy indítása 125 millió dollárba került (2000-es árfolyam).
0. fokozat: 4><Ariane-4L
Magasság: 19 m
Átmérő: 2 ,2 2 m
Tömeg: 43 772 kg
Üres tömeg: 4493 kg
Hajtómű: 1><Viking-5C
Tolóerő (vákuumban): 752 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 142 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
1. fokozat: 1 *Ariane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
Üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
2. fokozat: 1*Ariane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1*Viking-4
33. ábra. Az Ariane-4 rakéta változatai (Flight International)

34. ábra. A Sylda és a Spelda rendszer különböző méretei
(Flight International)

Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
3. fokozat: 1*Ariane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2 ,6 6 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

A R IA N E -4 4 P

A négy, szilárd töltetű gyorsítórakétával kiegészített hordozórakéta 58,4 m magas, legnagyobb átmérője 3,8 m. Teljes
tömege 3 5 8 1, induló tolóereje 5603 kN. Alacsony Föld körüli
pályára (200 km, 5,2°) 7600 kg, átmeneti geoszinkron pályára
(200-40 000 km, 7°) 3465 kg hasznos terhet tud állítani. Egy
indítása 1 00 millió dollárba került (2 0 0 0 -es árfolyam).
0. fokozat: 4 *A riane-3-0
Magasság: 8,32 m
Átmérő: 1,07 m
Tömeg: 9663 kg
Üres tömeg: 2313 kg
Hajtómű: 1*SPB 7.35
Tolóerő (vákuumban): 690 kN
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35. ábra. Az Ariane-5 robbantott ábrája
(ESA)

36. ábra. Az Ariane-5 és robbantott
ábrája (ESA)

Fajlagos impulzus: 263 s
Égési idő: 29 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1xAriane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
Üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
2. fokozat: 1*A riane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid
3. fokozat: 1*Ariane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2 ,6 6 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
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37. ábra. Az Ariane-5 - Hermes
robbantott ábrája (ESA)

ARIANE-44LP
A két folyékony hajtóanyagú és két szilárd töltetű gyorsító
rakétával kiegészített hordozórakéta 58,4 m magas, legna
gyobb átmérője 3,8 m. Teljes tömege 4 2 0 1, induló tolóereje
5250 kN. Alacsony Föld körüli pályára (200 km, 5,2°) 9100
kg, átmeneti geoszinkron pályára (200-40 000 km, 7°)
4290 kg hasznos terhet tud állítani. Egy indítása 110 millió
dollárba került (2 0 0 0 -es árfolyam).
0. fokozat: 2xAriane-4L
Magasság: 19 m
Átmérő: 2 ,2 2 m
38. ábra. Az Ariane-5-változatok (ESA)
2005

^ ű r te c h n ik a ^

Tömeg: 43 772 kg
Üres tömeg: 4493 kg
Hajtómű: 1xViking-5C
Tolóerő (vákuumban): 752 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 142 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid

Az Ariane 3. fokozatának változatai
Ariane-4+ jelzéssel az Ariane-4-változatoknak a H10+ 3.
fokozattal ellátott példányait jelölték.

0. fokozat: 2 *A riane-3-0
Magasság: 8,32 m
Átmérő: 1,07 m
Tömeg: 9663 kg
Üres tömeg: 2313 kg
Hajtómű: 1xSPB 7.35
Tolóerő (vákuumban): 690 kN
Fajlagos impulzus: 263 s
Égési idő: 29 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1 ><Ariane-4-1
Magasság: 23,60 m
Átmérő: 3,80 m
Tömeg: 245 900 kg
Üres tömeg: 17 900 kg
Hajtómű: 4*Viking-2B
Tolóerő (vákuumban): 3034,1 kN
Fajlagos impulzus: 278 s
Égési idő: 205 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
2. fokozat: 1 xAriane-1-2
Magasság: 11,50 m
Átmérő: 2,60 m
Tömeg: 37 130 kg
Üres tömeg: 3625 kg
Hajtómű: 1 xViking-4
Tolóerő (vákuumban): 721 kN
Fajlagos impulzus: 296 s
Égési idő: 132 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid
3. fokozat: IxAriane H10
Magasság: 11,53 m
Átmérő: 2 ,6 6 m
Tömeg: 12 000 kg
Üres tömeg: 1600 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
39. ábra. Emelkedik
az Ariane-5G (503) (ESA)

Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 731 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

40. ábra. Starthelyen
az Ariane-5G (504) (ESA)

H 1 0 +: 1 xAriane H 1 0 +
Magasság: 11,80 m
Átmérő: 2 ,6 6 m
Tömeg: 12 800 kg
Üres tömeg: 1740 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 750 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
A riane-4-3 jelzéssel az Ariane-4-változatoknak a H10-3
harmadik fokozattal ellátott példányait jelölték.
H10-3: IxAriane H10-3
Magasság: 11,85 m
Átmérő: 2 ,6 6 m
Tömeg: 12 310 kg
Üres tömeg: 1570 kg
Hajtómű: 1xHM-7B
Tolóerő (vákuumban): 62,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 759 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

A riane- 5
Már az Ariane fejlesztési munkáinak elején megindult egy
nagy teljesítményű, kriogén hajtómű - HM-60 - fejleszté
se. Ezzel végleg felzárkóztak a két nagy űrhatalom mögé.
Az Ariane-5 teljesen eltérő fejlesztést jelentett az Ariane1 ...-4 változattól. Egyetlen, de kriogén hajtóművel látták el
az első fokozatot, amelyhez két, nagyméretű gyorsítóraké
tát szereltek.
Az előkészítő munkák 1984-ben, a ténylegesek 1988ban kezdődtek el, és a befejezésig nyolcmilliárd dollárt
emésztettek fel. Az új rakétával lehetővé vált, hogy egy kis
méretű űrrepülőgéppel saját űrprogramot is indítsanak, de
41. ábra. Starthelyen
az Ariane-5G (505) (ESA)

42. ábra. Emelkedik az
Ariane-5G (507) éjszaka (ESA)

r_ _

I
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Tolóerő (vákuumban): 27,4 kN
Fajlagos impulzus: 324 s
Égési idő: 1 1 0 0 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid

ARIANE-5G+
Az Ariane-5G változattól csak a 2. fokozatban különböző
típus. A hordozórakéta 45,70 m magas, legnagyobb átmé
rője 5,4 m. Teljes tömege 7 4 6 1, induló tolóereje 10 000 kN.
Alacsony Föld körüli pályára (400 km, 51,6°) 6200 kg hasz
nos terhet tud állítani.

43. ábra. Csak elképzelés maradt a Hermes űrrepülőgép
startja (ESA)

ezt később törölték. Hamarosan kiderült, hogy az Ariane-5
első változata „túl jó” a geoszinkron pályára juttatandó táv
közlési holdakhoz, ezért a későbbi frissítések két mestersé
ges hold egyidejű felbocsátását tette lehetővé.

ÄRIANE-5G
A két szilárd töltetű gyorsítórakétával kiegészített hordozórakéta 54,05 m magas, legnagyobb átmérője 5,4 m. Teljes
tömege 746 t, induló tolóereje 11 400 kN. Alacsony Föld
körüli pályára (400 km, 51,6°) 16 000 kg, átmeneti geo
szinkron pályára (200-40 000 km, 7°) 6800 kg hasznos ter
het tud állítani. Egy indítása 180 millió dollárba került
(2 0 0 0 -es árfolyam).
0. fokozat: 2*A riane-5-0
Magasság: 31,60 m
Átmérő: 3,05 m
Tömeg: 277 500 kg
Üres tömeg: 39 800 kg
Hajtómű: 1* P230
Tolóerő (vákuumban): 6470 kN
Fajlagos impulzus: 275 s
Égési idő: 129 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1*Anane-H155
Magasság: 30,5 m
Átmérő: 5,46 m
Tömeg: 170 800 kg
Üres tömeg: 12 700 kg
Hajtómű: IxVulcain
Tolóerő (vákuumban): 1114 kN
Fajlagos impulzus: 430 s
Égési idő: 589 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén
2. fokozat: 1 xAriane-5-2
Magasság: 3,36 m
Átmérő: 3,96 m
Tömeg: 12 500 kg
Üres tömeg: 2700 kg
Hajtómű: 1xAestus
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2. fokozat: 1 xAriane-5EPS L10
Magasság: 3,36 m
Átmérő: 3,96 m
Tömeg: 12 750 kg
Üres tömeg: 2750 kg
Hajtómű: 1xAestus
Tolóerő (vákuumban): 27,4 kN
Fajlagos impulzus: 324 s
Égési idő: 1 1 0 0 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogén-tetra-oxid

ÄRIANE-5GS
Felépítésében az Ariane-5G típussal megegyező változat.
Az Ariane-5GS hordozórakéta 45,7 m magas, legnagyobb
átmérője 5,4 m. Teljes tömege 746 t, induló tolóereje
10 000 kN. Alacsony Föld körüli pályára (400 km, 51,6°)
6200 kg hasznos terhet tud állítani.

ARIANE-5ECA
Az Ariane-5 első fejlesztése. A két szilárd töltetű gyorsító
rakétába 2,43 t-val több hajtóanyagot lehet betölteni, mert
az üres tömeget 1,9 t-val csökkentették. Az első fokozat
erősebb, Vulcain-2 jelű hajtóművet kapott. A hajtómű oxi
géngazdag ellátása következtében a válaszfal mozgatható
lett, ezáltal 15,2 t-val több hajtóanyagot lehet betölteni. A 2.
fokozatban az Ariane-4 típusnál jól bevált HM-7B hajtómű
vet alkalmazták, a szintén ott használt oxigéntartállyal
együtt. A javítások következtében a geoszinkron pályára
állítható hasznos teher tömege mintegy 4 t-val megnöve
kedett.
Az Ariane-5ECA hordozórakéta 59 m magas, legna
gyobb átmérője 5,4 m. Teljes tömege 7 7 7 1, induló tolóereje
15 360 kN. Alacsony Föld körüli pályára (400 km, 51,6°) 16
000 kg, átmeneti geoszinkron pályára (200-40 000 km, 7°)
10 500 kg hasznos terhet tud állítani.
0. fokozat: 2xAriane-5EAP
Magasság: 31,60 m
Átmérő: 3,05 m
Tömeg: 278 330 kg
Üres tömeg: 38 200 kg
Hajtómű: 1*P241
Tolóerő (vákuumban): 6470 kN
Fajlagos impulzus: 275 s
Égési idő: 130 s
Hajtóanyag: szilárd töltet
1. fokozat: 1 xAriane-5EPC
Magasság: 30,5 m

^ Ű rte c h n ik a }

Átmérő: 5,46 m
Tömeg: 186 000 kg
Üres tömeg: 12 700 kg
Hajtómű: 1*Vulcain-2
Tolóerő (vákuumban): 1114 kN
Fajlagos impulzus: 434 s
Égési idő: 650 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

Üres tömeg: 2750 kg
Hajtómű: 1*Aestus
Tolóerő (vákuumban): 27,4 kN
Fajlagos impulzus: 324 s
Égési idő: 1 100 s
Hajtóanyag: aszimmetrikus dimetil-hidrazin/nitrogéntetra-oxid

2. fokozat: 1 *Ariane-5ESC-A
Magasság: 9,0 m
Átmérő: 5,46 m
Tömeg: 16 500 kg
Üres tömeg: 2 1 0 0 kg
Hajtómű: 1*HM -7B
Tolóerő (vákuumban): 64,7 kN
Fajlagos impulzus: 447 s
Égési idő: 960 s
Hajtóanyag: folyékony hidrogén/oxigén

A riane- 5 - H ermes

ARIANE-5ECB
Az utolsó Ariane-5-fejlesztés. A hosszabb és kriogén 2.
fokozat alkalmazásával - a HM-7B helyett az új Vinci nevű
hajtóművel - a geoszinkron pályára juttatható hasznos
teher tömege 10,5 t-ról 12 t-ra növekszik. Az Ariane-5ECB
hordozórakéta 60 m magas, legnagyobb átmérője 5,4 m.
Teljes tömege 7 9 0 1, induló tolóereje 15 360 kN. (Fejlesztés
alatt, de a munkák állásáról nincs friss adat.)

Csak a tervasztalon létezett változat, az Ariane-5G a 23 ts Hermes mini-űrrepülőgéppel három űrhajóst vitt volna fel
30-90 napos, maximum 800 km-es magasságú, Föld körüli
pályára az ezredforduló környékén. Érdekes, hogy eredeti
leg az Ariane-44L típust szánták a Hermes hordozórakétá
jának, és csak a legerősebb Ariane-változat megjelenésé
vel változott a párosítás. Bár a jelöltek kiképzését is meg
kezdték - a csapat vezetője a francia Patrick Baudry volt,
aki maga is űrhajós - , a 12 milliárd eurós költség azonban
meghaladta az ESA lehetőségeit, és a programot 1992-ben
törölték.

Kourou

Kourou - más néven Centre Spatial Guyanais (CSG) az Algériából történt francia kivonulás miatt elvesztett
Hammaguir Űrközpont pótlására épült. A Guayana
Űrközpont koordinátái: szélesség 5,23739°, hosszúság
-52,76950°. Az indított rakéták által elérhető pályasík
hajlásszöge minimum 5°, maximum pedig 100°. Áz új
Ariane—5 V
teszthelyet a francia rakéták számára Biscarosse köze
lében jelölték ki, de erről csak nyugati irányba, a BisAz Ariane-5V (Versatile) az új, folyékony hidrogén/oxigén cayai-öböl felett áthaladva lehetett elérni a Föld körüli
hajtóanyagú 2. fokozat helyett a régebbi EPS-rendszert pályát. A francia Diamant rakéták számára azonban ez
használja. A geoszinkron pályára juttatható hasznos teher az út járhatatlan volt, ezért más starthely után néztek.
tömege 8 t-ra növekedett. Áz Ariane-5V hordozórakéta Végül a számba jöhető 14 hely közül Guayanára esett a
54,05 m magas, legnagyobb átmérője 5,4 m. Teljes tömege választás. Ez ideálisnak bizonyult, hiszen az Egyenlítő
767 t, induló tolóereje 15 360 kN. (A 2000-ben megkezdett höz való közelsége révén a felbocsátott rakéták szinte
fejlesztési munkák állásáról nincsen friss adat.)
maximálisan igénybe tudják venni a Föld forgási sebes
ségét. Négy indítóhely épült a magas légköri kutatóraké
2. fokozat: 1 xAriane-5EPS L10
ták számára 1968-ban, egy évvel később a DiamantMagasság: 3,36 m
komplexumot is átadták. Az E uropa-ll starthelye 1971Átmérő: 3,96 m
ben lett kész, de mindössze egyszer használták, mire a
Tömeg: 12 750 kg
terv elenyészett. Az utolsó (Diamant) rakéta indításáig,
1975-ig 184 kutatórakétát és 9 orbitális rakétát indítottak
Kourouból.
44. ábra. Kourou rajzos térképe (Encyclopedia Astronautica)
Ezután átalakították az Europa-ll startkomplexumát az
venicai
ELA-1 E uropa, A ria n e 1-3 5°1 4'8" N x 52°»6'28" W
Ariane-1-3 rakéták számára, majd 1986-ra elkészült az
Assy вид ! E L A ^ A r i a n e 4 5 * 1 3 .5 5 .. N x 5 2°46*31T W
Ariane-4 rakéták részére a 2-es számú indítókomplexum.
Két év múlva kezdték el, és nyolc évig építették az ELA3-at
/ ELA-3 A ria ne 5 5°1 4'1 4“ N x 52<>45,36" W
a legnagyobb Ariane rakéták számára. Az utolsó Ariane-4D iam ant бМ З'бЭ " N x б г м б 'б " W
start után - 2003-ban - az ELA1 -et és az ELA2-öt szolgá
laton kívül helyezték, az Ariane-5-ösök részére csak egyet
V e ro n iq u e 501 2'28” N x 5 2 °4 3 '5 4 "W
len indítóhely maradt az ELA3 szerepében, mert a tervezett
S o unding
j
ELA-4 nem épült meg.
R o ckets
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Aranyi László

T ávoli

Újabb űrverseny kezdődik?

tervek

Amikor 2004-ben George W. Bush bejelentette „látomását”
a pilótás űrrepülések tervezett fejlesztési irányáról, igen
sokáig csak erről lehetett hallani. Tudományos körökben ez
az elképzelés jelentette a fő témát, holott az Európai Űrhi
vatal Pilótás Űrrepülés Tervező Csoportja már 2003-ban
megjelentette tanulmányát ez emberes űrrepülések 2025ig terjedő lehetséges irányáról, ám ezek az elképzelések
mind a mai napig viszonylag ismeretlenek maradtak. A ter
vek szerint 2025-re Európának folyamatosan lakott holdbá
zist kell létrehoznia, nemzetközi partnereivel közösen.
Ennek a célnak a megvalósításában látják a csoport szak
értői a legfontosabb teendőket. „A Hold a 8 . kontinens”
címet viseli a nyolc európai országból származó, 23 űrsza
kértő által készített tervezet.
Jörg Feustel-Büechl, az ESA Pilótás Űrrepülések és
Mikrogravitáció nevű szervezetének az igazgatója adta a
megbízást a szakértőknek, fogalmazzák meg, milyen
irányt kellene adni az űrkutatásnak. A pilótás űrrepülések
témaköre további szakértőinek támogatásával a tudósokat
megkérték, „vizionálják” az európai városlakókat érintő
kihívásokat, és egyúttal azokat is, melyekkel egy űrrepü
lés során kellene szembenézni a személyzetnek. 2003ban három műhelyt alakítottak, Berlinben, Rómában és
Párizsban. Több hónapon át folyt a megbeszélés és a
vita, míg kialakult a végső álláspont, majd az elképzelés
nyilvánosságra került, illetve eljuttatták az ESA Miniszte
rek Tanácsához is.
A történelmet mélységében tekintve - a jelentés szerzői
szerint - mindig az európaiak voltak azok, akik a leghang
súlyosabb szerepet töltötték be alakításában, az övék volt
a vezető szerep - különösen igaz ez a Föld szűz területei
nek felfedezésében és meghódításában. Szégyen lenne az
elődökre nézve, ha Európa nem törekedne vezető szerepe
fenntartására, hiszen mi más törekvés lehetne ennél fonto
sabb az egyesült Európa nemzetei számára. Ugyanakkor a
beszámoló arra is rámutat, Európa nagyobb, mint az Euró
pai Unió. Azaz nyitva hagyja a lehetőséget önálló partnerek
bevonására, együttműködésre számít, főként Oroszország
gal és Ukrajnával, hiszen ezek az országok jelentős űrkuta
tási tapasztalattal rendelkeznek.
23. ábra. A CSTS, a közös európai-orosz űrhajó
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24. ábra. Az európai űrhajó a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkol

Az új célok megvalósítása egyáltalán nem igényel lehe
tetlen fejlesztési feladatokat a szakemberek számára, tehát
politikai döntésre van szükség, az egyéb feltételek adottak,
vagy pedig nem túl nagy erőfeszítések árán realizálhatók:
- gazdasági vezető-szerepre kell törekedni az integráció
keretében, miközben minden részt vevő nemzetnek meg
kell őriznie a saját hagyományait;
- a szociális és technológiai beruházásokat erősíteni kell;
- a világot jól ismerő, tudásalapú társadalom megterem
tése a cél az oktatás és a kutatás révén;
- ki kell alakítani képességeinket törékeny természeti
környezetünk megóvása érdekében.
A fenti célok elérése érdekében az Európa Tanács 2002
márciusában szándéknyilatkozatot fogalmazott meg Barce
lonában, miszerint a teljes nemzeti összbevétel három szá
zalékát kutatásra-fejlesztésre és technológiai beruházások
ra kell fordítani. Az űrkutatás lényegében minden egyes
európai lakosnak évente csak két eurójába kerül.
Ha Európa ambiciózus célokat szeretne megvalósítani,
akkor egyértelművé kell tenni minden egyes polgár számá
ra, hogy a Földünk lényegében egy űrhajó. Nincsenek uta
sok a fedélzeten, csakis személyzet. Azaz mindenféle ter
vezés és elképzelés nem néhány „álmodozó” vágyait jele
níti meg, puszta szórakozását, hanem a teljes emberi
közösséget érinti, valamennyi tagjának jövőjére hatást gya
korol. Semmiféleképpen nem lehet tehát azokat „pénzpa
zarlásként”, „úri passziónak” felfogni. Bármiféle űrterv meg
valósítása érdekében meg kell nyerni azonban a döntésho
zókat, azaz a politikusokat is, akik a technikától várják a
megoldásokat azokra a bajokra, melyeket ők okoztak,
miközben nemigen támogatják a tudományt.
Miért essék a választás a Holdra, és miért hozzunk ott
létre telepeket, hiszen a mai technológiával a kutatórobotok
egész garmadáját tudnánk bevetni? A válasz igen egysze
rű, s magyarázható az emberi tudásvággyal, csodakere
séssel és kíváncsisággal. Az ember a természeténél fogva
kíváncsi, e nélkül a nagyszerű tulajdonsága nélkül senki
sem tudna talán még ma sem Amerika létezéséről, legfel
jebb a kínaiak és a japánok.
Eltekintve a műholdjaink által végzett puszta kutatómun
kától, amiről általában túl keveset tudunk, felmerül a kér
dés, mitévők legyünk a Nemzetközi Űrállomás kora után?
Folytassuk az építkezést, és hozzunk létre még hatalma-
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emberiség energiagondját megoldják általa - itt, a Földön.
Ha semmi mást nem veszünk tekintetbe, csak ezt az egyet
len lehetőséget, már megérte.
Leszögezhetjük, rendelkezünk a szükséges tudományos
és technikai háttérrel e „vízió” megvalósítására. Aminek
viszont hiányában vagyunk, az a politikai szándék. Mintha
a politikusok nem állnának a technikai-gazdasági fejlődés
ösztönzése mellé. Vajon miért? Pedig Európának lehetősé
ge lenne a kutatások úttörőiéként újra a világ élére állni, és
még szűz területek meghódításával biztosítani saját gazda
sági, technológiai, társadalmi jövőjét.

Az A uróra- program
25. ábra. Az európai űrhajó belseje - meglehetősen elnagyoltan

sabb űrállomásokat a Föld körüli pályán, vagy pedig épít
sünk kutatóbázisokat és húzzunk fel házakat a Holdon?
Hosszú távú kutatómunka a biológia, az emberi viselkedés
és az orvoslás területén sokkal barátságosabb környezet
ben folytatható a Hold felszínén, mint orbitális pályán.
Ezenkívül a Hold ideális kísérleti laboratórium a Naprend
szer felé irányuló további kutatások - különösképpen a
Mars - számára.
Mivel a Holdnak nincs légköre, optimális csillagászati
kutatások számára. Az űrteleszkópok, különösen a Hubble,
megnövelték étvágyunkat, képességeinket jelentős mérték
ben azonban csak a Hold felszínén növelhetjük. Technoló
giailag egyáltalán nem jelent gondot egy-egy kráter felhasz
nálása a cél érdekében, ha gigantikus rádiótávcsövet kell
összeállítani, és különösen alkalmas a Hold túlsó oldala, a
Föld hatásaitól mentes terület. Már egy 16 méter átmérőjű
optikai távcső megfelelő lenne távoli naprendszerek Földtípusú bolygóinak felfedezésére.
Mindez természetesen hatalmas összegekbe kerülne, a
lépték azonban már korántsem olyan félelmetes, ha figye
lembe vesszük, a költségek legalább húsz évre oszlanának
el. Másrészről viszont a Hold benépesítése rendkívüli gaz
dasági előnyökkel járna. A sok-sok új munkahely létrehozá
sa és a technológiai fellendülés mellett a holdi nyersanyagkészlet igencsak érdeklődésre tarthat számot a földi ipar
szempontjából. Csupán egyetlen tétel, a holdi regolitsziklák
Hélium-3-tartalma elegendő ahhoz, hogy akár az egész
26. ábra. Elképzelés az európai Hopper űrrepülőgépre
vonatkozóan

Az Auróra-program elsődleges célja, hogy először is felvá
zolja, majd meghatározza Európa hosszú távú tervezetét
kezdetben robotokkal, majd pilótás űrhajókkal folytatva a
Naprendszer égitesteinek felkutatását, nem titkoltan a Föl
dön kívüli élet reményében. A program igyekszik támoga
tást adni az ESA-n belül már futó tervezeteknek és techno
lógiai fejlesztéseknek, nemzeti célkitűzéseknek, ezeket
integrálni, áttekinthető és összefüggő, közös európai keret
be foglalni, a fejlesztésekhez egységes hátteret nyújtani.
Az emberiség történelmének hajnala óta a kutatás iránti
vágy vezetett bolygónk teljes benépesítéséhez. Manapság
ez a terjeszkedés immár túlmutat planétánkon, a Naprend
szer térségeibe - jelenleg elsősorban robotfelderítőkkel.
Vajon folytatódni fog-e az emberi faj terjeszkedése? A tár
sadalmi tudat jelenlegi szintjén mindez csak idő kérdése.
Már valósággá válhat 2025-re pilótás űrrepülés a Marsra.
A Holdat fel lehet használni ehhez ugródeszkának, illetve a
nagy útra való felkészülésre is. Egy ilyen jellegű út nehéz
ségei már leküzdöttnek tekinthetők, a szükséges technoló
gia rendelkezésünkre áll, illetve rövid idő alatt kifejleszthető
és megteremthető.
Az emberi űrkutatás terén kellő tapasztalatot felhalmoz
va, köszönhetően a Nemzetközi Űrállomáson végzett nem
zetközi munka eredményének, az európaiak - ha úgy dön
tenek - , kulcsszerepet játszhatnak a jövő pilótás űrkísérle
teiben. Amennyiben pontos menetrend születik, akkor az
európai tudósok máris hozzáláthatnak a Nemzetközi Űrál
lomás működtetése során gyűjtött tapasztalatok új küldeté
sek megvalósítása érdekében történő hasznosításához. El
kell dönteni, mely területeken kíván Európa vezető szerep
hez jutni, egyáltalán akar-e, s ha igen, akkor az adott terü
letek tudósait sürgősen mozgósítani kell. Természetesen a
jövendőbeli partnereket sem lehet kihagyni.
A következő húsz évben robotok vezette küldetések
készítik elő a pilótás űrrepüléseket, annyi tudományos és
műszaki adatot összegyűjtvén, amennyit csak lehetséges,
anélkül hogy a tudósok a helyszínen dolgoznának. Ezek az
automata berendezések hozzájárulnak és egyben igazolják
az emberes Mars-repülések biztonságos kivitelezhetőségét.
Néhány kulcsfontosságú technológiai alkalmazás igen
csak fontos szerepet tölt majd be a pilótás küldetésekben,
a vörös bolygón az élet keresése in situ körülmények
között, valamint a Naprendszer más égitestein, bolygókon
és holdakon. A lágy és pontos leszállás, a talajmintavétel
és a minta visszahozatala nemcsak az adott technológia
alkalmazhatóságát igazolja. Ezek a vállalkozások rendkívül
fejlett exobiológiai kísérleti berendezéseket szállítanak
magukkal, néhány alapvető fontosságú kérdésre keresve
választ, mint például az élet eredetére a Naprendszerben,
s kipusztulásának néhány lehetséges okára.
Ezek a kezdeti küldetések nagyban hozzájárulnak tech
nológiai teljesítőképességünk továbbfejlesztéséhez, ezáltal
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27. ábra. Előkísérlet az európai űrrepülőgéphez. Szárnyal
a Phoenix

az Auróra-program a fejlesztések központi kerete lehet.
Hatással bír majd az érzékelési technikára, az információs
technikára, az űreszköz számára bizonyos önállóság ren
delésére (a jelek a Marsról való megérkezésének késlekedési ideje tekintetében), a biokémiai technológiára (meg
kell értenünk a földi élet mibenlétét, azt, milyen különböző
formákat ölthet, hogyan azonosítható, miként őrizhető meg
szennyezetlensége), a navigációs és kommunikációs tech
nológiára (pontos leszállás és nagy mennyiségű adat
továbbítása). De érinti még a meghajtás, az energiaellátás,
a konzerválás, az adatátvitel, a jó működőképesség megőr
zését és a raktározási technikát, a hőmérséklet-kontrollá
lás, az extrém hőmérsékleteknek való ellenállás, a káros
sugárzás hatását az elektronikára, a helyszíni nyersanyag
felhasználás lehetőségét, az aerotermodinamika stb. tudo
mányterületeket.
Már a program puszta felvázolása is mutatja, a tudomány
részéről interdiszciplinális megközelítésre van szükség, a
tudományterületek, a technológia és az űrtevékenység
összehangolására. Az Auróra-programra tehát úgy lehet
tekinteni, mint az emberi felfedezés iránytűjére, ahol rend
kívül sok tudományos eredményt kamatoztathatnak az
űrhajózástól akár egészen távoli területek is.
2008 novemberében azonban az ESA miniszteri szintű
ülésén olyan döntéseket hozott, mely a fentiekkel gyökere
sen ellentétes. A hosszú távú űrkutatás-fejlesztés vonatko
zásában döntöttek a jövőről. A személyzettel ellátott CTV
fejlesztésének alapjául szolgáló, az ATV-ből kifejlesztendő
ARV űrhajónak 2015-re kellett volna elkészülnie, így ki
28. ábra. Európai holdbázis

29. ábra. A Marsról talajmintával a Földre induló európai
marsszonda művészi ábrázolása

30. ábra. Vajon lép-e valaha európai űrhajós a Marsra?

tudta volna még szolgálni a jelen tervek szerint 2 0 2 0 -ig
üzemelő Nemzetközi űrállomást, s lehetőség nyílt volna a
személyzettel ellátott űrhajó éles körülmények közötti
kipróbálására. Erre 300 millió eurót kért az ESA a 20092 0 1 1 -es költségvetése keretében - 21 milliót meg is sza
vaztak neki.
A kért összeg semmire sem elég, ezért az ARV-re és a
CTV-re is lényegében végzetes csapást jelent. Semmiféle
értelmes magyarázat nincs a döntés mögött. Európa dön
téshozói, akik a fejlődés mellett is dönthettek volna, Európa
vezető szerepének helyreállítása mellett, jobbnak láttak
más utat választani, mely lényegében sehova sem vezet.
(Folytatjuk)

F elhasznált irodalom

http://www.nasa.gov
http://www.sg.hu
http://www.astronautix.com
http://www.sg.hu
http://urvilag.hu
http://flyingsinger.blogspot.com
http://www.esa.int
http://esamultimedia.esa.int
Flug Revue 10/2004.
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Kenyeres Dénes

L—29 Delfin típusú felderít
és kiképzőgépek alkalmazása
a Magyar Néphadseregben
m

rész

Az ORSZÁGOS LÉGVÉDELMI PARANCSNOK
ELLENŐRZÉSE
Rocsa Sándor alezredes vezetésével,
az OLP-ság szakellenőrzést hajtott
végre 1966. május 16. és 21. között a
Kilián György Repülőtiszti Iskolán, így
a repülőkiképző ezrednél is. Az ellen
őrzésről készített jegyzőkönyv megál
lapította, hogy az iskola összességé
ben az 1966-os kiképzési évre 6194
felszállást és 3061 óra 28 percet terve
zett MiG-15-ös és L-29-es típusra.
1966. május 15-ig az ezred összesen
3601 órát tervezett, ezzel szemben
1467 órát teljesített.
Az ellenőrzés időszakában a 3. (L—29)
századnál 19 oktató és 17 repülő sza
kos növendék volt. Az oktatók osztá
lyos fokozata: 9 másodosztályú és 10
fő harmadosztályú. A növendékeknek
akkor még nem volt osztályos szintje.
A fiatal oktatók első osztályú szintre
történő kiképzése folyamatosan tör
tént. Az oktatóállomány képes volt a
tüzérhelyesbítő feladatok végrehajtá
sára, valamint harctevékenység folyta
tására kiképzési szintjének megfelelő
en. Az L-29-es hajózok oktató-mód
szertani munkája fejlődött, és meg
kezdték a 17 fő repüpőgép-vezető
növendék gyakorlati repülőkiképzését
- olvasható a jegyzőkönyvben. Egy
sor hiányosság is szerepel az ellenőr

25. ábra. I. osztályú repülő hajózótiszt címet elért tisztek az L-29-es kiképző
századból: Csépány Sándor, Papp Sándor, Konczok Ferenc, Zombori Sándor,
Tarr Lajos, Dombos Ferenc, Balázs József, Bagi Mihály, Nagy János, Magyarósy
István, Szabó Gábor. A repülőgépen: Fodor Gyula, D. Kiss Imre őrnagy,
századparancsnok és Varga Lajos. Szolnok, 1968. május

zésről készített elöljárói okmányban,
ami érintette a parancsnoki állományt,
a repülésvezetőket és az oktatókat
egyaránt, valamint a repülés utáni
kiértékeléseket és a MiG-15 lövészeti
feladatok értékelését is.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv termé
szetesen zömmel jó tapasztalatokat is
felsorolt:
- Jó szinten hajtotta végre a
parancsnoki állomány a kötelező

24. ábra. A 377-es oldalszámú L-29-es előtt a 3. felderítő repülő század törzse:
Fodor Gyula őrnagy, törzsfőnök, D. Kiss Béla alezredes, századparancsnok,
Magyarósy István alezredes, századparancsnok-helyettes, Balázs József őrnagy,
századmegfigyelő. Szolnok, 1967

ellenőrzéseket, kiértékeléseket, az
okmányok vezetését.
- A vezető mérnöki állomány mara
déktalanul végrehajtotta a repülőgé
pek komplex ellenőrzését.
- A műszaki munkák végzésénél
előírt biztonsági intézkedéseket
betartották. A munka- és technoló
giai fegyelem és a szerszámok szá
mozása, állapota, tárolása jó szín
vonalú.
- A század- és csoportparancsno
kok, ügyeletes mérnökök irányító,
ellenőrző tevékenysége jó. Ennek
következtében az ezred mérnök
műszaki szolgálata feladatait gyorsan
és jól hajtja végre.
- A műszaki állomány a munkapon
tokat ismeri, a technológiákat használ
ja és jól alkalmazza.
A repülőgépek üzemképességi muta
tója 1966 közepén: L-29-es típus 18 gép
(üzem képest, üzemképtelen 1 gép,
hadműveletre alkalmas 90%-a); MiG-15
bisz 24 gép (üzemképes 21 gép); MiG15 ÚTI 10 gép (üzemképes 8 gép).
Repülési mutatók 1966 novemberé
ben: tervezett MiG-15-ös felszállás/
óra 5141/2641, végrehajtva novem
beri-jéig 3854/2032; tervezett L-29-es
felszállás/óra 3610/1553, végrehajtva
novemberi-jéig 3001/1229.
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A 3. üzemben tartó század tiszti állo
mánya 1966. decemberben: század
parancsnok Lukács László őrnagy;
századparancsnok-helyettes Babus
János százados; századparancsnok
kiképző helyettes Sándor Károly szá
zados; s-h. kisz.cspk. Tulézi István
százados; hibafelvevő részleg vezető
je Varga Károly százados; hibafelvevő
technikusok Galics Béla, Halasi
József, Kiss László, Láday Gergely,
Péczeli Zoltán hadnagyok, hibakijavító
részleg vezetője Horváth Sándor szá
zados; hibakijavító technikusok Bálint
István, Buka György, Molnár Imre, 27. ábra. A 370 lajstromjelű Delfin a szolnoki repülőtéren 1968 körül.
Romhányi Mihály hadnagyok, Krupinc- Gibás Andor hagyatékából
za Istvánná százados; műszerhiba-felvevő részleg vezetői Csucska Zsolt, állománnyal útvonalak és elfogások
- A repülőgép-vezető állomány
Szabó József főhadnagyok; rádióki végrehajtására,
a
harcálláspont körében szerezzen érvényt a szolgála
szolgáló ütó. csop. cspk, Zurócsik növendéki állomány részére. Az ezred ti hangnem betartására, a beosztás és
Árpád százados; fegyverhiba-kijavító
harcállásponttal közösen dolgozzák ki,
rendfokozat figyelembevételével.
részleg vezetője Nyíri Sándor had és a gyakorlatban hajtsák végre az
- Szüntesse meg minden szinten a
nagy; rep.karbantartó technikus Szabó L-29-es típussal történő elfogás lehe rutinból való repülésre való felkészü
Mihály százados; sárkányhajtómű tőségeit.
lést és a repülőkiképzésben tapasztal
technikus Kunfalvi László alhadnagy.
- Alapvetően javítsák meg a növen ható sablonosságot.
1966.
december 18-án Szolnok főtedéki állomány érdekében végrehajtott
- Valósítsa meg a balesetmentes
rén nyilvános katonai esküt szerveztek nevelő tevékenységet szakmai, politi repülés alapjait, és a kiképzési ver
a helyőrségben állomásozó alakula kai téren, melynek abban kell megnyil seny keretén belül maximális erőkifej
tokhoz novemberben bevonult újon vánulni, hogy a Szovjetunióban kibo téssel tevékenykedjenek a követelmé
cok részére. A rendezvényen L-29-es csátott növendéki állomány tanulmá nyek elérése érdekében.
oktatógépeket is kiállítottak.
nyi ideje alatt és visszajövetelük során
- A gyakorlati repülések során
ez a gyakorlatban realizálódjon.
helyes tervezéssel valósítsák meg a
- Folyamatosan biztosítsa a szá repülési napok és repülési technika
Az 1 9 6 7 - e s kiképzési év fű feladatai
zadban lévő oktatóállomány kiképzé maximális adottságainak kihasználá
sének megfelelően a hadra foghatósá sát.
Az ezredparancsnok a 073. számú, got, s tegye folyamatossá a hadműve
- Érje el, hogy az L-29-es típusú
1966. december 2 0 -án kelt parancsá leti követelmények végrehajtását.
repülőgépek fajlagos üzemideje hat
ban az alábbiakat határozta meg a 3.
- A század parancsnoki állománya óra startidő keretén belül három-négy
kiképző- és felderítő (L-29) század ismerje és tartassa be a repülési utasí óra között legyen.
részére: ,,A század parancsnoka tásokat és a repülés biztonságával
- Állandó és magas fokú követel
fejezze be a II. osztályú kiképzését az kapcsolatos intézkedéseket. Állandóan ménytámasztással szigorítsa meg a
egész oktatóparancsnoki állománynak nevelje az alparancsnoki és oktatóállo repülési fegyelmet és a startszolgála
és kezdje meg az I. osztályú kikép mányt beosztási kötelmeikkel járó fel tok tevékenységét, szüntesse meg a
zést, és a kiképzési év végére fejezze adataik ellátására, beosztottjaik szak repülőkiképzésben esetenként megta
be. Készüljön fel az oktatóparancsnoki
mai, erkölcsi nevelése érdekében.
lálható felesleges kockáztatást.
- Alakítsák ki századon belül a jó
26. ábra. Az L-29-es felderítő repülő század állománya 1970 februárjában
kollektív szellemet, mely egységesen
az MN Kiváló Repülőszázad címet érte el
képes tevékenykedni az esemény
mentes repülés megvalósítása érde
kében.”

1 9 6 7 - b e n végrehajtott feladatok

1966-67-ben minden időjárási viszony
között repülésvezetői szolgálatot lát
hatott el, illetve repülést vezethetett az
irányítótoronyból, ha L-29-es típus
repülést hajtott végre: Holler János,
Zsivin László alezredesek, D. Kiss
Béla, Magyarósy István, Molnár Ist
ván, Szabó István őrnagyok.
Május 29-én Gerecz Lehel hadnagy
L-29 kiszolgálási utasításból eredmé
nyes vizsgát tett, amely alapján az
ezredparancsnok engedélyezte az
üzemeltetést. 1967 nyarán a 3. üzem-

ben tartó század (L-29) sorállománya:
Bánkúti Sándor, Bendő Béla, Békési
József, Bikli István, Császár Gyula,
Fekete István, Busi András, Gulyás
Kiss Gyula, Kolláth Béla, Manner
Gábor, Micheller Zoltán, Nagy Ferenc,
Sághegyi Géza, Soós János, Szabó
Lajos, Tóth István, Tóth Márton, Valter
Lajos honvéd.
1967-ben parancsnoki beosztásban
szolgált a 3. felderítőrepülő-század
ban a századparancsnok D. Kiss Béla
őrnagy, a századparancsnok-helyettes
Magyarósy István őrnagy, a századpa
rancsnok re.h. Dukát András őrnagy, a
lé. löv. szóig. f. Barthal János őrnagy
és az rpk. Bíró József őrnagy.
A Vértes-1967 fedőnevű hadgya
korlatot augusztus 7-18. között tartot 29. ábra. Az MN Kiváló szakasza, az L-29 sárkány hajtómű kiszolgáló és
ták, amelyen a Delfinek légi felderítést üzemeltető csoport: Kunfalvi László főhadnagy, Herman István főhadnagy, Molnár
Imre főhadnagy, Fodor Endre alhadnagy. Ülnek: Gelics Béla főhadnagy, Ládái
hajtottak végre kiváló eredménnyel.
Gergely főhadnagy, Varga Károly őrnagy, Bálint István főhadnagy, Péczeli Zoltán
1967. augusztus 20-án a Duna felett a főhadnagy, Szolnok, 1971
Parlament előtt első alkalommal ren
deztek vízi-légi bemutatót, amelyen az
L-29-es típus is szerepelt egy rajköte jában rövid típustanfolyamon vettek gép hátsókabin-kényszerelhagyásából
lékkel. A vezérgéppel D. Kiss Béla részt. Az L-29-es üzemeltető század a következő repülőmegfigyelő növen
őrnagy, bal kísérőként Papp Sándor újoncai a tanfolyamot követően sike dékeket vizsgáztatta le: Arató János,
őrnagy, jobb kísérőként pedig Sziget res vizsgát tettek, amely alapján az Baksa Lajos, Drabek Frigyes, Galvári József őrnagy hajózótiszt repült a ezredparancsnok 16. számú, 1967. góczy Ferenc, Horváth Csaba, Kollár
légi alakzatban. Ezt követően, egé január 23-án kelt parancsában enge Lajos, Kutika Károly, Lajti Endre, Márszen 1971-ig a fenti személyek repül délyezte részükre a gépek üzemelte ványkövi Ferenc, Német Miklós, Smith
ték augusztus 2 0 -án a rajköteléket a tését, a repülés kiszolgálását. A sor István, Plander Antal, Schajda József,
Delfin típussal.
szerelők a következő oldalszámú
Plopp Albert, Szekeres István, Szé
1967.
szeptember 1-jei hatállyal a L-29-est kapták meg üzemeltetésre:
kely Kálmán, Zakar Sándor, Zeke Atti
szolnoki tisztiiskola új megnevezése: Csere Balázs honvéd 365; Bendő Béla la. Az ezredparancsnok az 55/67.
MN Kilián György Repülő Műszaki honvéd 366; Boda János honvéd 367; számú parancsban engedélyezte a
Főiskola.
Szabó Lajos honvéd 369; Feldbauer növendékek részére a hátsó ülésben
Miklós honvéd 374; Fekete István hon való repülést.
véd 375; Micheller Zoltán honvéd 377;
Az OLPK 05/67. számú parancsá
V izsgáztatások 1 9 6 7 - ben
Kiss Tibor honvéd 378; Bálint György ban elrendelte a III. negyedévi vizs
honvéd pedig karbantartó szerelőként gáztatást üzemben tartásból, utasítás
Az 1966 novemberében bevonult dolgozott a típuson.
a repülés végrehajtására (URV-65),
újoncállományt szétosztották az alegy
1967.
március közepén az ezred módszertanból, megfigyelő szabályzat
ségekhez. A sorszerelők 1967 január fegyverzeti mérnöke az L-29 repülő és különleges esetek tantárgyból a
hajózóállomány
részére.
1967.
28. ábra. Az L-29-es sárkányhajtómü technikusok egy repülési napon. Galics Béla,
augusztus végén az L-29-es század
Bálint István, Nemes Imre, Szabó Sándor, Péczely Zoltán, Kőszegi István,
ból az alábbiak vizsgáztak: D. Kiss
Molnár Imre, Kepics Sándor. Szolnok, 1970
Béla, Magyarósy István, Béler Gyula,
Szigetvári Sándor őrnagyok, Balázs
József, Dombos Ferenc, Csépány
Sándor, Bagi Mihály, Koncsek Ferenc,
Szabó Gábor, Szigeti György, Nagy
János, Papp Sándor, Pásztor András,
Varga Lajos, Zombori Sándor száza
dosok.

1 9 6 8 - 1 9 6 9 - b e n végrehajtott

FELADATOK
1968. január közepén vizsgázott L-29es típusból a 3. üzemben tartó század
újonnan
bevonult
sorállománya:
Bábel Vilmos, Fekete György, Határi
József, Igaz Gyula, Martinkovics
Péter, Török Sándor, Vaskor Péter honvédek. A hajózóállomány április 1-jén ^
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1. táblázat. Növendékek repülése L-29-essel

1. raj: Tarr Lajos százados:
Varga Lajos százados:
Szigeti György százados:
2. raj: Csépány Sándor százados:
Koncsek Ferenc százados:
Papp Sándor százados:
3. raj: Szabó Gábor százados:
Bagi Mihály százados:
Szigetvári Sándor őrnagy:

Bódis József növendék
Farkas Bertalan növendék
Magyari Béla növendék
Preszka Lajos növendék
Bakó Attila növendék
Horváth József növendék
Makai Sándor növendék
Szabadfi Róbert növendék
Veréb László növendék
Éberhardt György növendék
Kertész Mihály növendék
Pernyei Géza növendék
Széles Béla növendék

jelölték ki: jobbról Szajol - Jászberény
- Szécsény, balról Esztergom - Érse
kújvár - Libnyik.
Augusztus 21-én a kora reggeli
órákban, az OLP intézkedési alapján
a MiG-ek megkezdték a légi folyosó
oltalmazását és légi felderítését. A
felderítő repülőgép-vezetők 7 -9 óra
között folyamatosan kísérték a saját
csapatok peremvonalának előremozgását. Ellenséges gépekkel nem
találkoztak. Augusztus 22-én már
csak négy M iG-15 bisz volt harmincperces készenléti szolgálatban, a
többi pedig hatvanperces készenlét
ben várakozott. Ezután csökkentet
ték a készenléti időket, szeptember
5-étől megszüntették a honi légvédel
mi és repülőcsapatok részére a
készenlétet. Az L-29-es repülőgépek
a cseh események idején semmilyen
készenléti vagy felderítési feladatot
nem kaptak. Ok akkor is folytatták a
repülőkiképzést.

végrehajtotta az URV-65-ből, LVHT- es típust. Fodor Gyulával, Koncsek
módszertanból, megfigyelő utasítás Ferenccel vagy Magyarósy Istvánnal
ból, légi lövészeti ismeretekből, a repülte a feladatot szívesen.
Magyar Népköztársaság feletti repülés
szabályaiból és 150 km-es körzetis
meretből az előírt kötelező negyedé N övendékek repülése L -2 9 - essel
ves vizsgákat. Ezt minden negyedév
ben megtették, és rögzítették a hajó
Az ezredparancsnok 2/68. számú,
zókönyvekben, amelyeket a század január 3-án kelt napi parancsában
parancsnok aláírásával igazolt, az intézkedett a folyó kiképzési évre
ezred körbélyegzőjével pedig hitelesí vonatkozóan a 3. repülőszázad állo A repülés- módszertani tanács
tették.
mányába tartozó repülőgép-vezető összetétele
Május 21-én az ezredparancsnok növendékek rajokba, illetve oktatók
dicséretjutalomban részesítette Magya- hoz való elosztására ( 1 . táblázat).
Az 1969-es kiképzési évben az ezred
parancsnok a repülés-módszertani
rósy István alezredest, a 3. repülőszá
tanácsba a következő személyeket
zad megbízott parancsnokát, az alegy
jelölte ki: elnök Molnár István alezre
ség osztályos vizsgáztatásán nyújtott Az 1 9 6 8 - as események
átlagon felüli teljesítményéért.
des, tagok Drávucz András, D. Kiss
1968.
május 21-24. között zajlott aAz 1968-as csehszlovák megszállás Béla, Szabó István, Vida Fábián alez
Zenit—1968 fedőnevű hadgyakorlat, során is szerepet kapott a főiskola redesek, Dukát András, Sághi Gyula,
amelyen az ezred MiG-15-ös és L - kiképzőezrede. Az 1. és 2. repülőszá Puskás Balázs, Vass József, Zsemberi
29-es repülőtechnikája is jelentős har zad, amely MiG-15-ös típussal volt István őrnagyok.
cászati és felderítési feladatokat felfegyverezve, készültségi szolgálatot
1969.
március elején az L-29 típus
kapott. A Delfinek szinte minden jelen adott augusztusban. Akkor 31 pilóta üzemeltetéséből és földi kiszolgálási
tősebb gyakorlaton szerepeltek. Ismét repülte a MiG-15-öst. A Kilián György utasításból Éberhardt György, Bakó
részt vett három L-29-es az augusz Repülő Műszaki Főiskola repülőezre Attila, Farkas Bertalan, Horváth
tus 20-ai vízi-légi bemutatón a Duna de részére a következő légi folyosót József, Magyari Béla, Pernyei Géza,
fölött a főváros közönségének szóra
koztatására. A rajkötelék összetétele
30. ábra. A Martfűi Cipőgyár vezérigazgatója átadja a csapatzászló-adományozási
megegyezett az előző évivel.
oklevelet Zsivin László alezredesnek, az MH 101. felderítő repülő ezred
1968 nyarán a 3. üzemben tartó parancsnokának, 1972
század sorállománya: Bábel Vilmos,
Bányai László, Bucsi András, Fekete
György, Fekete János, Határi József,
Hegyi János, Inges András, Kiinda
László, Martinkovics Péter, Orbán
Lajos, Polgár Sándor, Sághegyi Géza,
Tóth Jenő, Tóth Kálmán, Török Gábor,
Türner Elemér, Varga József, Vaskor
Péter, Zelenka Gyula honvédek.
1968.
október 10-ei hatállyal Zsivin
László alezredes átvette bizottsági
jegyzőkönyvek alapján a repülőkikép
ző ezred parancsnoki beosztását Hol
ler János alezredestől. Gönczy Gyula
őrnagy L-29-es repülőgép-vezetőt
december 1 -jei hatállyal áthelyezték
Szentkirályszabadjára Mi-1-es heli
koptervezetőnek. Brassói Tivadar
alezredes, a tiszti iskola parancsnoka
az 1960-as években repülte az L-29-

31. ábra. Az L-29-es hajózok és repülő szakaszaik díszszemle-felkészülésen, 1975

Széles Béla növendékek vizsgáztak.
Ezt követően naponta maximum 2,5
órát repülhettek egy-egy repülési
napon. 1969. augusztus 14-én meg
kezdték az augusztus 2 0 -ai légi
bemutatóra a felkészülést, amelynek
során a kijelölt repülőtechnika és
személyi állomány áttelepült Taszárra. Az állomány ott készült fel a légi
parádéra. Abban az időszakban
Szolnokon, a repülőtéren forgatták az
Őrjárat az égen című nagy sikerű fil
met, ahol szerepet kaptak az L-29-es
gépek is.

M űszaki munkálatok
KISZOLGÁLÁSA

34. ábra. A 254-est repülésre készítik
elő. Szolnok, 1975 körül

Egy-egy tisztnek három repülőgépe I illetve repültette beosztott sorkato
volt, amelyért teljes felelősséggel nái segítségével. Minden gépnek
tartozott. Műszaki és repülési napo volt egy sorszerelője. A karbantartó
kon általában ezeken dolgozott,
munkát ők végezték (tisztítás, gép

és a repülés

Az L-29-es típusú repülőgépek üzem
ben tartását az utó. század állománya
hajtotta végre. Állománytábláját időn
ként módosították. A századparancs
nok
(századparancsnok-technikai
helyettes) irányította a munkálatokat a
szakágparancsnokok közreműködé
sével.
A közvetlen munkavégző állomány
sárkányhajtómű részről 1976-ig tech
nikus tiszti rendszerben működött.

33. ábra. Fodor Gyula őrnagy felszállás előtt. Szolnok, 1977. augusztus 20.

32. ábra. Az oktató repülőgép-vezető megbeszélést tart a hajózónövendékek
számára a 367 oldalszámú gép mellett. Szolnok, 1975

mosás). A repülőgép vontatása ese
tén, kétzónás repüléskor ők ültek az
első kabinban, és fékeztek, ha kel
lett.
A szakágak (EMO, rádió és fegyve
res) részéről tiszthelyettesek is dolgoz
tak az L-29-es típuson a karbantartó
napokon és a repülés kiszolgálásakor.
Általában három gépre jutott egy-egy
szakágtiszthelyettes. A repüléseken
ügyeletes mérnök fogta össze a műsza
kiak tevékenységét. Az ő munkáját
zónaparancsnok (zónaparancsnokok)
segítették. A repülés előtt az ügyeletes
mérnök a műszaki kiszolgálás előkészí
tését szervezte és ellenőrizte. A repülés
alatt pedig az irányítótoronyban, a repü
lésvezető mellett tartózkodott, műszaki
és mérnöki szempontból segítette a
repülésvezető munkáját.
(Folytatjuk)
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Dr. Gáspár Tibor

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai
és Támogató Parancsnokság

Egy jelentős, de rövid életű
szervezet megalakulásának
évfordulója volt 2010. október
elsején. Tízéves lett volna az MH
Összhaderőnemi Logisztikai és
Támogató Parancsnokság, de ezt
nem érhette meg, mert 2006.
december 31-ével megszüntették.
Rövid írásunkban szeretnénk
megemlékezni a szervezetről.

90-es é v e k e l e j é n a HM háttérszervezeteiben már megkez
dődtek az elméleti kutatások a
hadsereg logisztikai rendszerének
átalakítási irányait illetően. Széles
alapú elemezések folytak a NATOországok
hasonló
rendszereinek
működéséről és az esetleges adaptá
ciós lehetőségekről. Az évtized végén
már magától értetődő volt, hogy létre
kell hozni a Magyar Honvédségben
egy olyan szervezetet, amely a szö
vetségi rendszerhez illeszkedően
képes működtetni egy modern, komp
lex ellátási, biztosítási és támogatási
rendszert, és teljes struktúrát átfogó
logisztikai vezetést valósít meg.
Mindezt olyan körülmények között
kellett kialakítani, hogy tudtuk, a külön
böző szakterületeknél az elvárt szintű
ellátás teljes körű, anyagi-technikai
kiszolgálásához hosszú időn keresztül
az adott eszközök és korlátozott lehe
tőségek bázisán mozoghatunk, ezek
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hez igazítottan kell a kitűzött célokhoz
a megfelelő erőket és eszközöket cso
portosítani, koncentrálni.
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. Az MH ÖLTP
rendeltetése a Magyar Honvédség

katonai szervezetei, továbbá a Honvé
delmi Minisztérium és közvetlen szer
vezetei üzembentartási, ellátási, elhe
lyezési és közlekedési biztosítási fel
adatok tervezése, szervezése és a
végrehajtás irányítása volt, békeidő
szakban önállóan, háborús időszak
ban az egészségügyi biztosítással
kiegészítve. A Magyar Honvédség
felső szintű vezető szervei és csapatai
béke- és minősített időszaki támogatá
si feladatainak tervezését, szervezé
sét és a végrehajtás irányítását is el
kellett látnia, valamint a szolgálati alá
rendeltségébe tartozó katonai szerve
zetek közvetlen vezetését.
Költségvetési gazdálkodó irányító
hatásköre a szervezetébe és aláren
deltségébe tartozókon túl kiterjedt a
Magyar Honvédség kijelölt felső szintű
gazdálkodó szervezeteire és a Hon
véd Vezérkar közvetlen katonai szer
vezetekre. Az MH ÖLTP a Magyar
Honvédség vezérkari főnöke közvet
len szolgálati alárendeltségében haj
totta végre feladatait.
A parancsnokság szervezeti kialakí
tása alapvetően az MH LFI struktúráját
követte, kiegészítve azt az addig
logisztikán kívüli ellátási ágak (kikép
zéstechnikai, humán anyagi, térképé
szeti anyagi) felső szintű szakanyag
nem felelős szervezeti elemekkel,

olyan egységes logisztikai és támoga
tó rendszert alkottak, amely képes volt
a katonai tevékenységek hatékony
biztosítási és támogatási feladatainak
megoldására.
2 0 0 2 . augusztus 1 -jével változás
történt a parancsnokság élén. Keszt
helyi tábornok NATO-beosztásba
került. Az új parancsnok dr. Gáspár
Tibor mk. dandártábornok (2003.
augusztus 2 0 -tól vezérőrnagy) lett.
Az MH ÖLTP tevékenységének több
mint hat évében a két alrendszer - a
logisztikai és a támogatási - kellően
összecsiszolódott, kiforrott, egymást
hatékonyan kiegészítővé vált. A műkö
dés éveiben számtalan szervezeti válto
zást ért meg a szervezet. A parancsnok
ság létszáma csökkent, a beintegráló
dott feladatokkal (HVK Logisztikai Cso
portfőnökség, HM GTH egyes feladatai)
növekedett, majd újra csökkent.
valamint a Parancsnoki Irodával és a
Létesítmény Főnökséggel.
A parancsnokság megalakítását
Dobó Péter vezérőrnagy mint kijelölt
parancsnok kezdte meg, azonban
befejezni nem tudta, a hadsereg felső
vezetését érintő változások őt is érin
tették, és nyugállományba került. Az
első parancsnok így Keszthelyi Gyula
mk. dandártábornok lett.
A parancsnokság a HM-II objektum
ban alakult meg, és 2001 tavaszán köl
tözött végleges helyére, a Zách utcá
ban lévő objektumba. A korábbi ágaza
ti rendben működő ellátó központok és
raktárak integrációjával megalakultak
az ágazatcsoportos feladatokat végző
MH Harcanyag-, MH Haditechnikai,
MH Hadtápanyag Ellátó Központok.
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 IKHba épült be. Csökkent a létszáma az
MH KKK-nak, az MH 1. Logisztikai
Támogató Dandár pedig átalakult
Támogató Ezreddé.
A szervezési feladattal a parancs
nokság alárendeltségébe kerültek a
központi támogató szervezetek, így
az MH Híradó-parancsnokság, az MH
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred, az
MH Térképész Szolgálat, az MH
Meterológiai Szolgálat, az MH Sza
bályzat Kiadó Intézet és Központi
Nyomda, az MH 1. Tűzszerész és
Aknakutató Zászlóalj, az MH Központi
Anyagraktár és Javító Üzem. Ezek a
szervezetek át-alá rendelése „jogerő
re” emelte az MH ÖLTP megnevezé
sét és annak hadtest szintű jogállását.
Az MH ÖLTP alárendelt szervezetei

4. ábra. Koszorúzás az Ellátó katonák emléktáblájánál

2 0 1 0 /6

HADITECHNIKA <- 51

Alárendelt szervezetek szűntek
meg, alakultak át. Életünket állandó
átalakítások, végig nem vitt folyama
tok, a költségvetési lehetőségek és az
egyre növekvő nemzetközi kötelezett
ségek, elmulasztott fejlesztések odázhatatlan megvalósítási követelményei
támasztotta elvárások (szükségszerű)
permanens növekedése miatti ellent
mondások között töltöttük. Az időszak
átalakításainak egy közös vonása volt:
a vezetés kikérte a szervezetek véle
ményét, amit a szakemberek nagyon
körültekintően, a Magyar Honvédség
további feladatainak hatékonyabb
végrehajtása érdekében, a szorító
gazdasági kényszereket is figyelembe
véve, a történelmi és szakmai tapasz
talatok alapján és legjobb tudásuk
szerint fogalmaztak meg. Aktív része
sei voltak a változásoknak.
Az alig több mint hatéves működés
első és legfontosabb eredményei az
volt, hogy az MH ÖLTP megvalósította
a Magyar Honvédségen belül az összhaderőnemi logisztikai rendszert. A
vezérkari főnök prioritásainak megfe
lelően, a rendelkezésre álló erőforrá
sok optimális elosztásával megvaló
sult a szárazföldi csapatok és a légierő
egyen szilárd logisztikai támogatása.
Természetesen az erőforrások több
nyire nem voltak elégségesek, ennek
ellenére a fő feladatokra koncentrálva,
hatékonyan működött a támogatás.
A vezérkari főnök által felügyelt, egy
kézben működtetett logisztikai gazdál
kodási rendszer lehetővé tette a csapa
tok igényeinek kielégítő biztosítását. Az
MH ÖLTP parancsnok gazdálkodási
hatásköre (amíg ez megvolt) biztosítot
ta a feladatváltozások rugalmas köve
tését, az új igények gyors kielégítését.
Az ipar szereplőivel kialakított jó
kapcsolat lehetővé tette a fejlesztések
és beszerzések rugalmas megoldását,
a váratlan igényekre történő gyors rea

Számvéber Norbert

gálást. A nemzetközi kapcsolatok fej
lesztése (Kanada, Németország stb.)
nagyon jó alapot teremtett a missziós
logisztikai támogatási feladatok nem
zetközi együttműködés keretében tör
ténő megoldásához.
Sikerült megteremteni a missziós
logisztikai támogatási rendszer alapja
it. Kialakultak a stratégiaszállítás kere
tei, a katonai felszerelés új követelmé
nyeknek megfelelő rendszere, a kato
nák biztonsága érdekében új eszközök
és anyagok kerültek rendszerbe. Sokat
tett a szervezet a logisztikai rendszer
szabályozott működési feltételei kiala
kításának érdekében. A szabályzók
egy része megújult, korszerűsödött, de
sajnos ez folyamat nem fejeződött be.
Ugyanez történt az infrastukturális
feltételek, valamint az informatikai
támogatás esetében is. A rendelke
zésre álló idő, az erőforrások, eseten
ként az akarat kevés volt a szükséges
változások végigviteléhez.

A parancsnokságon és az alárendelt
szervezeteknél nagyon pozitív szelle
miség alakult ki. Mindenki elfogadta az
MH OLTP feladatát és rendeltetését ami a harcoló csapatok mind teljesebb
kiszolgálásában jelentkezett - , és min
dent megtett a siker érdekében.
A logisztikai rendszeren belül minden
kinek a munkája fontos, legyen az
tábornok vagy polgári alkalmazott.
Eredmény csak akkor van, ha minden
ki becsülettel elvégzi saját feladatát.
Az MH ÖLTP egy olyan integrált
logisztikai szervezet volt, ahol az ellá
tási felelősség és a rendelkezésre álló
források, ha nem is teljes összhang
ban, de egy kézben voltak. Ennek
megfelelően tudta tervszerűen, de
megfelelő rugalmassággal a legfonto
sabb célját teljesíteni, hogy a csapatok
mindig megfelelő anyagokkal és esz
közökkel legyenek ellátva, időben
érkezzenek alkalmazási helyükre, és
megfelelő utánpótlást kapjanak.
■

Páncélosok a sivatagban

Az 1940-1943 közötti észak-afrikai harcokat tárgyaló könyv az olasz-brit, majd német-olaszbrit szárazföldi hadműveleteket írja le, amelyek Afrika parti szegélyén zajlottak.
A munka 4 fő fejezetre oszlik. Az első az 1940-es olasz-brit hadműveletek, amelynek során
az olasz erők teljes vereséget szenvedtek. A második rész a német beavatkozás Mussolini tá
mogatására és az Afrika Korps ellentámadásai. A harmadik rész a német parancsnokság alatti
ellentámadások, Tokruk visszafoglalása, üldözés El Alameinig. Negyedik rész a 8 . brit hadsereg
támadása, Lybia elvesztése és az USA beavatkozása Marokkóban, amely Tunéziában
fejeződött be. Egy ötödik rész a függelék és a mellékletek. A könyv 127 fekete-fehér fotót és 17
térképet tartalmaz.
Puedlo Kiadó, 2010. Budapest. 159 oldal. Megrendelhető a Hírmánia Kft.-nél.
Ára: 3500 Ft (minden postaköltséggel együtt). Telefon: 06-20/536-5392 (10-19 óráig).
E-cím: hirmania@indamail.hu
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Hatala András

А 43.M ТАК harckocsiakna

Az 1940-es évek első felében felfedezett lövedéket
kilövő üreges töltet a világ robbantástechnikai
történetében kiemelkedő jelentőségű.
Magyarországon Misnay József hmtk. őrnagy
szolgálati helyén, a Haditechnikai Intézetben fedezte
fel a lövedéket kilövő üreges töltetet, és ennek az ad
különleges jelentőséget, hogy a Magyar Királyi
Honvédség - mintegy harminc évvel megelőzve más
országok hadseregét - 1943-ban már rendszeresített
ilyenfajta robbanó hadianyagot.

l ő d j e , а 36M ТАК nyilvánvaló hiányosságait egy új
aknatípus rendszeresítésével kellett megszüntetni.
Az új aknának mindenekelőtt akkora robbanóerővel
kellett rendelkeznie, hogy a világháború végén tömegesen
megjelenő orosz nehézpáncélos-technikát eredménnyel
rombolhassa. Második fő szempont volt az egyszerű gyár
tás. A 36M TAK-nál alkalmazott drága és gépigényes fémmegmunkálást olyan eljárásokkal kellett kiváltani, amelyek
lehetővé tették a munkaközösségi gyártást, lehetőleg olyan
elemekből, melyek semmilyen speciális felkészültséget
nem igényeltek az előállító üzemtől.
A44M LÖTAK oldalakna végső kialakítása során merülhe
tett fel az ötlet a HTI mérnökeiben az új akna bázisán egy
olcsó és hagyományos célú akna kialakítására. A fejlesztőmunka eredménye a kor színvonalának mindenben megfele
lő akna lett, amelyet a korabeli fémkereső műszerekkel nem
lehetett felderíteni. Ezt úgy érték el, hogy az akna szinte tel
jesen fémmentes volt, ezáltal a gyártását is az ipar olyan
területére terhelték át, ahol még lehetett szabad kapacitást
és anyagot találni. A falapokból és ragasztott kartonból kiala
kított aknatest magyar viszonylatban merőben új ötlet volt.
A folyó háború tapasztalata volt, hogy egy földbe telepített

E

akna gyakorlati használhatósági idejét a fa- vagy papírtest is
garantálja még szélsőséges környezeti viszonyok közepette
is. Az új technológia keresése során merülhetett fel a fém
mentesség kritériumának teljesítése is. A44M LÖTAK robba
nóanyag présszerszámát használva kellő mennyiségű és
méretű töltet állt a szerkesztők rendelkezésére. így a lényegi
elem gyártása azonos bázison történt, tovább egyszerűsítve
a gyártó helyzetét. Bélésfém nem volt, viszont a tányér
kiképzése megmaradt, tehát a robbanást kismértékben
összpontosítja, ezzel is fokozva az átütőerőt.
A gyújtószerkezet teljesen új konstrukció. Bakelitből
készült, gyártása olcsó és gyors. Mindezek mellett a szer
kezet egyszerű, telepítése könnyű és biztonságos. Elődjé
vel ellentétben megfigyelt aknaként könnyen telepíthető
mind magyar, mind német műszaki robbantófelszereléssel.
A szerkesztők érdekes elgondolása volt, hogy az akna
test oldalát bitumenes ragasztóval vonják be. Ezzel a cél
tárgyhoz lehetett ragasztani, bár ez harci körülmények
között nehezen kivitelezhetőnek látszik. Ilyen módon min
den bizonnyal nem használták.
A hivatalos magyar megnevezésében 43M a mintaszám.
Viszont a konstrukciója biztosan mutatja, hogy а 44M
LÖTAK-kal együtt rendszeresítették valamikor 1944 tava
szán. Gyártására a HM Vkf. 1. osztály anyagában találtunk
egy utalást 1944. április 11-re keltezve:
„Rendszeresítés nélkül is megrendeltük az új záróharc anyagokat(l). (...)
1 .43M. ТАК. Gyártása folyik 10-12 000 db/hó kapacitással.
Eddig 16 000 db-ot a működő hadsereg részére kiutaltunk.”
Terepmunkával is bizonyítottan a bevetése a Budapest
körüli harcokban rendszeres volt. A vizsgált példány is erről
a területről - Gödöllőről - való. Gyártóbázisa - mint szinte
minden magyar hadianyagnak - Budapesten volt, tehát az
1945-ös dunántúli harcokban már csak a főváros ostroma

1. ábra. A 43.M ТАК metszeti rajza az eredeti 1944-es utasításból
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ábra. 43.M ТАК harckocsiakna

előtt legyártott készletekkel harcolhattak. Előfordulása alap
ján kijelenthető, hogy a harcokra komoly befolyása már nem
volt. Érdekesség, hogy egy hatvanas években készült ame
rikai aknaismertetésben még említik а 36M ТАК mellett.

Sz e r k e z e t i

l e ír á s

Tiszta hengeres testű, korabeli katonanyelven „kalapdo
boz” alakú. Az akna alapja és fedőlapja ragasztott fakoron
gokból (1,2, 5, 6 ) áll. Ezek között a karton oldalfal (4) talál
ható, amelynek a külső felülete bitumenes ragasztóanyag
gal kezelt. Ezt papírszalaggal borítják, hogy a kezelés
során a kellemetlenségeket megelőzzék. Természetesen,
ha a ragadási képesség használata szükséges volt, akkor
a fedőszalagot le kellett fejteni.
A robbanóanyag (3) ugyanazon a gyártósoron készült, mint
а 44M LÖTAK töltete, eltérés, hogy itt a közepe nincs átfúrva,
hanem a gyújtószerkezetnek, illetve a gyutacsnak megfelelő
furatot alakítottak ki. Kívülről papírral burkolták (8 , 9), amit eny
ves papírdarabok egymásra ragasztásával készítettek el. Ez
hasonló a tűzijátékbombák testének gyártásához. Az egészet
hozzáragasztották belülről az aknatesthez.

A töltete „üreges” volt, és az energiát felfelé összpontosí
totta, ennek ellenére ez a hatása csak korlátozott átütési
eredményt adhatott, mivel bélésanyag nélküli volt.
Megfigyelt aknaként könnyen telepíthető volt mind
magyar, mind német utászfelszereléssel. Aknacsapdát
könnyen készíthettek belőle, nagy teret engedve a rögtön
zött megoldásoknak.
ADATOK

Szolgálati idő: 1944 tavasz
Technikai adatok:
Átmérő: 308 mm
Magasság: 134 mm
Teljes tömeg: 5,64 kg
Robbanóanyag: 4,42 kg/TNT
Gyújtószerkezet: 43M ТАК
Harcászati adatok:
Működtető tömeg: kb. 250 kg nyomás
Páncélátütés: nem ismert
Megfigyelt aknaként telepíthető. Felszedés ellen nem
szerelhető.
Kivitel: Fa- és papírtestű hengeres akna, feketére festve.
Csomagolás: faládában 4 db, 2 -2 egymás felett gyújtónyí
lással felfelé; 4 db szerelt gyutacs külön dobozban
melléhelyezve.

MŰKÖDÉS
A43M ТАК harckocsiakna hagyományos, nyomásra műkö
dő akna volt. Ha a jármű csak a peremrészénél nyomta
össze, az „elferdülés” ellenére a gyújtószerkezete akkor is
felrobbantotta.
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4 3 M ТАК

HARCKOCSIAKNA-GYÚJTÓ

Tervezése а 43M ТАК aknával egy időben történt, annak
szerves részét képezte.
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2. ábra: "Gyújtás e l_ t t "
Draw 3 .: "Gyújtás"
Az akna a jármű súlya alatt összerogyott.
A laposrugó szárnyai s zétn yílta k,
A laposrugó szárnyait a gyújtótest szétnyitotta,
a rugó a 29M rövid gyújtóhüvelyes gyuezalatt a rugó f e s z it e t t állapotba került.
acsot a szegre ü t i . Az akna felrobban.

1. ábra: " Élesített helszet"
A fenékcsavar megfordítva.

5. ábra: “Megfigyelt akna #német"
Német Glühzünder 29 elektromos gyutaccsal.
4. ábra: “Ferde működés"
Az akna akkor is működik, ha a jármű
csak a peremrészére h ajt rá. A papírtest
deformálódik és a t ö l t e t a gyújtószerkezettel
a jármű abroncsa vagy lánctalpa felé fordul.
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6. ábra: "Megfigyelt akna #magyar"
Magyar 42M elektromos gyutaccsal.
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Szerkezeti

leírás

A gyújtószerkezet az aknatest két különböző fődarabjához
rögzített egy-egy fő egységből épül fel.
Az alsó egységet az alaplap (3) fogja össze, és 4 db
facsavarral (4) rögzül az aknatest alsó faalapjához. Benne
található a fenékcsavar (2 ), mindkét homlokfelületén kicsa
varó kulcsnyílásokkal. Ebben az alkatrészben a belső
merevítőbordák között található a gyújtószerkezet gyártójá
nak jelzése és más technikai számok. A zárócsavar (1)
kiszerelésével lehet a gyutacsot az aknába helyezni, így
megfigyelt robbanótestként is alkalmazható.
A felső egységet a robbanótöltetbe ágyazott gyújtótestben
(7) találjuk. Központi furatában van a 29M rövidített gyújtó
hüvellyel szerelt gyutacs (8 ), ennek peremének ütközik a
nyomóhüvely (6 ). A nyomóhüvelyt a rugó (9) nyomja. Az
egészet a szárnyas laposrugó (1 0 ) és a bütykök ( 11 ) tartják
a helyén. A laposrugó a szegre (12) van ráhúzva, ami a
rugóvezetőben (5) és az alátétben (13) rögzített. A rugóve
zető a rugót két oldalról félkörívben körbeveszi, és a gyújtó
test hengeres belsejébe vezeti. A laposrugó szárnyai a gyúj
tótest két ferde kialakítású felületének támaszkodnak.

MŰKÖDÉS
Az akna szállítása csappantyús gyutacs nélkül a fenékcsa
var magas oldalú részével befelé történt. Összeszerelése a
fenékcsavar kicsavarásával kezdődött. Figyelni kellett, mert
ezután az összes belső alkatrész kiesett. A 29M rövidített
gyújtóhüvelyű csappantyús gyutacsra először a nyomóhü
velyt, majd a rugót kellett ráhúzni. Ezt a központi furatba
kellett helyezni, majd a rugóvezetős belső egységet rá kel
lett helyezni úgy, hogy a laposrugó szárnyai a gyújtótest
ferde felületeivel egy állásba kerüljenek. Ha másképp került
be, akkor a fenékcsavart nem lehetett becsavarni.
Ebben a helyzetben az akna nem volt működőképes,
mivel a fenékcsavar magas oldala hozzáért a gyújtótest
hez, tehát az akna nem tudott terhelés alatt összerogyni és
működni. Ebben a helyzetben a telepítés helyére még min
dig biztonságosan szállíthatták.
Élesítése úgy történt, hogy a fenékcsavart kicsavarták, és
megfordítva a homorú oldalával befelé visszacsavarták.
Ilyenkor a magas oldala az akna fenéksíkjából kilógott, mutat
va az élesített állapotot. Ezután óvatosan kellett telepíteni.

Amikor a jármű kereke vagy lánctalpa az aknát össze
nyomta, a gyújtótest két főegysége egymáshoz közeledett.
Ilyenkor a csappantyús gyutacs rugója megfeszült. A
laposrugó viszont csak addig tarthatta helyén a nyomóhü
velyt, amíg a gyújtótest annyira szétfeszítette a szárnyait,
hogy a bütykök kibillentek alóla. Az alátámasztás megszű
nésekor a közben egyre jobban feszített rugó felszabadult,
és a csappantyús gyutacsot a szegre ütötte. Az akna fel
robbant.
Hasonló volt a helyzet, amikor a jármű csak az akna
peremrészére hajtott rá. Ekkor az akna ferdén megbillent
az alapjához képest, de az alaplap kúpos kialakítása miatt
a gyújtó összenyomódása ekkor is bekövetkezett, kiváltva
az akna robbanását. Ha megfigyelt akna kellett, akkor az
összes belső alkatrészt kivették, majd a zárócsavart kicsa
varva a villamos gyutacsot beszerelték.

ADATOK
Szolgálati idő: 1944 tavasza
Technikai adatok:
Alaplemez legnagyobb átmérője: 80 mm
Teljes hossz gyutacs nélkül: 47,3 mm
Teljes tömeg: 76 g
Gyújtótest anyaga: bakelit
Működési sajátosságok
Aknába építése: rögzített. Nem kiszerelhető, mivel a
gyújtó az akna szerves része.
Működési mód: nyomásra speciális ferde szögű
működéssel.
Biztosítása: előbiztosítás nélküli, szolgálati kezelés alatt
rögzítő elemmel.
Energiaközlés a töltettel: hüvelyes csappantyún gyuta
cson keresztül detonaciós hullámmal.
Kivitel: fekete test, ami könnyen összetéveszthető
valamilyen elektronikai alkatrésszel.

Felhasznált

irodalom

Kezelési segédlet a 43M tányéraknához. HM, második
kiadás, Bp. 1944.
Páncélrombolók harceljárása és kiképzése (segédlet).
HM, Stádium, 1944.
Mentesített példány az MH. 1. HTHE mintadarabjai között.
A szerző személyes mérései.

Nagybaczoni Molnár Ferenc

Tábornokok földje, Erdővidék
Elsősorban a Magyar Királyi Honvédség hét tábornokának életútját rejti a sok fekete-fehér fotóval,
iratmásolattal illusztrált nagy alakú (B/4), kemény borítólapos, reprezentatív, zöld kötet. Vitéz
Nagyajtai Cserey Vilmos, vitéz Szárazajtai Bartha László (a Ludovika ellenforradalmára a 19-es
kommün alatt), Nagybaczoni Nagy Béla, vitéz Nagybaczoni Baló Zoltán, vitéz Sepsibaczoni
Toókos Gyula (a nemzetépítő tábornok), vitéz Nagybaczoni Nagy Vilmos (az emberséges tábor
nok-miniszter), vitéz Sepsi-Nagybaczoni Molnár Károly családfája egyaránt Erdély egyik piciny
szegletéhez, atizenkét-tizenhárom közepes nagyságú székely faluból álló Erdővidékhez köthető.
Sorsukat és a hátul lévő felsorolásban szereplő erdővidéki törzstisztek (őrnagyok, alezredesek,
ezredesek) sorsát követve bepillantást nyerünk egy régi, elfelejtett szemléletű korba. Szomorú,
hogy ezeknek a haza szolgálatára mindig kész, igazi katonáknak (amennyiben még éltek) idős korukban, a második
világháborút követően, megbecsülés helyett zaklatás, nyomorba, nélkülözésbe döntés jutott osztályrészül.
Tortoma Kiadó, 2008
A 232 oldalas könyv megrendelhető a Hírmánia Kft.-nél. Ára 5980 Ft (ebben benne van az utánvétes postakölt
ség). Tel.: 06-20-536-5392 (10-19 óráig); e-mail: hirmania@indamail.hu; levélcím: 1139 Bp., Teve u. 9/B.
Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!

Becze Csaba

Az első uriv—sztorozsevojei
hídfőcsata

m ag yar 2. h a d s e r e g egységeinek
kiszállítása a keleti frontra 1942
késő tavaszától kezdődött meg. Az
elsőként kiérkező III. hadtest részt vett a
németek nagy nyári offenzívájában is.
A június 28-án megindult Operation Blau1
során a hadtest az Armeegruppe Weichs
alárendeltségében előbb heves harcokat
vívott Tyim városka elfoglalásáért, majd
részt vett Sztarij Oszkol körzetében a része
ikkel bekerített szovjet 40. hadseregbeli
gyaloghadosztályok megsemmisítésében.
Az előrenyomulást folytatva a III.
hadtest gyorscsoportja július 7-én érte
el a Don folyót. A hadtest ezután a
Voronyezs és a Potudany folyók
közötti szakasz védelmét kapta fel
adatul, zömében július 1 0 . körül zárkó
zott fel a folyó vonalára .2 A III. hadtest
előtt nem voltak német csapatok, így a
felderítetlen területen a folyó vonalára
történő felzárkózás során a déli szár
nyon előrenyomuló 7. könnyű hadosz
tály (parancsnok Mező Endre vezérőr
nagy) hamarosan kellemetlen megle
petéssel szembesült, amikor az urivsztorozsevojei
folyókanyarulatban
beleütközött a szovjet 24. harckocsi
hadtest (parancsnok V. M. Badanov
vezérőrnagy) alakulataiba.
A szovjet harckocsihadtest az Ope
ration Blau kezdetekor a brjanszki
front tartalékában volt, és 141 páncé
lossal rendelkezett: a 4. gárda harcko
csidandárnak (parancsnok G. I. Kopilov ezredes) 24 db KV-1 és 27 db
T -60, az 54. harckocsidandárnak
(parancsnok A. D. Vüzsigin alezredes)
28 db T -34 és 25 db T-60, a 130.
harckocsidandárnak (parancsnok Sz.
K. Nyesztyerov alezredes) 20 db T-34
és 17 db M -3 könnyű3 harckocsija
volt. Az alakulat tartalékból előrevonva
először július elején Sztarij Oszkolnál
került bevetésre, ahol több páncélosa
megsemmisült, majd visszavonult Uriv
térségébe, ahol a terület védelmét
kapta feladatul.4
A gyenge, részben hatástalan pán
céltörő fegyverekkel ellátott 7. könnyű
hadosztály - főképpen annak 4. gyalo
gezrede - súlyos veszteségeket szen
vedett a szovjet páncélosokkal vívott
harcokban, különösen július 1 2 -e
folyamán. E napon hősi halált halt a
4/I. zászlóalj megbízott parancsnoka,
Meskó László százados is .5
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Bár a heves harcokban jó néhány
szovjet harckocsit sikerült megsemmi
síteni - részben a magyar repülőcso
port segítségével
a hadsereg
parancsnokság számára nyilvánvaló
vá vált, hogy a szovjet páncélosok
megsemmisítéséhez szükség lesz az
éppen kiérkező 1 . tábori páncéloshad
osztály harckocsijaira is. Az alakulat
azonban a súlyos üzemanyaghiány
miatt a vártnál lassabban tudott csak
felvonulni, így a támadás megkezdé
sét július 18-ára halasztották .6
A túloldalon egyébként a 4. gárda
harckocsidandár súlyos harcjármű
veszteségei miatt július 11 -én átkelt a
Don keleti oldalára, de a hídfőben
hagyta bevethető harckocsijait: 3 db
KV-1-est és 13 db T-60-ast, valamint
gépkocsizó lövészzászlóalját. Három
nappal később az 54. harckocsidandár
is átkelt a keleti oldalra, miután szintén
hátrahagyta bevethető harckocsijait:
öt-öt T-34-est és T-60-ast, valamint
gépkocsizó
lövészzászlóalját.
A magyar csapatokkal szemben tehát
a támadás megindulásakor a szovjet
harckocsihadtest összes bevethető
erejével megerősített 130. harckocsi
dandár állt, továbbá a 24. gépkocsizó
lövészdandár (parancsnok V. L. Szavcsenko ezredes) részei, ill. a magyar
források egy lovas alakulat töredékei
ről is említést tesznek .7
A támadást dálnoki Veress Lajos
altábornagy, a páncéloshadosztály
parancsnoka tervezte meg és vezette.
A terv szerint Sztorozsevojénál a 34/III.
és a 35/I. zászlóalj támadott, középen a
fő ütőerőt képező 30/I. harckocsizász
lóaljnak az 51. páncélvadászosztály
egy századával, valamint a gépkocsizó
lövészdandár néhány alegységével
először a 187,7 magassági pontig,
majd onnan az otticsihai erdő és Szeljavnoje között a Don mocsaras partjáig
kellett előrenyomulnia. A hídfő déli
részével szemben a 4. gyalogezred
részei és a Vili. kerékpáros zászlóalj
katonái nyomultak előre .8

AZ ELSŐ URIV—SZTOROZSEVOJEI ÜTKÖZET
A július 18-án reggel meginduló táma
dás bevezetéseként német-magyar
bombázók a troickojei szovjet ütegállá

sokat támadták, melyek hatásosan
támogatták a hídfőben lévő szovjet erő
ket. A kibontakozó hídfőcsaták során
ekkor került első ízben bevetésre a
magyar 2 . hadsereg támogatására a
Luftwaffe: a 77. zuhanóbombázó ezred
negyedik századának hét Junkers Ju 87
D-1 típusú zuhanóbombázója Ernst
Schomer főhadnagy vezetésével 3.45
és 3.55 között 3,15 t bombát (4 db SC
250, 3 db SD 250, 22 SC 50, 6 db SD
50) dobott a célterületre. A jól álcázott
ütegeket a német zuhanóbombázók
nem fedezték fel a levegőből, így Troickoje falura dobták a bombáikat. Egy rak
tárépületet felgyújtottak, három további
nagy tüzet figyeltek meg a bombabe
csapódások után. Több lakóház is meg
semmisült. Hamarosan megérkezett a
4/1. bombázószázad négy Caproni
Ca.135bis/U kétmotoros bombázógépe
is, Mocsáry István őrnagy vezetésével.
A magyar bombázók két Héja által kísér
ve gyenge légvédelmi gépágyútűzben
Troickojéra északkeletről rárepülve
2500 méteres magasságból, 4.02 és
4.07 között 4,8 t bombájukból 4,2 t-t
sorozatvetéssel a falura vetettek (48
helyett 42 db eredeti olasz 100-M
bomba mina, mivel 6 bomba beragadt
Mocsáry őrnagy bombatárjában, így ő
azokkal együtt szállt le). A községben,
illetve az attól délre állásban lévő ütege
ket ők is csak a bombacsapás után vet
ték észre, azonban megfigyelésük sze
rint a falu nyugati sarkában állásban
lévő három löveg körzetét az egyik
Caproni bombasorozata így is eltalálta.9
A kibontakozó ütközet résztvevője
volt - egy T-38-as harckocsiban - dr.
Vereség János haditudósító zászlós
is. Ő így írta meg élményeit a Magyar
Futár című hetilapban:
„Szétbontakozunk. Sakktáblaszerűen nyomulunk előre. Előttünk laposan
ívelő dombtető, rajta méteres naprafor
gószárak még tavalyról, közöttük sűrű
bogáncs. Jobbról égő kazlak és tanyák
lángjai fokozzák a virradat gyér vilá
gosságát. Felülről orosz aknavetők és
ütegek meginduló erős tüze. Némelyik
lövedék olyan közel vágódik harckocsi
jaink közé, hogy a velünk együtt élvo
nalban haladó parancsnoki kocsit is
megemelgeti. Az Úristen azonban
vigyáz ránk. Az árkászokra és lövé
szekre is. Akiket a pirkadatban látok,

1. ábra. A harctevékenység áttekintő térképe (Pozsgai Gyula)

még nem sebesültek meg, pedig vité
zen nyomulnak előre harckocsijaink
mögött. (...) Megyünk tovább és egy
égő tanya vakító fénykörébe lépünk.
Éppen a legrosszabbkor. Megmozdul
egy kazal és közeledik felénk. A szal
ma lemaradozik s kibúvik alóla - egy
orosz harckocsi. így álcázta magát! (...)
Az orosz középnehéz harckocsi (való
színűleg M 3 Stuart könnyű harckocsi,
a magyar honvédségnél ez a kategória
ekkor közepesnek számított - B. Cs.)
kettőt lőtt. Egyik sem talált belénk, mert
még élünk. De a mi második lövésünk
beléje robbant. (...) Alighogy az ellen
ségnek a már jobb szárnyunkra tapadó

karját letörtük, a bal szárnyon lévő
szomszéd alakulataink is támadásra
indulnak. Szélső harckocsink szeretne
az újabb támadókkal továbbrohanni.
Egy fiatal, tüzes szőke hadnagy a
parancsnoka.
- A nyolcszázötvenegyes számú
harckocsi ne támadjon, csak az olda
lunkat biztosítsa! - fékezi le lendületét
alakulatunk parancsnoka. P is fiatal,
sokakért felelős. Keményen, féltőén
vigyáz harckocsijaira. A balszárny
ezalatt megközelíti már az erdőt (otticsihai erdő - B. Cs.), mikor végre egy
újabb rádióparancs minket is előredob
néhányszáz méterrel.

- Menekülő gépkocsik surrannak át
az erdő jobb sarkán! A szemközti dom
bon, a búzatábla szélén álcázott ellen
ség! Vezető, tűz! Tűz!
Mialatt mi a megadott célokat lőjük
szét, bal szárnyunk már az erdő fáin
gázol át ropogva. Rádiójuk sok halot
tat, harckocsi roncsokat, menekülőket
jelent. Lövészeink meg a soproni, vasi
honvédek a menekülők nyomában tör
nek előre.
Ahogy a toronyból körös-körül
kikémlelek, magyar páncélos veszte
séget még nem látok. Örömöm azon
ban korai, mert fejhallgatóm rossz hírt
közöl: orvos kell!
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- Az ötszázkilencvenegyes számú
harckocsit találat érte! Orvosi segítsé
get kérünk.
Távcsövemen látom, egy őrnagy a
törzsből odakanyarodik harckocsijával
a sérült kocsi mellé és a golyózápor
ban sorra emeli át a sebesülteket saját
harckocsijába. Több ellenséges harc
kocsi is odatüzel, mi persze tűzzel csil
lapítjuk az ellenfél tüzét, amennyire
innen, messziről csak lehet. Nagy a
megkönnyebbülésünk, mikor megér
kezik az orvos harckocsija. A sérült
harckocsi sem jutott ellenséges kézre.
Nem is gyulladt ki s elvontatták.
Dübörögve indul tovább a század
többi harckocsija. Most iszonyú csatta
nások és füst az erdő felől! A magasból
lecsapva repülőink szórják a bombá
kat. Egyre távolodó becsapódásaikból
látom az ellenség hátrálását. Hiába
segítenék őket a Ráták,10 nyitott harc
kocsijaink, a Nimródok légelhárító
tüzűkkel visszakergetik rajaikat.”11
Úgy gondolom, az ütközetről érde
mes még egy visszaemlékezést idézni
a páncélosok harcáról, mégpedig Szentiday László főhadnagyét, aki az első
lépcsőben támadó 30/1. harckocsiszá
zad egyik szakaszparancsnoka volt:

„Mire elindulunk, erős ellenséges
géppuskatűzbe jutunk. Kénytelen
vagyok behúzni a fejemet, a periszkó
pon át nehezen tájékozódom. (...)
Keresem szakaszomat, miközben
mind közelebb jutok egy nádfedeles
tanyához. Egészen egyedül állok, a
házakat a nehéz harckocsik lövései
földdel teszik egyenlővé hátrább lévő
tüzelőállásaikból, a gabonában pedig
oroszok menekülnek. Hosszú géppus
kasorozatokkal lövöm őket, ők is vala
honnan tüzelnek rám, mert a páncé
lom ütemesen kopog.
Végre megtalálom a szakaszomat!
Egészen jobb oldalon haladnak egy
szakadékszerű horhos szélén. Rádión
leadom, hogy belém ne lőjenek a hátsóbb lépcsők, mert oldalmozgást hajtok
végre. Áthúzok jobbra, századparancs
nokom nyugtázza megérkezésemet.
Hirtelen megszakítja egy adó a forgalmi
kört: »12 óra irányában ellenséges harc
kocsi!« Az orosz kocsira azonban már
nem tudok tüzelni, mert mire felfede
zem, a nehéz szakasz parancsnokának
első lövésére magasan lobogó lánggal
ég. Gyors egymásutánban kilő az első
lépcső a páncélozott gépágyúk és külö
nösképpen a 7,5 cm-es löveggel rendel

2. ábra. A távolban kilőtt, égő szovjet páncélosok
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kező nehéz harckocsik támogatásával
még négy ellenséges kocsit, melyek
hasztalan próbáltak a terephullámok
között elbújni. A végén annyira megza
varodtak, hogy összetömörültek és egy
csomóban váltak ócska vassá. Szinte
lőszerpazarlásig menő tűzfüggöny fek
szik a többi menekülő orosz kocsin és
az Uryw felé hátráló orosz gyalogságon.
(...) Elértük a 187. magassági pontot
(első támadási célt). (...) Az egész szá
zad csinál egy »balra át«-ot, és megin
dulunk az erdőre támadó gyalogság
támogatására. Útközben egy hírhedt
T 34 típusú orosz kocsit láttunk 8001 000 m-re egy horhosnak felénk eső
meredek lejtjén. Néhány lövés után a
kezelők kiugráltak belőle, minden való
színűség szerint motorhiba miatt nem
tudott a meredek lejtőn felmászva elme
nekülni. Páncélzata nem volt átütve.
Az erdő előtt már ott feküdtek a gabo
nában gyalogosaink. Néhány sebesült,
a zöm fáradt, teljesen kivette erejüket a
hosszú, nehéz harc a makacsul véde
kező ellenséggel szemben. (...) Ott áll
tunk tehát az erdővel szemben és mivel
semmi mozgást nem észleltünk, gép
puskával és néhány repeszgránáttal
tűzzel való felderítést kíséreltünk meg.

H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

vetlen ezután leadott második lövésem
már talál. Vékony füstcsík száll ki a
torony tetején, el akarok indulni, de
abban a pillanatban dörrenés hallatszik
onnan. Meg voltam győződve róla, hogy
még mindig a kilőtt kocsi tüzel, gyors
egymásutánban beleeresztettem még
öt lövést. Utólag kiderült, hogy az átka
roló 1 . rajom lőtt bele a kocsiba és innen
származott a tévedés, mely lőszerpa
zarlásra késztetett.
Körülnézek. Jobbra 200 m-re a nehe
zek kilőttek még két kocsit, 1 . rajparancs
nokom pedig még az átkarolás közben,
előbbre még egyet. Három amerikai
kocsi azonban megszökött. Csillagmo
torjaiknak teljes sebességével rohannak
a Don partja irányába. Szakaszommal
megindulok üldözésükre, azonban szá
zadparancsnokom rádióparancsa meg
állít: »Idák állj, mocsaras terep miatt az
3. ábra. A 30/1. hk. zászlóalj meginduló
alegységei
ellenséget csak tűzzel üldözzük!«
Az ilyen jellegű tűznél kiválóan érvé
Ellenhatás nem jött, csak a tőlem balra nyesültek a páncélozott gépágyúk.
lévő 2 . raj mozgott a gabonában jelleg A távolság nagy volta és a célok gyors
zetes gyalogos hengerelő fordulatokat mozgása következtében csak az álta
téve. Pár pillanatra feltűnik néhány, az luk leadott 4 -5 lövésből álló soroza
erdőbe menekülő orosz. Géppuskával toknak volt hatása.
Lassan megérkezett gyalogságunk.
lövöm őket. A 2. rajparancsnoki kocsi
Mi nem mentünk tovább, hiszen a
nak bezárul a teteje, az erdőszegélyen
felrepül egy piros jelzőtöltény (orosz mocsaras terepen túl ott kanyargott a
Don. Egy pillantás az általam kilőtt kocsi
lőhette csak ki), 2 . rajparancsnoki
ra: tornya többszörösen átlyukasztva,
kocsim már löveggel és géppuskával
tüzel, azután hirtelen elhallgat és még kezelői elmenekültek, csak a lövész mielőtt odaérhetnék, hátrafordulva jelen esetben tiszt (nyilvánvalóan a harc
elmegy. Hamarosan kapom a század kocsiparancsnok - B. Cs.) - feküdt bent
parancsnoki rádión keresztül a jelentést fej nélkül. Egyébként üzemképes, szel
tőle, hogy tornyát nehézpuska találat lőztető ventillátora zúg. (...) A hadsereg
érte, nem tudja mozgatni, a kezelők parancsnokságig bezárólag mindenki
egészségesek. Kirívóan jellegzetes örömmel üdvözöl minket. Valóban, vára
eset: tőlem méterekre játszódik le a kozáson felül jól sikerült az első bevetés.
jelenet, de a magas orosz gabonában Véres veszteségünk egyáltalán nem
nem látható semmi az egészből. (...) volt12, több mint húsz harckocsit kilőttünk,
A gyalogság kezdett bemenni az erdő két gyalogezredet előrelendítettünk és
be, így mi folytathattuk feladatunk vég délelőtt 10 órakor már harckocsijaink
rehajtását. Az erdő szegélyével párhu mellett pihentük ki a harc fáradalmait."13
A német 77. zuhanóbombázó ezred
zamosan megindultunk, én még mindig
az eredeti jobb oldalon. Balra az erdő második osztályának hét gépe még
nél előrenyomuló 2 . szakasz rövid tűz egyszer bevetésre került a délelőtt
harcot folytat néhány amerikai kocsival. folyamán, amikor 11 órakor SzeljavnoUtóbbiakat könnyen kilövik. (...) jét támadták 2,7 t bombával (6 db SC
Az erdőszegély végénél jártunk már 250, 24 db SC 50). A gépek jó találato
majdnem, erősen fedett, bokros tere kat értek el a faluban, de ellenséges
pen, mikor hirtelen felbukkan előttem csapatok jelenlétét nem tapasztalták:
egy ellenséges kocsi teteje. Távolság azok valószínűleg a támadó magyar
legfeljebb 80 m. A lehető leggyorsab csapatok térnyerése miatt ekkorra kiü
ban megállítom vezetőmet (ő nem lát rítették a falut, mely már gyakorlatilag
semmit, én is csak a tornyot vettem a saját csapatok kezén volt. A néme
észre) és kellemetlen bizonytalanság tek három sárga jelzést láttak is a falu
ban vagyok, vajon amerikai kocsi-e, északi részén. A magyar vadászok
vagy pedig 7,62 cm-es löveggel rendel egy négygépes raja - melyet a kor
kező, híres jó páncélzatú T 34. Különle mányzóhelyettes, Horthy István főhad
ges páncélgránáttal rövid irányzás után nagy vezetett - is bevetésre került a
tüzelek és rádión parancsot adok az 1 . támadó csapatok oltalmazására, akik
rajnak az átkarolásra. Rövidre sikerült sikerrel oldották meg feladatukat, mert
lövésemre az orosz gépágyúja három amikor a Héják a légtérben voltak, a
lövést lead rám. Lövése elmegy. Köz felbukkanó szovjet repülőkötelékek kit-

4. ábra. A 30/1. hk. zászlóalj járművei
egy harckocsitoronyból nézve

értek előlük, és így nem tudták a
magyar páncélos éleket támadni.14
A gyors lefolyású ütközetben a 30/I.
harckocsizászlóalj
megsemmisítő
vereséget mért a szovjetek megerősí
tett 130. harckocsidandárjára: a
magyar harckocsik 21 ellenséges pán
célost lőttek ki a hídfő körzetében.
Ebből 12 a Makláry László százados
vezette 30/3. nehéz század Pz.-IVF1es harckocsijainak a számlájára volt
írható, ugyanők ejtettek zsákmányul
működőképesen négy M 3 Stuart
harckocsit is, sőt a Don túloldalán is
kilőttek két könnyű páncélost (úgy
tűnik, ez utóbbi kettő kilövését hivata
losan nem igazolták ) .15
Hat ellenséges páncélost semmisí
tettek meg a Henkey-Hőnig József
százados vezette 51/3. páncélvadász
század Nimródjai, a többi három a
30/I. harckocsizászlóalj (gyakorlatilag
az első lépcsőben támadó 1 . század)
T-38-asainak áldozatává vált.
Az ütközet legeredményesebb harckocsizója a 30/3. nehézharckocsi-század egyik rajparancsnoka, Roszik
János szakaszvezető lett, aki egyma
ga négy szovjet páncélossal végzett.
(Roszik János vált a nyári harcokban
az ezred legeredményesebb harcko
csiparancsnokává és a magyar harc
kocsizó fegyvernem első ászává,
mielőtt hősi halált halt a harmadik
uriv-sztorozsevojei ütközetben ).16
A mindenképpen jelentős sikernek
tekinthető akcióban a magyar harcko
csiveszteség minimális volt: mint az
korábban a visszaemlékezésekben
felbukkant, mindössze egy T-38-ast
lőttek ki - javíthatóan - és egy másik
sérült meg könnyebben nehézpuskatalálattól. Ez az ütközet volt a magyar
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1 A hadműveletet később Braunschweigre nevezték át.
2 Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943).
Corvina, Budapest, 2001. 105. o.
3 A lend-lease szállítások keretein belül kapott amerikai M 3 Stuart könnyű harckocsikat
a korabeli szovjet dokumentumok „M 3 könnyűdként említik, míg az M 3 Lee közepes
harckocsikat „M 3 közepeseként. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a magyar
honvédségben megszokott Stuart megnevezést használom ezekre a könnyű harckocsikra.
4 Kolomjec, Makszim - Szmirnov, Alekszandr: Boj v izlucsinye Dona. Frontovaja lllusztracija
2002/6. 30-31. o.
5 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL): 2. magyar hadsereg iratanyaga 5. doboz 159.
naplómelléklet, Bondor Vilmos: A világégés hadszínterein. Zrínyi, Budapest, 1994. 104. o„
valamint Balikó Zoltán (a 4. gyalogezred evangélikus tábori lelkésze) szíves közlése.
6A körzet gyenge vasúti utánszállítási kapacitása miatt ekkor folyamatos ellátási problémái
voltak a hadseregnek az üzemanyaggal, tüzérségi és egyes gyalogsági lőszerekkel és sok más
hadianyaggal is.
7 Kolomjec - Szmirnov: i. m. 31. o. A KV-1 -esek egy részét a típust sújtó motorikus problémák
miatt saját személyzeteik semmisítették meg, ill. hagyták hátra. A hídfőben lévő lovas alakulat
töredékeit Veress Lajos említi visszaemlékezéseiben, szovjet forrásokban erről nem találtam
adatot, bár sajnos a hozzáférhető, szovjet alakulatokkal foglalkozó források egy része is
ellentmondásos, illetve egyéb, megbízható forrásokkal összevetve néha hibás is. Sajnos
a szovjetek dátum szerint lebontott részletes harckocsivesztesége is ismeretlen.
8A 34/111. zászlóalj támadása az urivi orosz hídfőre. Harccselekmények a magyar királyi honvédség
1941—43. évi harcaiból 3. füzet, Honvédelmi Minisztérium, Budapest; 1943. 32-37. o.
9Mocsáry István őrnagy hadinaplója (másolat a szerző birtokában), Inokai András: Három hónap
az orosz hadműveleti területen Caproni 135-ös bombázón. In Magyar Szárnyak Évkönyv 1986.
19. o., ill. Bundesarchiv-Militärarchiv (továbbiakban BA-MA): RL 10/743b/300. Az SC az
aknahatású rombolóbombák, az SD a repeszbombák jelölése volt a korabeli német katonai
terminológiában. A zsákmányolt szovjet 50 kg-os repesz, illetve 100 kg-os akna hatású
rombolóbombák átalakítás nélkül felhasználhatók voltak a Caproni Ca.135bis/U bombázók
bombatárjaiban, így a magyar gépek a kiszállított olasz bombakészlet elfogyta után előbb 50,
majd később 100 kg-os zsákmánybombákat is használtak 1942 folyamán (sőt már 1941-ben is).
10A spanyol polgárháborúból eredő elnevezése az 1-16-os szovjet vadászgépnek, mely nevet
azután minden szovjet gyártmányú repülőgépre alkalmaztak. Ez esetben minden bizonnyal
II—2-es csatarepülőgépekről volt szó. Az ekkorra már elavult l-16-osokat - több magyar nyelvű
műben megjelentekkel ellentétben - már nem alkalmazták a magyar csapatok ellen ebben a
szektorban, tehát minden „Rata”, mely az 1942 nyári visszaemlékezésekben felbukkan, más
típust takar.
" Vereség János: Páncélosütközetben a Donnál. In Magyar Futár 1942. augusztus 12. 21. o.
12 A tornyára nehézpuska-találatot kapott kocsiban valóban nem volt veszteség, azonban a másik
T-38 személyzetéből - mely komolyabb találatot kapott, valószínűleg egy 45 mm-es
páncéltörő lövegtől - több sebesült volt, mint az a másik visszaemlékezésből is látható.
A gépkocsizó lövészeknél és a kísérő gyalogosegységeknél néhány hősi halott is volt.
,3 Szentiday László: Páncélosok harca Oroszországban. In Magyar Katonai Szemle, 1943/2.
255-258. o.
14 BA-MA RL 10/743b/303. Egy könnyen sebesült magyar katonáról tudok mint veszteségről a
német légitámadás nyomán (a magyar erők többsége nem hatolt be ekkor még Szeljavnojéba,
hanem a 66-os erdő keleti szegélyén állt, ill. a falutól északra volt).
15 HL.: 2. magyar hadsereg iratanyaga 5. doboz 189/6. és 195. naplómellékletek. Ateljesen ép
állapotban zsákmányolt Stuartok közül egyet hazaszállítottak tesztelésre, a másik három
vontatóként került alkalmazásra a 30. harckocsiezrednél.
16 Roszik Jánosról lásd bővebben még Becze Csaba: Magyar páncélosok a Donnál. In Top Gun
1999/8. 18-19. o., uő: Roszik János továbbszolgáló (tsz.) szakaszvezető. In Nullszéria 2000.
szeptember 7-8. o.
17 Pőry Imre alezredest sebesültszállító repülőgéppel hazavitték, hosszú szenvedés után,
szeptember 12-én egy budapesti kórházban halt bele sérüléseibe.
18 HL.: 2. magyar hadsereg iratanyaga 5. doboz 196. naplómelléklet. A magyar páncélos
hadosztály több jelentésben igazolt e napi eredménye 21 kilőtt és négy zsákmányolt szovjet
harckocsi volt.
19 Ezeket az erőket azonban a későbbiekben sem sikerült felszámolni, bár július végéig erre a
magyar csapatok több kísérletet tettek. Ennek oka részben az volt, hogy a terep nagyon
kedvezett a védőknek, részben pedig az, hogy a túlpartról nagyon intenzív tűztámogatást
kaptak.
20 Kolomjec - Szmirnov: i. m. 30. o. Az összefoglaló jellegű munka sajnos nem tér ki az urivi
hídfőben ekkor lezajlott harcok részleteire.
21 A magyar 2. hadsereg nyári hídfőcsatáiról lásd bővebben Becze Csaba: „A pokol tornácán”.
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg hídfőcsatái a Donnál (1942. július-szeptember). Paktum,
Budapest, 2006.
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páncélos fegyvernem első jelentős
sikere a szovjet harckocsik ellen a
második világháborúban.
A támadó magyar csapatok személyi
vesztesége sem volt számottevő; a
főszállásmesteri iratok szerint a teljes
hadsereg véres vesztesége a nap folya
mán 149 fő volt. Ennek ellenére három
magasabb beosztású csapatparancsnok
hivatásos tiszt hősi halála már előrevetí
tette az elkövetkezendőkben várható
súlyos tiszti veszteségeket és az emiatt
bekövetkező tiszthiányt, mely a csapatok
eredményes vezetését számos alkalom
mal akadályozta, sőt néha megbénította
a nyár folyamán. Halálos sebet kapott a
4/III. zászlóalj parancsnoka, Pőry Imre
alezredes, valamint Oláh János száza
dos a 2 . gépkocsizó lövészzászlóaljból,
aki páncéltörő ágyúinak tüzét irányítva
sebesült meg végzetesen. A harmadik
tiszt Pálos Géza százados volt, a Vili.
kerékpáros zászlóalj 2 . századának
parancsnoka, akit az Urivtól észak
északkeletre lévő kicsiny 6 6 -os erdőben
közvetlen közelről lőtt le géppisztollyal
egy rejtőzködő szovjet katona.17
Az egyik magyar jelentés egyébként
összesen 35 darabban adja meg a
megsemmisült, ill. zsákmányul ejtett
szovjet harckocsik számát, a tízdarabos
különbözet valószínűleg részben a gya
logság páncéltörő fegyvereinek esett
áldozatul, részben pedig a mocsaras
parton, menekülés közben ragadt be,
és hagyta hátra a személyzete .18
Kora délutánra mindenesetre a
hídfő legnagyobb részét - a mocsaras
part kivételével - sikerült felszámolni a
lendületes támadással, csak a hídfő
mocsaras keleti, északkeleti partján
maradtak kisebb szovjet erők, alaku
lattöredékek .19
A szovjet veszteségekkel kapcsolat
ban érdemes megjegyezni, hogy a 24.
harckocsihadtest július 20-áig 109
harckocsiját vesztette el a hónap ele
jén rendelkezésre álló 141-ből.20
A győztes ütközet után, július 20-án
kiadott 17. hadseregparancsban Jány
Gusztáv vezérezredes annak a remé
nyének adott hangot, hogy a jövő csak
eredményt, de minél kisebb véres
veszteséget hozzon, ez a vágy azon
ban nem vált valóra. A szovjet 6 . had
sereg augusztus elején meginduló
intenzív hídfőképző akciói nyomán a
területet visszafoglalta, és a rendkívül
véres nyári harcok során jelentős
részét sikerült is megtartania. Január
12-én innen - illetve 14-én Scsucsje,
valamint Kantyemirovka térségéből indult a szovjetek osztrogozsszk-roszszosi támadó hadművelete, mely
offenzíva során a magyar 2 . hadsereg
rendkívül súlyos vereséget szenve
dett.21
■
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Esik László

A thuni páncélosmúzeum

T h u n b a n , a Dufour
Kasernében található az ország
legnagyobb helyőrsége. A bázis
a vasútállomásról húsz perc gyalog
lásra van, segítségként ingyenes tér
képet és tájékoztató füzetet kérhetünk
az állomáson lévő információs irodá
ban. A látogatás előtt kötelező az idő
pont-egyeztetés, mivel a területen
található a svájci páncélos csapatok
kiképzőközpontja, így gyakorlat vagy
katonai műveletek esetén a bázis nem
látogatható.
A kapun történő belépés után a sze
mélyazonosító iratokat elveszik, eze
ket távozáskor adják vissza. Látogatá
sunkkor beosztottak mellénk egy ott
aktív szolgálatot teljesítő kísérőt is, aki
„felügyelt” ránk. Útban a kiállítási hely
szín felé elhaladtunk a „garázsokból”
éppen kiálló M113-as páncélozott csa
patszállítók előtt, melyek vezetői a
másnapi vizsgára készülődtek.
A terület leginkább a megszüntetett
Bolyai Haditechnikai Parkhoz hasonlí
tott, bár méreteiben nagyobb volt.
A járművek rendezetten sorakoztak a
háromszög alakú kiállítási területen,
szabadon lehetett fényképezni, de
tilos volt felmászni rájuk. A kiállítás
egészét tekintve képet alkothattunk a
páncélos fegyvernem fejlődéséről a
kezdeti időktől napjainkig (bár sajnos a
svájci hadsereg által használt Leopard
2A4 típust nem láttuk).
Először nézzünk néhány olyan esz
közt, melyeket a svájci hadsereg rend
szeresített, kipróbálásra megvett, vagy
egyszerűen csak prototípusként léte
zett.
A gyűjtemény legidősebb tagja a
Renault M 17 F.T. harckocsi. Ez volt a
francia hadsereg legfontosabb harc
kocsitípusa az első világháború alatt,
vá jcb an

2. ábra. Jagdpanther a nyolcvanas
években

4. ábra. Jagdpanther a kilencvenes
években

3. ábra. Renault M 17 F.T. a nyolcvanas
években

5. ábra. Panzerjäger G 13

és ez volt az első olyan harckocsi,
mely 360 fokban elforgatható torony
nyal rendelkezett. A svájci hadsereg
1921-ben két darabot vásárolt 56 200
frankos darabáron kipróbálásra, ezt
követte további három beszerzése
1939-ben. A jármű érdekessége a

végére szerelt acélból készült „farok”,
melynek segítségével 1 ,8 m szélessé
gű lövészárkot tudott leküzdeni. Utol
só példányát harci körülmények
között a szovjetek semmisítették meg
Afganisztánban. A kiállított példány
lövege hiányzott.

6. ábra. Tiger II a kilencvenes években - leszakadt csőszájfékkel

1. ábra. A múzeum elhelyezkedése
a vasútállomáshoz képest
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Az angol gyártmányú Vickers-Carden-Loyd könnyű harckocsiból 1934ben két darabot (M+7304 és M+7305
rendszámmal), 1935-ben pedig továb
bi négy darabot (M+7306-7309 rend
számmal) vásároltak a katonai rendőr
ség részére. 1940-1945 között álltak
szolgálatban a svájci hadseregben.
1939-ben és 1941-ben 12-12 darab
csehszlovák gyártású, a később Pan
zer 38(t) néven ismertté vált járművet
rendeltek a svájciak. A svájci haderő
ben Panzerwagen 39 jelzéssel álltak
szolgálatban. Az első szállítmány
fegyverzet nélkül, svéd gyártmányú,
120 LE-s Scania-Vabis 1664 típusú
benzinmotorral került átadásra, a
második szállítmányt pedig a 110 LEs, svájci gyártású Saurer CT 1D típusú
dízelmotorral szerelték. Mindegyik
harckocsi hazai gyártású fegyverzetet
kapott, 1 db 24 mm-es Oerlikon Kano
ne 38 típusú gépágyút és 2 db gép
puskát. A jármű darabja 160 ezer
frankba került. 1949-ben vonták ki a
csapatszolgálatból.
A második világháború alatt érdekes
próbálkozása volt a svájci hadiiparnak
a Nahkampfkanone NK I önjárólöveg
és a Nahkampfkanone NK II „Gustav”
rohamlöveg. Az NK l-ből csak egy pro
totípus készült. A jármű alváza tulaj
donképpen a Pzw 39 meghosszabbí
tott változata. Az NK ll-ből 4 db
készült, teljesen svájci gyártású. Soro
zatgyártásra ez sem került. A múze
umban található jármű 1945-ben
készült, típusának egyetlen megma
radt példánya.
A Hetzer néven közismert Jagdpanzer 38(t) vadászpáncélosból Svájc
156, egyes források szerint 158 db-ot

8. ábra. M 7 Priest önjáró tarack a kilencvenes években

9. ábra. Nahkampfkanone I
a kilencvenes években

10. ábra. TC-16 csapatszállító

vásárolt 1946-1947-ben. Módosítások
után Panzerjager G 13 jelzéssel szol
gált egészen 1970-ig a svájci páncél-

vadász osztályokban. A kiállított jármű
érdekessége, hogy bal és jobb oldali
láncfeszítő kereke különböző (könnyí
tő furatok száma). Működőképes pél
dányai ma is rengeteg látogatót von
zanak a különböző svájci katonai ren
dezvényeken.
A Т -1 6 -os csapatszállítóból 1953ban 302 db került megvételre 7400
frankos darabáron. 1965-ben vonták ki
a szolgálatból, ekkor 300 db-ot elad
tak.
Érdekes kísérleti jármű volt még a
Panzerkanone 6 8 is. A jármű alvázát a
Panzer 58 típusú harckocsitól vették,
erre került rá a 15,5 cm-es Kanone 6 8
típusú ágyú. Maximális lőtávolsága 30
kilométer, tűzgyorsasága 6 lövés/perc
volt. 1972-ben a járművet csapatpró
bának vetették alá, de pénzügyi okok
miatt elálltak a további fejlesztéstől és
kísérletezéstől.
A kiragadott példák szubjektivek,
hiszen a múzeumban ki vannak még
állítva olyan járművek is, mint pl. Pan
zer 51, AMX 13, Panzer 58, SaurerTartaruga lövészpáncélos, Mowag
Pirat 18, Flab Panzer 6 8 stb. Az intéz-

7. ábra. Centurion Mk. Ili a kilencvenes években
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13. ábra. Nahkampfkanone I
a kilencvenes években

11. ábra. Renault M 17 F.T. a kilencvenes években

mény rendelkezik olyan német, ameri
kai, francia, angol és egyéb nemzeti
ségű járművekkel is, melyek nem szol
gáltak a svájci haderőben. Nézzünk

most néhány érdekesebb darabot
ezek közül.
A német járművek közül mostanában
a legnagyobb figyelem a Tiger II típusú

nehéz harckocsit övezi. 2006 szeptem
berében a járművet Fullba szállították
teljes restaurálásra. A munka részletei
jól nyomon követhetőek az interneten
(www.koenigstiger.ch). A jármű gyártási
száma 280215, 1944. szeptember 3-án
került az 506. nehézpáncélos-osztály
állományába. Akkor látott állapotában a
löveg csőszájfékje hiányzott, és maga a
lövegcső is sérült volt. A háború után
Franciaország adományozta Svájcnak.
A kiállított Párduc is különleges,
mivel a típus egyértelmű azonosítá
sa a mai napig nem történt meg.
Az biztos, hogy a torony nem Ausf. G.,

12. ábra. Panzerwagen 39 a kilencvenes években
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17. ábra. 4,7 cm-es Pák (t) Renault R 35
alvázon a kilencvenes években

14.

ábra.

Sherman M4A4 közepes harckocsi

furcsa volt a vezető oldali szokatlanul
széles kitekintő burkolat. Ez állítólag
a karbantartási munkák alatt került a
járműre. Késői gyártású változat,
lövegcsöve két részből áll, a lövegblende körüli gallér széles és csavaro
zott. A G 13-as páncélvadász elődje a
Magyar Királyi Honvédség által is
használt Hetzer vadászpáncélos volt.
Ebből a járműből több is van a múze
umnak, a kiállított darab egyes véle
mények szerint eqy „visszaalakított”
G 13-as.
A német Panzerjager Renault R35(f)
típusú páncélvadászból egy példány
maradt fenn a 176 db-os legyártott
mennyiségből. Többnyire Franciaor18. ábra. Hetzer páncélvadász

15. ábra. Panzerkanone 68 önjáró tarackágyú

az Ausf. D. és Ausf. A. különböző
kombinációi jöhetnek számításba az
alvázat és a tornyot illetően. A jármű
lövegpajzsa nem eredeti, ez jól lát
szik a fényképeken. A legérdeke
sebb a torony bal alsó sarkában lát
ható három betű volt. Egyes vélemé
nyek szerint a betűk az Eisenwerke
Oberdonauban lévő üzemet azono
sítják, de erre nincs megbízható
bizonyíték.
A Panzer IV-es H változatán érde
kes volt az utólag beszerelt 4 db futó
görgő, melyeket egy Panzer lll-ról
„kölcsönöztek”. Lánctalpa pedig egy
Panzer 61 típusú harckocsié volt.
A harckocsit a francia hadsereg adta
át kipróbálásra Svájcnak 1945-ben.
A Jagdpanther vadászpáncéloson
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16. ábra. Tiger II nehézharckocsi, felrobbant csőszájfékkel

22. ábra. Jagdpanzer IV F. páncélvadász
és a szerző

19. ábra. Panzerkampfwagen IV eredeti példánya
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20. ábra. Nahkampfkanone II a kilencvenes években
21. ábra. M31 típusú műszaki-mentő

szágban és a Csatorna-szigeteken
kerültek bevetésre. A francia gyártású
Renault R35 típusú könnyű harckocsi
tornyát eltávolították, helyére a
csehszlovák gyártmányú 4,7 cm-es
páncéltörő ágyú került.
A második világháborús amerikai jár
műveket a Sherman korai gyártású
M4A4 típusváltozata M34-es lövegpajzzsal, M7 Priest önjáró tarack és az М3
„General Lee” közepes harckocsiból
kialakított M31 típusú műszaki-mentő
képviselte. A világháborús szovjet haditechnikát egy számunkra jól ismert
típus, a T-34/85 jelenítette meg egy
7,62 cm-es páncéltörő ágyúval párban.
A világháború végétől napjainkig ter
jedő időszak is igen gazdag volt kiállí
tási anyagban. A teljesség igénye nél
kül láthattunk M47 és M48A1 Patton
harckocsit, különböző változatait a
Centurionnak és az AMX-nek, Len
gyelországból szerzett T-54-est és
német HS 30-as lövészpáncélost.
Akit érdekel a páncélos fegyvernem
története, annak mindenképpen aján
lom e kevésbé ismert kiállítás megte
kintését. Ha már bejutottunk, nem
fogunk csalódni: a svájciak nagyon
előzékenyek, a gyűjtemény jól átte
kinthető, tágas. A járműveken látszik,
hogy a szabad ég alatti tárolás ellené
re is „van gazdájuk”, időről időre javít
ják, átfestik őket. Az anyag folyamato
san bővül, tervezik a járművek zárt
térbe történő elhelyezését, de sajnos
ez eddig különböző okok miatt nem
valósult meg.
A cikk elkészítéséhez nyújtott segít
ségért köszönet illeti Peter Widmen,
aki a látogatást szervezte, valamint
Dan Gravest az archív anyagokért.

Felhasznált

irodalom

Trevor Larkum: Preserved German
Tanks 2.
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Tóth Ferenc

Roncsok és események
a Margit híd környezetében

IV. rész

Ismertté vált háborús eredetű roncsok
a 1019 + 4446 +
4447-es villamos szerelvény.
Ez a Margit híd 1944-es felrob
bantásakor a pesti hídág szigeti
dalásával együtt a Dunába zuhant.
A kocsi aznap két pótkocsit vontatva a
48-as vonalon (Nagyvárad tér Moszkva tér) közlekedett.
A villamoskocsikat kiemelték, és a
háború után felújították.
- 2719 + 5445 villamos szerelvény.
A Margit híd robbanásakor a híddal
együtt a Dunába zuhant.
- II. számú csavargőzös: Épült a
Schlick-Nicholson
hajógyárban
(Újpest) 1918-ban az MFTR részére.
1945. január elején, Budapesten a
Markó utcánál elsüllyedt. Kiemelték és
üzembe helyezték 1946-ban. 1950ben átvette a Balatoni Hajózási Válla
lat, új neve PAJTÁS lett. 1954. május
30-án Balatonfüreden túlterhelés
következtében felborult és elsüllyedt,
még abban az évben kiemelték. 1955től a MAHART siófoki műhelyében kétcsavaros motorhajóvá átépítve új neve
SIÓFOK lett. 1959-ben átkeresztelve
DÖMSÖD névre.
- III. számú csavargőzös: Épült a
Schlick-Nicholson
hajógyárban
(Újpest) 1918-ban az MFTR részére.
1945. január elején, Budapesten a
Markó utcánál elsüllyedt. Kiemelve
1946-ban. 1950-ben átvette a Balatoni
Hajózási Vállalat, 1955-től a MAHART
tulajdona. Selejtezve 1962-ben.
- V. számú csavargőzös: Épült a
Schlick-Nicholson
hajógyárban
(Újpest) 1920-ban az MFTR részére.
1945. január elején, Budapesten a
Markó utcánál elsüllyedt. Kiemelve és
ev ezetes lett

N

42. ábra. A SZAMOS gőzös 2007-ben
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43. ábra. A híd keresztmetszete

47. ábra. Alacsony vízállásnál előkerült
kövek a hídról

44. ábra. A híd átépítése 1973-ban

48. ábra. Faragott kövek a hídról

45. ábra. A budai áthidalás elbontás előtt

üzembe helyezve 1945-ben. 1950-ben
átvette a Balatoni Hajózási Vállalat, új
neve
IFJÚGÁRDA.
1955-től
a
MAHART állományába került, 1964ben selejtezték, átadták a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
46. ábra. Az eredeti hídelem
a Közlekedési Múzeum előtt

részére. Tanyahajóként üzemelt.
Magántulajdonként elhagyva e ls ü l
lyedt a Soroksári-Duna-ágban. (?)
- Vili. számú csavargőzös: Épült a
Schlick-Nicholson
hajógyárban
(Újpest) 1921-ben az MFTR részére.
1945. január elején, Budapesten a
Markó utcánál elsüllyedt. Kiemelve és
üzembe helyezve 1945-ben. 1950-ben
átvette a Balatoni Hajózási Vállalat.
Selejtezve 1964-ben.
- SZAMOS motorhajó: Épült a
DDSG hajógyárban (Óbuda) 1940ben az MFTR részére. Eredetileg ter
vezett neve Solt, motorjai az RDE-IV.
áruszállító hajóból származnak. 1945.
január elején Budapesten, a Markó
utcánál elsüllyedt. Kiemelve és helyre
állítva 1946-ban. 1947-ben átvette a
MESzHART, 1955-től a MAHART
tulajdona. 1968-ban átadták a Bel
ügyminisztérium Dunai Kapitányságá
nak, új neve M.10. Jelenleg magántu
lajdonban van.
- RÉKA motoros személyhajó: Épült
1930-ban az IBUSZ Yachtépítő Üze
mében (Balatonfüred) a Magyar
Motorhajózási Rt. részére. 1936-ban
az MFRT megvásárolja. 1945. január

I H a d ite c h n ik a -tö rté n e t

53. ábra. Hajóroncs a Dunában.
Valószínűleg az MFRT V. számú hajója

49. ábra. A 2008-ban a híd alól előkerült
uszályhorgonylánc csörlője.
Valószínűleg a DDSG uszályról
származhat

52. ábra. Part szélesítésénél előkerült
bomba

50. ábra. A híd törött öntvény
villanyoszlopa

elején, Budapesten a Markó utcánál
elsüllyedt. Kiemelve, selejtezve és
szétbontva 1949-ben (más adatok
szerint 2 km-rel feljebb volt a víz alatt).

'

- DGT 6525 (és DGT 6516?): 1945ben elsüllyedt a Margit híd budai part
jánál a híd alatt. 1948-ban kiemelték,
és átadták a Szovjetuniónak.
- CSILLA gőzüzemű lapátkerekes,
2 0 0 lóerős gőzhajó. Épült 1886-ban a
Hartman József Hajó- és Gépgyárban
(III. üzeme Újpest). 1887 - ALADÁR,
Délnémet Dunagőzhajózási Társaság,
Deggendorf; 18?? - ALADÁR, Drávái
Gőzhajózási vállalat, Barcs; 1898 ALADAR, Guttmann & Frank, Újvidék
(Magyarország); 1919 - VLADIMIR,
Guttmann & Frank, Újvidék, Szerb-Horvát Hajózási Társaság; 1941 - CSILLA,
Guttmann & Frank, Újvidék (Magyaror
szág). 1945-ben aknára fut az 1653 fkmnél(?). Más adatok szerint 1946-ban a
Parlament előtt a víz alatt fekszik.(?)

51. ábra. Ideiglenes gázcsőhíd maradványai a partra kirakva 2008-ban

- Az 1648 fkm-nél a Parlament épü
lete előtt a függőleges partfal közelében
egy ismeretlen (MFTR) uszályroncs
feküdt a mederben. Fedélzete kilátszik.
- Ágyútalp a Duna-meder közepén
az Országház előtt.
- Aknarobbantó repülőgép. A Duna
budai ágába a szigeti víztorony
magasságában 1944 őszén zuhant le.
- Az 1650 fkm-nél a budai ágban az
Árpád hídtól délre 900 m távolságra, a

54. ábra. A ZSÓFIA gőzös az Országház
előtt

szigetparttól 30 m-re egy elsüllyedt
dereglye, 0,7 m víz volt felette.
- Az 1649,6 fkm-nél Margit híd felett
a pesti Duna-ágban a hídtól 800 m-re
a bal parttól 50 m távolságra, a Sziget
utcával szemben a mederben kőszek
rény maradvány. Felette 0,8 m víz volt.
- Az 1649 fkm-nél elsüllyedt uszály
darabjai a bal part közelében a hajózóúttól balra, 40 m-re.
- Az 1648,7 fkm-nél a Pálffy téri
szennyvízcsatornával szemben a part
tól 5 m távolságra katonai ponton a
mederben. Felépítménye kilátszik. Az
1949. évi jelentésben katonai 10
részes vasponton.
A budapesti Duna-szakaszon 57 vízi
jármű került a víz alá, de pontos helye
csak egyharmaduknak ismert, ezért
lehetett több hajó és ponton is a Margit
híd környékén a víz alatt.
Fotók: Budapesti Vízügyi Igazgató
ság, ÁKSZ. Gál Imre, Mészáros
Gyula, Ungváry Krisztián, Jánfalvi Zol
tán, Dobos István, BUVIZIG 1 sza
kaszmérnöksége 1945, Közlekedési
Múzeum, BSZKRT, internet.
■
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Matthaeidesz Konrád

Az AURORA cirkáló
mint múzeumhajó

íg a fegyveres erők létszáma csökken, addig a
haditechnikai gyűjtemények száma gyarapodik.
Tőlünk nyugatra aligha lehetne számon tartani
azoknak a gyűjteményeknek a számát, melyek a hadsere
gekre vonatkozó múzeumi tárgyakat állítják ki. Van, ahol
csak pár eszköz, fegyver emlékeztet a múltra, de kiállítója
büszkén vallja ennek is a jelentőségét. A gyűjtemények
többségében kézifegyvereket mutatnak be, igyekezve
nehéz eszközökkel gyarapítani gyűjteményüket. Történelmi
jelentőségű hajókkal ritkán találkozunk, hiszen azokhoz a
muzeális fenntartási költségén kívül megfelelő mélységű
vízfelület is szükséges. A szovjethatalom is gondot fordított
arra, igaz, politikai célzattal, hogy az 1900. május 11-én
vízre bocsátott 126,8 m hosszú, 16,76 m széles, 6,4 m
merülésű, 19,2 csomó sebességre képes, a krími háború
ban 1854-ben elsüllyesztett hajó nevét vivő AURORA cirká
ló látogatható legyen.
Az SZKP-párthagyomány szerint az AURORA-ról adták
le azt a bizonyos ágyúlövést, mely a nagy októberi szocia-

M

1. ábra. Az AURORA cirkáló jelenlegi horgonyzóhelye a Néván
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2. ábra. Az orr-lövegtorony a sokat emlegetett emléktáblával
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3. ábra. Az ebédlőnek használt hálókörlet
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4. ábra. A hajó Ikonosztáza

6. ábra. A parancsnoki híd és kormányállás elölről nézve

lista forradalmat indította. Magán a tényen és azon, hogy
éles vagy esetleg vaktöltény volt-e, napjainkban is vitatkoz
nak, ez viszont semmit nem von le a hajó utolérhetetlen
technikatörténeti értékéből.
Oroszország tengeri uralomra törekedett, Nagy Péter cár
ezért építtette meg a róla elnevezett Szentpétervárt, hogy
kijárata legyen az Északi-tengerre. A hatalomhoz hadiflotta
is kellett, ezért elkezdték építeni és fenntartották a hadiflot
tát. Az 1887-es admiralitási döntés értelmében 3 db egyfor
ma cirkáló épült. Sorrendben a PALLADA, a DIANA és az

AURORA. Ezek 24 db kazánnal, 3 gőzgéppel voltak felsze
relve, amelyek 11 970 LE teljesítményt adtak le. Ezzel 19,2,
max. 20 csomó sebesség volt elérhető. A fegyverzet nem
volt erős: 8 db 15,2 cm; 24 db 7,5 cm és 8 db 3,7 cm-es
löveg, illetve 3 db 38,1 cm-es torpedóindító. A hatótáv 3700
tengeri mérföld volt, tíz csomó sebességgel.
A nagy erőpróbára az 1904-es japán-orosz háború ide
jén került sor. A japánok először Port Arthur térségében a
távol-keleti flottát, majd 1905. május 17-én Csuzimánál az
oda irányított balti flottát semmisítették meg. Ez utóbbi

5. ábra. Az egyik fedélzeti 3,7 cm-es gyorstüzelő löveg

7. ábra. A matrózok szabványos függőágya
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8. ábra. A csuzimai csata sérülése a halott tiszt fényképével

11. ábra. Az egyik gőzgép hajtókarja

egyik viszonylag modem, nagy reményű hajója az AURO
RA volt. A cirkáló részt vett a csuzimai csatában, onnan
csak gépei teljesítményének köszönhetően tudott manillai
internálásába menekülni. A cári hatalom később vissza
kapta a hajót, melyet kijavítása után ismét hadrendbe állí
tott a Balti-tengeren. Az első világháború folyamán éppúgy,
mint a polgárháború idején az orosz flottához hasonlóan
nem játszott hadtörténelmi szerepet. Politikai szereplése
azonban vitathatatlan, hiszen matrózai először a cár, az
orosz ideiglenes kormány, majd a vörösök ellen is fellázad
tak. A bolsevisták véresen megtorolták a matrózok „árulá

sát”. A hajót 1923-ban kivonták a Vörös Flotta állományá
ból, és iskolahajónak sorolták át. A második világháború
alatt lövegeit leszerelték, hogy Leningrád védelmére ves
sék be ezeket. A hajótest Lomonoszov kikötőjében víz alá
került, ahonnan csak a háború után emelték ki. Feljavítását
követően rövid ideig kiképzőhajó, majd 1948. november 7én a Néván felvontatva ünnepélyesen emlékhajóvá minő
sítették, hogy terebélyes méreteivel hirdesse „október
nagyságát”.
A hajó napjainkban is a város egyik kihagyhatatlan
turistalátványosságaként a Néván horgonyoz. Az orosz

st. ábra. A főfedélzet oldala

12. ábra. A főfedélzet egyik oldala bemutatásra
kiállított 15,2 cm-es gránátokkal

10. ábra. Az egyik 7,62 cm-es hajóágyú

( H a d ite c h n ik a -tö rté n e t)

13. ábra. Az SZKP Központi Politikai Bizottságának zászlaja
a hajó részére

16. ábra. A hajó két főhorgonya

I

Q5 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
В Ql ЧАС 4 0 МИНУТ
ИЗ НОСОВОГО 15QMM ОРУДИЯ
.. КРЕЙСЕРА ДВРОР^
ПО ПРИКАЗУ ЮЕННЭ:
Р Е В 'О Л Ю и И О Н Н О Ю К О М И

14.

ábra. A nevezetes emléktábla szövege

kormány anyagiakat nem sajnálva eredeti állapotába
hozatta rendbe. Fedélzetére rögzített hágó segíti a felju
tást, ahol kiváló állapotú lövegek sora tárul elénk. A „tör
ténelmi lövésre” a hajó mellső lövegtornyán elhelyezett
tábla emlékeztet. Ott van még az a bizonyos rádiós fülke,
kort idéző rádióival, mellyel állítólag a forradalmárok tar
tották kapcsolatukat Leninnel. A felépítményben elénk
tárul a múlt. A nagyteremben ott az ikonosztáz, azaz az
oltár, szentekkel a vallás előírásainak megfelelően.
15. ábra. Az egyik géptávíró tárcsája

17. ábra. A fedélzeten álló távmérő

Ebben a teremben van részben a matrózok hálóhelye,
függőágyak, alvásra használt mentőmatracok is. A len
gőasztal lehetővé tette, hogy a viharban se csurranjon ki
az étel a tányérból. A falon a hajó dicsőségére emlékez
tető fotók és egy egyedi emlék található, a csuzimai csa
tában hősi halált halt Palinov kapitány fényképe, melyet
egy gránát átlyukasztott, így egy kivágott hajótestlemezbe helyezték. Hozzátartozói őrizték titkon a szovjet idő
ben. Az orosz állam létrejötte után a hajónak adomá
nyozták.
A gépház is eredeti, a laikus számára titokzatos csövei
vel, melyek közül némelyik - a szócső - a hangösszekötte
tést biztosította a toronnyal. Látható, hogy liftekkel, csúsz
dákkal már akkor igyekeztek a fűtők fizikai munkáját könynyíteni.
A tiszti kabinok - éppúgy, mint a parancsnoki - megidézik
a 100 évvel ezelőtti állapotot. A jelenlegi parancsnok,
M.V. Matreevics örömmel beszél a hajó múltjáról, jelenéről.
A 6731/6897 t-s hajóra 912, max. 965 t szenet lapátoltak,
horgonya 6 t, horgonylánca pedig 150 m és 18 t-t nyom.
Annak idején 20 tiszt és 548 matróz szolgált a járművön,
napjainkban 40 fő látja el az őrzés, a karbantartás, a tisztí
tás feladatát. Eddig 186 országból több mint 30 millió láto
gató tekintette meg a technikai emléket.
A hajót elhagyva annak szürke testére visszatekintve
messze kísér a hajdani cári, andráskeresztes lobogó, az
orosz flotta napjainkban is hivatalos zászlója. Ha valaki
Szentpétervárra látogat, mindenképpen tekintse meg az
AURORA-t, hiszen fedélzetére lépve a 100 évvel ezelőtti
haditechnika szemtanújává lehet. Megéri!
■
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Bíró Ádám

Romfell páncélgépkocsi, a magyar
páncélgépjármű-gyártás első produktuma
II. rész

jármű alvázán a bal oldalon, eredeti helyén maradt a
kipufogó kivezető csöve, a kipufogódob a védőlemez
mögé került. Ugyancsak az alvázra szerelték fel
mindkét oldalon a sárkaparó szerkezetet, melyet a hátsó
futómű szennyeződése esetén működtettek a rögzítőkar
toldásával. Az alváz hátulján elhelyezett láncos meghajtó
szerkezet, amely eredeti formájában is tokozott kivitelben
működött, az átépítés után az eredeti burkolaton kívül,
további külső páncélvédelmet kapott.
A páncélgépkocsi alvázának hátulján vonóhorgot szerel
tek fel. Ugyancsak hátul, az alváz haslemeze alatt két 750
mm hosszúságú, végén kihegyezett fémrúd volt található,
melynek első végpontja a haslemezen csuklósán rögzült, a
szabad hátsó vége 20 körüli értékben lefelé állt. A két
rudat egy keresztmerevítő kötötte össze, melyre két füg
gesztő elem volt ráépítve. Ezekbe a függesztőkarikákba
voltak rögzítve a haslemezből lefelé csüngő láncok végei.
Ez a szerkezet, az ún. „hegytámasz” a járműnek emelkedőn
történő megállása esetén annak megcsúszását volt hivatott
megakadályozni. Lejtős területen a páncélkocsi orrával az
emelkedő felé megállva, ezt a kétágú szerkezetet a lánc oldá
sával a talajig süllyesztette. Ekkor a fék és a tengelykapcsoló
oldásával a jármű a leengedett hegyes rudakat a saját töme
gével a talajba nyomta, ezzel a kocsi hátrafelé történő csúszá
sát az esetleges fékerő gyengülése esetén is megakadályozta.
Természetesen a hegytámaszt köves, jeges talajon nem vagy
csak bizonyos előkészületi munkák után lehetett használni.
A láncok mozgatása történhetett az alváz alján kialakított
nyíláson keresztül a kocsi belsejéből, de végezhették a
kocsin kívül a lánc egyszerű kioldásával és leeresztésével.
Sajnos ennek a szerkezetnek működtetési mechanizmusát
- írásos anyag hiányában - a fotók alapján megállapítani
nem volt lehetséges.
Az átalakított jármű hűtőrácsa előtt két nagyméretű reflek
tort szereltek fel, melyekkel kialakult a páncélkocsi végleges
hosszmérete. A Romfell páncél fő méretei és műszaki adatai
az alábbiak szerint alakultak: teljes hossz 5670, szélesség

1800, teljes magasság 2480, tengelytáv 3580, nyomtáv elölhátul 1520 mm. Tömege 5 1, motorja négyhengeres, benzin
üzemű, vízhűtéses, 90, majd 95 LE-s, 9530 cm3 hengerűrtar
talommal. Sebessége 28-40 km/h, hatótávolsága 100-150
km. Kezelők száma 4 fő (vezető, géppuskalövész, 2 fő felde
rítő tiszt). Fegyverzete 1 db 7/12. M Schwarzlose géppuska,
3000 db lőszerrel, 1 db 95. M Mannlicher puska, 2 db 12. M
Steyer pisztoly. A jármű páncélzata 6 mm-es krómacél.
Az erőltetett ütemű műhelymunkák eredményeként a
Romfell páncélkocsi 1915 nyarára elkészült. Július 30-án
100 km-es próbajáratáson vett részt. Ennek során kipróbál
ták a Romfellhez készített utánfutót is. Ezt az egytengelyes,
a páncélkocsi felépítményével megegyező magasságú pót
kocsit a páncélautó üzemanyag-, lőszer- és egyéb tartalé
kainak szállítására tervezték. Azonban kicsi raktere nem
vált elégségessé a szükséges anyagok szállítására, ugyan

16. ábra. A Romfell - II és egy zsákmányolt Austin
a klagenfurti laktanya előtt

is. ábra. Az olasz egytornyos Ansaldo páncélkocsi
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17. ábra. A Romfell 17/18 a kocsi parancsnokával (a kép bal
szélén), a kezelőkkel és a páncélgépkocsi-szakasz
parancsnokával (jobb szélen)

19. ábra. Olasz Lancia típusú páncélautó

akkor a kocsi mozgását gátolta. Ezért később használatát
megszüntették, helyette külön kísérő tehergépkocsit rend
szeresítettek.
Ugyanezen a napon - július 30-án - a budapesti Automo
bil-Ersatzdepot ajánlatot kért a Siemens & Halske cégtől
egy páncélgépkocsiban használható „drót nélküli telegráfállomás” szállítására. A rádióval szemben támasztott igény
szerint a hatósugár 100-150 km volt. A készülék áramellá
tását a jármű motorjának kellett szolgáltatnia. A Hadügymi
nisztérium, amely eddig semmit sem tudott a páncélkocsi
ról, hevesen tiltakozott e terv kivitelezése ellen.
Azonban ekkor már a páncélautó készen állt a budapesti
Jármű Tartalékszertár (KED) műhelyében. Az Ersatzdepot
1915. augusztus 18-án jelentette, hogy a VI-865-ös forgalmi
rendszámmal ellátott, 100 LE-s, lánchajtású Mercedes sze
mélygépkocsit átépítették páncélkocsivá. A megszületett pán
célozott jármű az XI-271-es rendőrségi rendszámot kapta.
A jelentés egyben egy kérdést is tartalmazott; hogy a
jármű felszereléséhez szánt két géppuskát a Depotban,
vagy később, a csapatoknál szereljék-e be. A kérdésre
adott válasz nem ismeretes, de az tény, hogy októberre egy
géppuska beszerelésre került.
Hamarosan a nagyközönség is megismerkedhetett az új
harcjárművel. 1915 októberének első hetében Budapesten az
akkori ügetőpályán nagyszabású katonai bemutatót szervez
tek. A harci játékot Budapest katonai parancsnoka, Marenzi
gyalogsági tábornok szervezte, a Vöröskereszt támogatottsá

gának népszerűsítésére. Ezen a nagy érdeklődést kiváltó ese
ményen több hazai notabilitás - többek között báró Hazay
Samu honvédelmi miniszter, valamint Kárász altábornagy, a
honvédség tüzérségi felügyelője - is megjelent.
A hagyományos fegyvernemek - gyalogság, lovasság,
tüzérség - parádéját követően, a műszaki bemutató során
előbb a Holt-Catepillar lánctalpas tüzérségi vontatót, majd
végül a Romfell páncélgépkocsit is láthatta a közönség, imi
tált harcfeladat során.
A nagy tetszést kiváltó gyakorlatról a korabeli lapok is elis
merően számoltak be. Az Allgemeine Automobil című újság a
következőeket írta a Romfell páncélkocsiról: „A tömörgumis,
»teli« acéltárcsás kerekekkel és csőrlővel felszerelt jármű
bizonyára tekintélyes sebességre készült. A páncéltoronyból
egy gépfegyver csöve áll ki. Az oldalfalakba lőnyílások vannak
bevágva. A német repülőgépekhez hasonlóan a páncélgépko
csi egy vaskereszttel van megjelölve. A jármű nem csak
önmagában figyelemreméltó, hanem az is jelentős, hogy had
seregünk járműparkműhelyei, mintaszerű felszereltség és
vezetés mellett, ilyen páncélgépkocsikat képesek előállítani.”
A páncélgépkocsit ezután Bécsbe szállították, ahol azt a
Hadügyminisztérium megvizsgálta, és használatra alkalmas
nak találta. A Romfellt személyzettel látták el, két géppuská
val szerelték fel, ebből az egyik tartalék fegyver volt. Majd
Ludvig von Rákosy (Rákosy Lajos) szolgálaton kívüli főhad
nagy parancsnokságával 1915. október elején - utánfutójával
együtt - átadták a 7. hadsereg parancsnokságának.

20. ábra. Az első olasz páncélgépkocsi, az 1912-ben gyártott
Bianchi

21. ábra. Az 1915-ös angol Austin első változata
az orosz hadsereg állományában
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A páncélautó első bevetésére 1915. október 11-én került
sor Galíciában, Tarnopoltól északra. Az ütközetben egy
orosz Austin páncélgépkocsival került harcérintkezésbe. A
7. hadsereghez tartozó hadtest később Kolomeából jelen
tette, hogy az októberi harcokban ezt követően saját pán
célautót nem alkalmaztak. Egyúttal jelentették, hogy az
utánfutó túlságosan kicsinek bizonyult ahhoz, hogy a szük
séges felszereléseket be tudja fogadni, valamint akadá
lyozza a páncélkocsit az ütközetben. Mindezek miatt az
utánfutó feladatkörét egy tehergépkocsi vette át.
A következő 11 hónapban a páncélkocsi kisebb intenzi
tással vett részt a harcokban. Utoljára a Brussilow-offenzíva elhárításában kapott szerepet Buczacz (?) térségében,
amely harcok után, 1916. augusztus 11-én - kísérő gépko
csijával együtt - meglehetősen sérült állapotban vonták
hátra.
Időközben a budapesti К. u. K. Automobil Ersatzdepot
1916. augusztus 29-én kérte az általuk kifejlesztett és meg
épített Romfell páncélkocsi frontról történő visszarendelé
sét, miután a jármű 1915. október 11. óta folyamatos front
bevetésen volt. A tervezett teljes felújítás során elektromos
indítószerkezetet és csúszásgátlókkal módosított kerekeket
kívántak a járműre szerelni. Az elég hézagos információk
szerint ez a terv nem valósult meg, a kocsit nem a buda
pesti, hanem a Stryjben állomásozó 36. számú járműszere
lő műhelynek adták át. Itt a javítás során új, KN-5965 kato
nai rendszámot kapott.
A javítás elvégzése után az AOK olaszországi referensé
nek, Karl Schneller ezredesnek a kérvénye alapján, az 5.
hadsereg-parancsnokság (Adelsberg KüstenschutzdienstPartvédelmi Szolgálat IV.) Trieszt szakaszához rendelték,
kis mobil tartalékként. Az 5. hadsereg a páncélkocsit
Amann szakaszvezetővel hozatta el Stryjből. Az út első
szakaszát Laibachig (Ljubjana) a páncélkocsi és a gépko
csivezető vonaton tette meg, majd onnan saját keréken
jutott el Triesztbe.
1917.
június 6-án a trieszti szakaszparancsnokságtól
„Mercedes páncélautó” - tehát a Romfell - kerékpáros
katonákból összeállított személyzetével az 1. számú, udinei tábori járműparkhoz került. Itt a használat során megál
lapították, hogy a jármű alváza már használhatatlan, ezért
a páncélfelépítményt egy zsákmányolt tehergépkocsi alvá
zára szerelték át. Az alap most egy kéttonnás FIAT 18 C
típusú tehergépkocsi alváza lett, erre került át a csaknem
változatlan Romfell-felépítmény. Eltérés csak a motorház
hűtőrácsán látható, a korábbi 16 hűtőlemez helyett most
csak két sorban álló 6 -6 elem került felszerelésre. A másik
szembetűnő eltérést a motorház elején lévő hűtőtartály
zárósapkája jelentette.
Az alvázon viszont lényeges eltérések láthatók. Az alváz
és lemezelése láthatóan könnyített, kisebb méretű, a kerék22. ábra. Az angol eredetű Lanchester (1914) az orosz
hadseregben
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23. ábra. Az 1917-es Austin páncélautó

24. Orosz Ishorsky-FIAT jármű

a

25. ábra. Az első orosz gyártású páncélkocsi, a Russo-BalticNiva, összkerék-meghajtással, elöl-hátul vezetőüléssel,
18 mm-es páncélzattal

tárcsák áttörtek, küllős megoldásúak. Az első híd - amely a
Mercedes jármű esetében a motortér alatt vízszintes hely
zetű - itt a középrészén V alakban megtört. A tengelytáv
3550 mm, csaknem azonos méretű a korábbi típuséval.
A teljes hossz 5370 mm-re csökkent, a szélesség és a
magasság megegyezik az első változatéval.
Az új jármű - a könnyített alváz és járószerkezet követ
keztében - másfél tonnával kevesebb, 3 ,5 1tömegű lett. így
vált lehetségessé, hogy a csupán 44 LE-s, M09 Goliath víz
hűtéses benzinmotor 35 km/h sebesség elérését tette lehe
tővé. A járószerkezet vizsgálatánál újból előtérbe kerül a
meghajtás kérdése: mind a négy vagy csak a hátsó kere
kek voltak meghajtottak?

I H a d ite c h n ik a -tö rté n e t W

Az alvázként felhasznált FIAT tehergépkocsi meghajtási
rendszere - a hátsókerék-meghajtás - ismert adat. Az
átépített Romfell II páncélkocsiról napjainkig az egyetlen
közismert fotón - szerencsére - egyértelműen látszik az
első híd és a kerékfelfüggesztés rendszere. Az első kerék
meghajtásának tényére utaló szerkezeti elem most sem lát
ható. Ezek után csaknem teljes bizonyossággal feltételez
hető, hogy a Romfell páncélkocsinak sem az első, sem a
második változata nem volt összkerék-meghajtású.
A meghajtás vizsgálata után a „Romfell-történet” második
sokat vitatott kérdéséhez érkezünk: Valójában két Romfell
páncélkocsi épült, vagy csak az első jármű páncélfelépít
ménye került át az új alvázra, és ezzel az eredeti jármű
megszűnt létezni? Valószínűbbnek tűnik a második válto
zat, ugyanis erre több közlés, illetve következtetés utal.
A korabeli jelentésben minden kétséget kizáróan szerepel,
hogy az első Romfell alváza a többéves frontszolgálat
következtében tönkrement, és cserére szorul. Egyértelmű
en megírták, hogy a régi felépítményt helyezik át az új
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27. ábra. Az orosz gyártású Austin-Putyilov (1917)
páncélkocsi

alvázra, s az erre történt áthelyezést a fényképfelvétel iga
zolja is. De arról, hogy a megszűnt, eredeti Romfellt újból
megépítették volna, arról napjainkig sehol semmilyen jelen
tés, visszaemlékezés nem ismeretes.
A budapesti javítóbázison végzett munkákról elég sok
adat fennmaradt. Nagy vonalakban ismertek a kijavított
saját és zsákmánygépkocsik, páncélautók típusai, darab
számai stb., de egyetlen mondat nem utal arra, hogy 1918
első felében megépült volna egy új felépítményű páncéljár
mű. Mint ahogy arról sem került elő - még utalás jelleggel
sem - leírás, hogy ha valóban megépült, milyen alvázra
telepítették azt a sehol sem említett új karosszériát. Egyéb
ként az sem tudható, hogy az alvázcserét melyik javítómű
helyben végezték el. Bár néhány utólag készült munkában
szerepel, semmi sem bizonyítja, hogy a budapesti Depotban történt volna az átalakítás, több jel utal arra, hogy az
udinei telep volt a munka helyszíne. Tehát a sokszor emlí
tett „második” Romfell páncélos megépítését semmiféle
26. ábra. A belga Minerva (1914) páncélgépkocsi orosz
használatban
dokumentum nem támasztja alá. Éppen ellenkezőleg, a
Panzer hadseregcsoport
ROMFELL 1917/18 (ROMFELL - II) új alvázra átépített páncélgépkocsi
jelentésében, ahová az uj
alvázra átszerelt jármű
Átépítés éve:
1917/18
került, mindig csak egy
Üzem:?
К. u. K. Bp. Zápolya utcai Kraftfahrersatz Depot
Romfell szerepel. Valószí
Új alváz:
FIAT 18/C 2t (zsákmány) tehergépkocsi
nűsíthető, hogy egyetlen
Hossz:
5370 mm
páncélfelépítmény készült,
Szélesség:
1800 mm
melyet két alvázra is fel
Magasság:
2480 mm
szereltek. Természetesen
Hasmagasság:
360 mm
a fenti feltételezéseket sem
Tengelytáv:
3550 mm
lehet megbízható, kétség
telen bizonyítékokkal alátá
Nyomtáv elöl/hátul:
1520 mm
masztani.
Tömeg:
3,5 t
Az átépített páncélkocsi
Motor:
négyhengeres, benzinüzemű, vízhűtéses 44 LE (32,34 kW)
ról fennmaradt egyetlen
Fajlagos motorteljesítnény: 12,6 LE/t
felvétel már a világháború
Maximális sebesség:
35 km/h
befejezése után készült,
Hatótáv:
340 km
1919 áprilisában, KarintiáÜzemanyag-fogyasztás:
35-40 1/100 km
ban, a klagenfurti WaisenMeghajtás:
hátsó kerék, lánchajtás
haus-kaszárnya udvarán.
Kerekek:
4 db tömör gumikerék, könnyített abroncs
Az előtérben álló Romfell
Kormányzás:
első kerekek
mögött egy zsákmányolt
Páncélzat:
6 mm krómnikkel
orosz Austin páncélgépko
Fegyverzet:
1 db 7/12 Schwarzlose gpu. 3000 db lőszer (12 heveder)
csi látható. A két jármű a
Fáhnrick Jack parancsnok
1 db 95 M Mannlicher puska, 80 db lőszer
sága alatt álló Panzerzug
2 db Steyer pisztoly, 48 db lőszer
állományába
tartozott.
Személyzet:
4 fő (vezető, géppuskalövész, 2 fő felderítőtiszt)
A fotón maga Fáhnrick
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28-31. ábra. A Romfell makettje különböző nézetből

parancsnok is látható, a kép közepén áll. A bal szélen álló
katona a Romfell - feltehetően utolsó - parancsnoka,
Schroderböck szakaszvezető.
A Karintiába véletlenül került két páncélkocsi végül igen
nagy szolgálatot tett az osztrákoknak, amikor 1919. április
28-án a jugoszlávok a fegyverszünetet megszakították, s az
egész karintiai arcvonalon előrenyomultak. A körzet parancs
nokának, Hülgerth tábornoknak Klagenfurttól keletre az
összes szabadságolt, diákszázad, valamint a két páncélgép
kocsi és két autós légvédelmi ágyú gyors összpontosításával
sikerült a helyzetet megmentenie. A két páncélkocsi eredmé
nyesen működött közre a karintiaiak ellenlökésében, sőt az
orosz eredetű páncélautó közelharcban kézigránátoktól meg
is sérült, s egy embere megsebesült. Feltehetően ez a beve
tés volt a Romfell utolsó haditette. Adatokkal kellően meg
nem erősített magyar források említik, hogy a háború után a
jármű Magyarországra került. Állítólag előbb a Cserny-külön ítmény, majd a Vörös Hadsereg használta a Tanácsköztár
saság ideje alatt. 1920 után további sorsa ismeretlen.
Összefoglalva a Romfell páncélgépkocsi történetét, az
alábbi megállapítást tehetjük: Az első világháborúban az
Osztrák-Magyar Monarchia frontvonalain tevékenykedő
páncélgépkocsik műszaki és harcászattechnikai adatait
vizsgálva leszögezhető, hogy a magyar Romfell páncélko
csi a legtöbb műszaki mutatójával megfelelő ellenfele volt
külföldi társainak. Az angol Austin, a Sheffield, az orosz
FIAT, az Austin-Putyilov csupán a fegyverzet terén élvez
tek némi előnyt a két géppuskával, az olasz egy- és kéttornyos Ansaldók a nagyobb sebességükkel tűntek ki. Ugyan
akkor a Lanchester, a Bianchi és a Minerva minden tekin
tetben elmaradt a Mercedes páncélkocsi mögött.
Valamennyi jármű csupán kétkerék-meghajtással rendel
kezett, terepjáró képesség nélkül. Egyébként a terepjáró
képesség hiányát nemcsak az összkerék-meghajtás hiá
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nya eredményezte. Hozzájárult ehhez a hihetetlenül gyen
ge fajlagos talajnyomási érték is. A túlságosan keskeny
keréktárcsa, a tömör gumis abroncsozás igen csekély fel
fekvést biztosított a járműveknek a terepen. Ezzel szemben
a Romfell páncélgépkocsi a maga 90-95 LE-s motorjával
valamennyi ellenfelét megelőzve jobban közlekedett tere
pen is. Ezért a Romfell történetét tekintve teljesen érdekte
len, hogy a különböző alvázakra szerelt két felépítmény
lehetett-e egy időben vagy sem. Számunkra az a tény ad
okot a jogos büszkeségre, hogy a Monarchiában egyedüli
ként a magyar teremtőerő hozott létre máig megemléke
zésre méltó műszaki alkotást.
E z ú to n m o n d o k k ö s z ö n e té t S c h m id t L á s z ló n a k a c ik k m e g 
írá s á h o z n y ú jto tt s e g íts é g é é rt.
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A vonatkozó cikk a HT 2010/5. számban jelent meg. Lovasi Nándor helyhiány miatt kimaradt képeit itt közöljük, szíves
segítségét ezúton is köszönöm. A 2010/5, sz. 78. oldalán a 24. ábra felirata helyesen: Curtiss H-75-C-I vadászgép.
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1. ábra. Az AT-6 gépből filmhez átépített Zero utánzat

4. ábra. A négytollú légcsavarral szerelt Corsair F4U-4 USN változata

2. ábra. A Corsair F4U-1 ausztrál haditengerészeti változata

5. ábra. Az AT-6 Texan kiképzőgép

3. ábra. Az Fw 190A restaurált példánya

6. ábra. A Zero utánzat átépítésből
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II. rész

7. ábra. A Me 163A vitorlázó változata

10. ábra. A P-40 eredeti példánya

8. ábra. A Me 163A leszállás után

11 ábra. A B-25C Mitchell bombázógép

9. ábra. A P-51D Mustang leszállás közben

12. ábra. A Jak-3 vadászgép utángyártott példánya

