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A Magyar–Román Közös Béke-
fenntartó Zászlóalj 1998-ban 
jött létre, amikor Budapesten 

aláírták a német–francia közös dan-
dár mintájára kialakított szerződést, 
s ezzel megkezdődött az együttmű-
ködés a Magyar Honvédség és a 
Román Fegyveres Erők között. Az 
alapvető cél a kezdetektől fogva az 
volt, hogy egy magas fokú készen-
létben álló, magas szinten operatív, 
közös békefenntartó, béketámogató 
és szükség esetén békekikényszerí-
tő erő jöjjön létre a két ország köz-
reműködésével. Az alakulat teljes 
létszáma maximum ezer fő, s alap-
helyzetben az alakulat magyar és 
román katonái is hazájuk területén 
állomásoznak.

Az 1998-as kezdetek óta a közös 
zászlóalj már sikeresen teljesített 
tizennégy gyakorlatot, a legutób-
bit 2017 novemberében tartották 
Magyarországon. Az idei Wise 
Foresight elnevezésű foglalkozásso-

rozat egy hete során az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandár hódmező-
vásárhelyi alakulata és a román 81. 
„General Grigore B lan” Gépesített 
Dandár katonái az „ellenség” táma-
dásának kivédésével, majd sikeres 
ellentámadás indításával bizonyítot-
ták felkészültségüket.

A zárónapon tartott parancsnoki 
átadás-átvételi ünnepségen dr. Ru-
szin Romulusz dandártábornok, az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
parancsnoka elmondta, hogy az el-
múlt tizenkilenc évben sok minden 
megváltozott. Míg kezdetben az 
angol nyelv használata is kihívást 
jelentett a felek számára, addig ma 
már a kommunikáció folyékonyan 
és tökéletesen zajlik. Napjainkban 
sokkal inkább a feladatok jellegében 
érhető tetten a változás.

– A világ előtt új kihívások van-
nak, ezt tapasztalja, érzi mind a két 
ország. A közel húsz év alatt renge-
teg harceljárás módosult, katonáink 

megjárták Irakot, Afganisztánt és a 
Balkánt, tehát valós harci tapaszta-
latokkal gazdagodtak, amelyeket be 
lehetett építeni a hazai kiképzésbe 
– fogalmazott a dandártábornok.

Mircea Gologan ezredes, a 81. 
„General Grigore B lan” Gépesített 
Dandár parancsnoka szerint az ala-
pításnál megfogalmazott elképzelés 
kiváló volt, s ennek gyümölcse most 
kezd igazából beérni. Véleménye 
szerint Magyarországnak és Romá-
niának még jobban közelednie kell 
egymáshoz, ezzel is erősítve a két 
államot érintő külső fenyegetésekkel 
szembeni védelmet.

A zárógyakorlat megtekintése után 
a magyar és a román parancsnokok is 
rendkívül sikeresnek értékelték a fel-
készítést. Ruszin Romulusz dandár-
tábornok mindehhez hozzátette: ez 
különösen nagy öröm és büszkeség 
számára, hiszen az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandárnál jelenleg óri-
ási a leterheltség. Mint fogalmazott, 

számos feladat során kell helytállnia 
a debreceni és a hódmezővásárhelyi
katonáknak, de ők így is kiváló tel-
jesítményt nyújtottak a gyakorlaton. 
A tábornok úgy véli: az idén tizen-
kilenc éves Magyar–Román Közös 
Békefenntartó Zászlóalj katonái 
már harcászati szinten is képesek az 
együttműködésre.
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NAGYVILÁG

Az iraki kurdok függetlenségi népszavazása

MAGYAR HONVÉD

ÁLOMBÓL RÉMÁLOM?

HIÁBA GYŐZTEK ELSÖPRŐ TÖBBSÉGGEL A ÜGGETLENSÉGET TÁMOGATÓ 
IGEN  SZAVAZATOK, A KURDOK NEM TUDTÁK ÉRVÉNYES TENI 

AZ ÉRDEKEIKET BELSŐ MEGOSZTOTTSÁGUK, KISZOLGÁLTATOTT 
GAZDASÁGUK, VALAMINT A NEMZETKÖZI TÁMOGATÁS HIÁNYA MIATT, 
ÉS VÉGEREDMÉNYBEN MEGGYENGÜLVE KERÜLTEK KI A NÉPSZAVAZÁSI 
KEZDEMÉNYEZÉSBŐL.

Az „Iszlám Állam” elleni harcban 
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NAGYVILÁG Feith László összeállítása  Fotó: internet

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai Védelmi 
Kutatóközpontjának (NKE 

SVKK) kutatóasszisztense, Pénzváltó 
Nikolett az „Álomból rémálom? Az 
iraki kurd függetlenségi népszavazás 
margójára  című elemzésében úgy 
fogalmaz: a világ egyik legnagyobb 
(mintegy 0 millió fős), saját állam 
nélküli nemzetét alkotó kurdok szá-
mára egy függ etlen állam létrehozása 
és fenntartása évszázados cél. Ehhez 
a legközelebb az iraki kurdok állnak, 
akik széles körű politikai (arányos 
politikai képviselet Bagdadban, saját 
regionális kormányzat), gazdasági (a 
központi költségvetés bevételeinek 
17 százaléka illeti őket), kulturális 
(a kur d hi vatalos nyelv Irakban) és 
katonai (független katonai erejük a 
peshmerga) autonómiát élveznek a 
föderális berendezkedésű országon 
belül. A teljes függetlenség eléré-
se előtt azonban mindig is komoly 
akadályok álltak, például a belső 
megosztottság, a külső hatalmak 
ellenállása (ide értve a bagdadi köz-
ponti kormányt, valamint a jelentős 
kurd lakossággal rendelkező, ezért e 
népcsoport függetlenségi törekvése-
inek megakadályozásában érdekelt 
környező államokat, Törökországot, 
Iránt és Szíriát), továbbá a nemzetkö-
zi támogatás és a szuverenitás gazda-
sági alapj ának hi ánya.

 
Az „Iszlám Állam” fölött Moszulnál 
aratott sikert követő felfokozott han-
gulatban, 2017. június 7-én az iraki 
Kurdisztáni Regionális Kormányzat 
(KRK) népszavazásért felelős felettes 
szerve bejelentette, hogy szeptember 
25-én referendumot tartanak az iraki 
kurd régió, valamint a 2014 nyarán 
kurd ellenőrzés alá vont, úgynevezett 
vitatott hovatartozású  területek füg-

getlenségéről.
Az iraki parlament szeptember 

12-én utasította el a népszavazást, 
szeptember 1 -án pedig a legfelsőbb 
bíróság elrendelte annak felfüggesz-
tését. Mindeközben a kurdokkal 
szemben működésbe lépett egy ko-
rábban valószínűtlennek tűnő iraki–
iráni–török összefogás is. Az ENSZ 

Közgyűlése alkalmával megtartott 
találkozójukat követően, szeptember 
21-én a három ország külügyminisz-
tere közös nyilatkozatban ítélte el a 
kurd kezdeményezést. A dokumentum 
a párbeszéd sürgetése mellett kiemel-
te, hogy kiáll Irak politikai egysége és 
területi integritása mellett, a tervezett 
referendum pedig nemcsak sérti az 
iraki alkotmányt, de további instabili-
táshoz vezethet a régióban. Működés-
be lépett az amerikai diplomácia is, az 
egyeztetések azonban nem vezettek 
eredményre, mint ahogyan a szep-
tember 14-én az Egyesült Államok, 
az Egyesült Királyság és az ENSZ 
által közösen megfogalmazott tervezet 
sem, amelyben a referendum elha-
lasztásáért cserébe segítséget ígértek 
a kurdoknak a Bagdaddal folytatandó 
tárgyalási folyamatban.

A baljós előjelek dacára megtar-
tották a népszavazást, amelyen – a 
hivatalos kurd adatok szerint – 72,6 
százalékos részvétel mellett 92,7 
százalékkal győztek a függetlenséget 
támogató „igen” szavazatok. Bár az 
iraki kurd politikai vezetés hangsú-
lyozta, hogy mindössze véleménynyil-
vánító népszavazásról van szó, ami 
nem jelenti a függetlenség egyoldalú 
kikiáltását, a referendumot követő 
napokban jogi és gazdasági ellenlé-
pések sorozata indult meg a KRK-val 
szemben – idézi fel Pénzváltó Nikolett 
a tanulmányában. Az iraki kormány 
a Törökország és Irán támogatásával 
bevezetett szankciók mellett, három 
héttel a népszavazást követően úgy 
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James Mattis amerikai védelmi miniszter 
és Maszúd Barzáni: az USA nem választott 
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NAGYVILÁG

döntött, hogy katonai úton szerez ér-
vényt akaratának. A fegyveres erők 
előrenyomulása október 16-án haj-
nalban indult meg. A kurd peshmerga 
harcosok szinte puskalövés nélkül 
vonultak vissza a szimbolikus jelen-
tőségű és kőolajban rendkívül gazdag, 
így a függetlenségi álomhoz elenged-
hetetlen Kirkukból, amelyet azelőtt, 
az „Iszlám Állammal” szemben, több 
mint három évig tartottak, miután az 
iraki fegyveres erők elmenekültek a 
területről.

Törökország és Irán nem avatko-
zott be saját hadseregével a harcokba, 
ugyanakkor közvetve mégis szerepük 
volt az offenzíva megindításában, töb-
bek között azáltal, hogy mindketten 
erőteljesebb fellépésre ösztönözték az 
iraki kormányt. Az Egyesült Államok 
nem szállt síkra a kurdok megsegítése 
érdekében. Donald Trump amerikai 
elnök bejelentette, hogy Washington 
semleges marad a kon  iktusban. A 
nemzetközi közösség párbeszédre és 
az eszkaláció elkerülésére szólította 

fel a feleket, ugyanakkor – kimondva 
vagy kimondatlanul – támogatásá-
ról biztosította az iraki kormányt. A 
kurdok ismételten igazolva láthatták 
a régi mondásukat, miszerint „Nincse-
nek barátaik, csak a hegyek”.

 
A népszavazási kezdeményezés nyo-
mán kialakult válság élesen rávilá-
gított a kurdok megosztottságára is. 
A referendum megtartását ugyanis 
a két legnagyobb ellenzéki párt, a 
Gorrán (Mozgalom a Változásért) és 
a Kurdisztáni Iszlám Csoportosulás 
(Komal) nem támogatta, mert annak 
időzítését nem tartották megfelelőnek, 
emellett kritizálták a kezdeményezés 
pártpolitikai jellegét is. A független-
ségi népszavazás legnagyobb támo-
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NAGYVILÁG

gatója a két hagyományos nagy párt, 
a kormányzó Kurdisztáni Demokrata 
Párt (Kurdistan Democratic Party 
– KDP), valamint nagy riválisa, a 
Kurdisztáni Haza  as Unió (Patriotic 
Union of Kurdistan – PUK) volt – 
mutat rá az elemző, aki a referendum 
időzítése kapcsán kiemeli Maszúd 
Barzáni személyes ambícióinak sze-
repét. Barzáni 2005-ben került a KRK 
élére. 2013-ban második elnöki cik-
lusa is lejárt, amit a kurd parlament 
ugyan 2015-ig kivételes esetként 
meghosszabbított, a politikus azon-
ban ezt követően sem akart távozni 
posztjáról, az „Iszlám Állam” jelentet-
te fenyegetésre hivatkozva. A terror-
szervezet elleni harc paradox módon 
fontos legitimációs alapként szolgált a 
kurd rezsim számára, segített ugyanis 
elfedni a régió komoly belső (gazda-
sági, politikai, társadalmi) gondjait.

Az „Iszlám Állam” területvesztésé-
vel párhuzamosan azonban – hatalma 
megőrzése érdekében – a KDP-nek 
új legitimációs forrást kellett találnia. 
Barzáni azzal számolt, hogy a régóta 
vágyott függetlenség kérdése lesz az, 
ami köré egyesíteni tudja az embere-
ket. Mindez ügyes politikai lépésnek 
tűnt, hiszen a népszavazás elválaszt-
hatatlanul az ő nevével kapcsolódott 
össze, politikai ellenzéke pedig nem 
tehette meg, hogy ne támogassa a 
közös ügyet. Utólag azonban látha-
tó, hogy Barzáni elszámolta magát. 
A népszavazás, ami arra volt hivatott, 
hogy konszolidálja a KDP pozícióját, 
a párt meggyengüléséhez vezetett – 
jegyzi meg a szerző.

A katonai szintre lépő kon  iktusban 
ismét megmutatkozott: amellett, hogy 
a KRK esetében nem beszélhetünk 
egységes politikai entitásról, nincs – 

és nem is volt – egységes peshmerga 
erő sem. A milíciák a különböző kurd 
pártokhoz kötődnek; ezek egyfajta 
utolsó védvonalként tekintenek az 
ellenőrzésük alatt álló fegyveres cso-
portokra, amelyek nélkül a  zikai túl-
élésük nem biztosított, ebből adódóan 
egyhamar nem is fognak lemondani 
azok szolgálatairól.

A kibontakozó eseményekre válasz-
ként a kurd politika összefogás helyett 
tovább töredezett. j szereplők léptek 
színre, megpróbálva előnyükre fordí-
tani a hatalmi átrendeződést. A PUK-n 
belüli feszültség kiéleződött, a népsza-
vazást megelőző hónapokban többen 
hangot adtak elégedetlenségüknek a 
párt vezetésével szemben, sőt Barham 
Szálih alelnök végül ki is lépett, majd 
a referendumot követően új formációt 
alapított Koalíció a Demokráciáért és 
Igazságosságért (CDJ) néven. A CDJ 
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egyik első nyilatkozatában azzal vá-
dolta a kurdisztáni kormányt, hogy 
eljátszotta morális és politikai hiteles-
ségét, ezért átmeneti kormány felállí-
tására szólított fel, amely megkezdi a 
tárgyalásokat Bagdaddal.

  
A hatékony állami működéshez el-
engedhetetlen egy bizonyos szintű 
gazdasági stabilitás, az iraki kurdok 
esetében azonban kijelenthető, hogy 
jelenleg ez sem biztosított. A KRK 
bevételeinek mintegy 90 százaléka a 
kőolaj e portjából származik, azonban 
nehézségekkel küzd az erőforrások-
hoz és a piacokhoz való hozzáférés 
területén, pedig ezek gazdasági szem-
pontból kulcsfontosságúak. Bár 201 -
ben régóta vágyott célokat sikerült el-
érni mindkét szegmensben (a Kirkuk 
fölötti ellenőrzés megszerzése, illetve 
a kőolaje port megindítása az új, füg-
getlen kurd vezetéken keresztül), az 
eredmény nem találkozott a pozitív 
várakozásokkal.

Az iraki olajkitermelés az ország 
déli, síita többségű területein 2016-
ban havi körülbelül 100 millió hordót 
tett ki, míg a KRK-é 17 milliót. A két 
adat összevetéséből látható  a kurdok 
összességében nagyobb exportbevé-
telhez jutottak volna, ha együttmű-
ködnek Bagdaddal, mint azzal, hogy 
önállóan e portáltak; előbbi esetben 
ugyanis – az iraki alkotmány előírá-
saival összhangban – az iraki össz-
bevételek 17 százalékát kapták volna 
kézhez. A kirkuki olajmezők elvesz-
tésével a kurd mutatók rövid távon 
nagy valószínűséggel nem fognak 
javulni – prognosztizálja Pénzváltó 
Nikolett.

Ami a piacokhoz való hozzáférést 
illeti, a KRK földrajzi, geopolitikai el-
helyezkedése rendkívül kedvezőtlen. 
Ennek legfőbb oka, hogy úgynevezett 
„szárazföldbe zárt” terület, vagyis 
nem rendelkezik tengerparttal. Ez azt 
jelenti, hogy gazdasági tekintetben 
rendkívüli mértékben függ a környe-
ző államoktól, hiszen kereskedelmé-
nek jelentős részét, illetve bizonyos 
termékek exportját kizárólag azokon 

keresztül bonyolíthatja le. Mindez 
önmagában nem lenne akkora problé-
ma, ha a KRK szomszédja nem a kurd 
függetlenségi törekvések megakadá-
lyozásában leginkább érdekelt négy 
állam lenne  Törökország, Irán, Irak 
és Szíria. Koordinált fellépés esetén 
ezek – mint ahogyan az részben a füg-
getlenségi népszavazást követően is 
történt – képesek gazdaságilag telje-
sen ellehetetleníteni a KRK-t. Mindez 
nem csak a szénhidrogénexport te-
rületén ütközik ki. Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy az iraki kurd régió 
hazai fogyasztásának 75 százaléka, az 
élelmiszerek 90 százaléka származik 
importból – olvasható az elemzésben.

N   
A szeptember 25-i függetlenségi nép-
szavazás legnagyobb vesztesének az 
iraki kurdisztáni régió és a kurd lakos-
ság tekinthető. A KDP meggyengült, 
Barzáni pozíciója pedig különösen 
ingataggá vált. Ellenfelei rövidlátással 
és azzal vádolják, hogy káoszba taszí-
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totta a KRK-t, amelynek éléről aztán 
október végén távozott is. A nagy 
rivális PUK ugyanakkor nem tudta 
előnyére fordítani a helyzetet, helyette 
csak tovább erősítette megbízhatat-
lan  imidzsét. A KDP a PUK-t tette 
felelőssé Kirkuk és környékének fel-
adásáért. Felvetődhet azonban a kér-

dés, hogy valójában mennyire bánja 
a PUK kihátrálását, hiszen így vég-
eredményben nem kellett belemennie 
egy nagy áldozatokkal járó, jó eséllyel 
vesztes háborúba, és van kit hibáztat-
nia a területvesztésért.

Az események nagy nyertesének 
Irán tűnik, amely tovább növelte a 

befolyását Irakban, de megerősödve 
került ki a kon  iktusból az iraki mi-
niszterelnök, Haider al-Abbádi is. Ér-
demes ugyanakkor megjegyezni, hogy 
számára nem kínálkozott tényleges 
választási lehetőség  amennyiben nem 
lép fel határozottan a kurdok ellen, 
minden valószínűség szerint bizal-
matlansági indítvánnyal kellett volna 
szembenéznie. Tény, hogy a kurdok 
a függetlenségi referendummal tálcán 
kínálták a lehetőséget a vitatott terüle-
tek visszaszerzésére, enélkül ugyanis 
jóval nehezebb lett volna legitimálni 
a katonai erő alkalmazását. Mind-
azonáltal hiba lenne Bagdad erejére 
következtetnünk az eseményekből 
– hangsúlyozza Pénzváltó Nikolett. 
Az iraki kormány, mint ahogyan az 
egész rendszer, bizonytalan lábakon 
áll. A politikai vezetők tulajdonképpen 
csak időt nyertek. Az Iszlám lla-
mot  követően közös ellenségként  
a kurdokkal szemben összefogták az 
embereket, a közvetlen fenyegetés 
elmúltával azonban tényleges vála-
szokat kellene találniuk a társadalmi, 
politikai és gazdasági problémákra.

A       
        

A      
 Á   
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Senkinek sem kellenek

A délkelet-ázsiai Mianmar (egy-
kori nevén: Burma) legna-
gyobb lélekszámú muszlim 

kisebbsége, a rohingya közösség 
sorsának alakulását egyre nagyobb 
érdeklődés övezi. Igen megkésett ez 
a  gyelem, amit nagyban magyaráz, 
hogy kevés információ forog közké-
zen nemcsak az érintett népcsoportról, 
de Mianmar társadalmi és etnikai vi-
szonyairól is. Érezhető azonban, hogy 
a kisebbségiek tömeges menekülésé-
től és a halálos áldozatokat követelő 
összecsapásoktól kísért regionális 
válság mostanra „ráégett” a mianmari 
polgári kormányra, amelyet de facto 
az a személy – Aung Szán Szu Csí 
külügyminiszter – vezet, akit 1991-
ben Nobel-békedíjjal tüntettek ki a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
folytatott erőszakmentes politikai küz-
delméért.

RAKHINE MUSZLIMJAI
Mint ahogy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató-
központjának (NKE SVKK) munka-
társa, Háda Béla írja „A rohingyák 
elleni fellépés háttere és összetevői 
Mianmarban  című elemzésében, a 
rohingya etnikum Mianmar észak-
nyugati részén, Rakhine (más néven 
Arakán) szövetségi államában él. 
Lélekszámukat 1,3 millióra becsülik, 
ami Rakhine lakosságának csaknem 
felét, egész Mianmarénak pedig 2,5 
százalékát teszi ki. Ez azt is jelenti, 
hogy az ország muszlim népességé-
nek több mint fele rohingya, akik az 
indiai szubkontinens északkeleti régi-
óinak népességével mutatnak rokon-
ságot, tehát nem Délkelet-Ázsiából 
származnak.

A muszlimok (még ha nem is ilyen 
nagy számban, mint napjainkban) sok 
évszázada jelen vannak Rakhine mai 
területén, jelentős vérfrissítést a 19. 
század végén történt újabb beván-
dorlással kaptak. Egységes, nemzeti 
jellegű fejlődésről tehát nem lehet 
beszélni az esetükben. Támadási fe-
lületet politikai értelemben éppen ez 
nyitott velük szemben, mert lehetővé 
tette a mianmari kormányzat számára, 
hogy idegen bevándorlókként hatá-
rozza meg őket, akik nem tarthatnak 
igényt a polgárjogra, és Bangladesben 
lenne inkább a helyük – jegyzi meg az 
elemző.

Mianmar, a történelmi Burma 19 . 
január 4-én vált ki a brit gyar-
matbirodalomból, és lett függet-

len. Az ezt követő 
állandó polgárhá-
borús helyzetben 
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A rohingyákat az 1982. évi 
állampolgársági törvény lényegében 
hontalanná nyilvánította.
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az is kérdés volt, hogy a lakosság do-
mináns csoportját alkotó bamarok és a 
legnépesebb nemzetiségek képesek-e 
egyáltalán egy politikai közösséget 
létrehozni, vagy felülkerekednek a 
szakadár törekvések, és az ország szét-
hullik  Az egység megőrzésében, illet-
ve a nemzeti ideológia formálásában 
kulcsfontosságú szerep hárult Burma 
fegyveres erejére (Tatmada ), amely 
kiemelkedő politikai tényezővé vált. 
A hadsereg persze nem hagyhatta  -
gyelmen kívül a társadalom sok évszá-
zados kulturális beidegződéseit sem, 
amelyek formálódásában a buddhista 
tradíciók játszották messze a legje-
lentősebb szerepet. A buddhiz-
mus veszélyeztetettségének ér-
zése volt a gyarmati korszak 
egyik, a politikai kultúrát 

erősen terhelő öröksége. Nem megle-
pő módon az egykori gyarmatosítók 
által támogatott, „idegen” lakossági 
csoportokat tekintették az elsődleges 
veszélyforrásnak e szempontból, és 
különösen igaz volt ez a muszlimokra.

Mindebből egyenesen következett, 
hogy a független Burma elüldözte a 
britek által betelepített, indiai szár-
mazású földbirtokos és vállalkozói 
rétegek képviselőit, továbbá kevés 
kivételtől eltekintve megtagadta, 
hogy állampolgárainak tekintse a 
gyarmatosítás idején a Rakhine te-

rületére érkezett indiai 
eredetű muszlimokat. 
Az 1962-es katonai 
hatalomátvételt köve-
tően már egyöntetűen 
idegenként kezelték a 

rohingyákat. Nem adtak ki számukra 
teljes értékű személyi okmányokat, 
az 19 2. évi állampolgársági törvény 
pedig lényegében hontalanná nyilvání-
totta őket – fogalmaz Háda Béla.

 N
Jelenleg Mianmar 5 ,  millió fősre 
becsült népességének 87,9 százaléka 
buddhista, ,  százaléka muszlim. 
Rakhine államban azonban a legutol-
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Aung Szán Szu Csí ma már nem 
biztos, hogy megkapná 
a Nobel-békedíjat.
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só, 201 . évi népszámlálás eredmé-
nyei szerint a buddhizmus alig több 
mint a lakosság felének a vallása, 
míg az iszlám az egész országban itt 
rendelkezik a legerősebb pozícióval, 
2 százalék feletti részaránnyal. A 

rohingya családok ráadásul gyakran 
nagyobbak, mint az arakán családok, 
így Rakhine területén a muszlimok 
számának további növekedésére le-
hetett számítani. A demográ  ai folya-
matok azt az interpretációt erősítik, 
hogy az arakánok földjén veszélyben 
van a buddhizmus az előrenyomuló 
idegen kultúrától, s Mianmar straté-
giai fontosságú északnyugati partvi-
déke – ahol egyebek mellett jelentős 
kőolaj- és földgázkészletek rejtőznek 
– hamarosan elesik . Bár a valláskö-
zösségek közti arányokat  gyelembe 
véve az iszlamizáció nem fenyegeti 
jelenleg Mianmart, a helyi buddhis-
ta lakosság képviselői és a buddhista 
civilizációs elemeket előtérbe állító 
nacionalizmus szószólói ezt  gyelmen 
kívül hagyják – mutat rá a szerző.

A rohingyákkal szembeni ellensé-
ges érzelmek annyira erősek, hogy 
a 2012. évi zavargások idején még 
ellenzéki szerepet betöltő Nemzeti 
Liga a Demokráciáért (NLD) sem 
vállalkozott az ellenük intézett tá-
madások hangos elítélésére. Pedig a 
nemzetrészek közötti megbékélés és a 
békés, demokratikus fejlődés eszmé-
je komoly eleme volt a párt politikai 
identitásának, és osztozott ezen érté-
kekben annak vezetője is, a mianmari 
demokratikus törekvések arcaként 
világszerte ismert Aung Szán Szu 
Csí. Nem lehetett azonban előre látni, 

hogy a 2012-es zavargások bizonyos 
értelemben vízválasztók lesznek  ettől 
kezdve  gyelhető meg a rohingyák 
részéről is az erőszakos cselekmények 
számának növekedése. Külön hang-
súlyt adott ennek a Harakah al-Yaqin, 
későbbi nevén az Arakán Rohingya 
Megváltó Hadsereg (ARMH) militáns 
frakció megjelenése, amely 2016 ok-
tóberétől fegyveres felkelésre szólítot-
ta fel a rohingya lakosságot. A szerve-
zetet azóta veszik igazán komolyan, 
hogy 2017. augusztus 25-én rendőr-
állomások ellen intézett összehangolt 
támadásokat, megölve a biztonsági 
erők tizenkét tagját. A fegyveres erők 
válasza a máig tartó tisztogató had-
járat, amely hivatalosan a terroristák 
kifüstölését célozza, gyakorlatilag 
azonban a rohingyák tömeges elűzését 
eredményezi.

Háda Béla szerint kulcstényező a 
fegyveres erők elitje és a kormány-
zat között feszülő ellentét. Amikor 
a 2015. november -i választásokon 
(ahogy az előre látható volt) a Nemze-
ti Liga a Demokráciáért elsöprő győ-
zelmet aratott, a katonai elit évtizedes 
belpolitikai ellenfelei és a főparancs-
nok kinevezettjei kerültek egy testü-
letbe. A hatályos, 200 . évi alkotmány 
szerint ugyanis a hadsereg komoly, 
biztos pozíciókat tudhat magáénak a 
kabinetben. A belügyi, a védelmi és 
a határtérség ügyeivel foglalkozó mi-
niszteri posztokat kizárólag katonák 
tölthetik be, s nekik közfeladatuk ellá-
tásának idejére sem kell lemondaniuk 
a hadseregbeli funkcióikról. Emellett 
a tizenegy tagú Nemzeti Védelmi és 
Biztonsági Tanács (NVBT) is kato-

nai többséggel (hat tag) működik. Az 
elnök semmilyen, a fegyveres erőket, 
illetve a biztonságpolitikát érintő dön-
tést nem hozhat meg e testület jóvá-
hagyása nélkül. A mindenkori főpa-
rancsnok kinevezése is csak az NVBT 
jóváhagyása mellett lehetséges. Tehát 
még az államfő sem képes valós el-
lenőrzést gyakorolni a fegyveres erők 
felett.

A kormányzó párt lényegében csak 
a katonai elittel egyezkedve érhet 
el bármi változást a biztonsági erők 
rohingyákkal szembeni hozzáállásá-
ban; számolnia kell azonban annak 
kockázatával, hogy ennek nyomán a 
nemzeti érdekek elárulójának kiáltják 
ki. A rohingyákkal ugyanis nagyjából 
senki sem szolidáris Mianmarban, 
kiállni mellettük rendkívül népszerűt-
len dolog, amivel lehet jó pontokat 
szerezni a külföldi szervezeteknél és 
kormányoknál, de a választásokon 
Mianmarban sem ezek adják le a 
szavazatukat – jegyzi meg az SVKK 
munkatársa. Ebből adódóan, ha az 
NLD őrizni kívánja egyébként igen 
magas politikai támogatottságát, ne-
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Mianmarban nagyon kevesen 
szeretnék viszontlátni 
az elmenekülteket.
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hezen mehet szembe a társadalom 
elvárásaival. A rohingya-kérdés tehát 
kitűnő eszköz a katonák kezében arra, 
hogy otthon vagy külföldön (számuk-
ra ideális esetben mindkét színtéren) 
kikezdjék régi ellenfelük hitelét.

Érdekes vonása a kon  iktusnak, 
hogy a mianmari muszlimokat eddig 
nem jellemezte a vallási/politikai 
radikalizációra való hajlam, pedig kü-
lönböző nyilatkozatokban az al-Kaida 
és az Iszlám llam  is támogatásáról 
biztosította a rohingya hittestvére-
ket. Nem bizonyos az sem, hogy az 
ARMH fellépése változást hoz ebben, 
mivel a szervezet nyilvánosan vissza-
utasította a terrorszervezetek által fel-
ajánlott támogatást. Az egyértelműnek 
tűnik, hogy a dzsihadista ihletettségű 
küzdelem az adott társadalmi felté-
telek mellett kilátástalan, és csak a 
rohingyákkal szembeni megtorló fel-
lépés fokozásához teremt ideológiai 
alapot – hangsúlyozza Háda Béla.

Az összecsapások következtében – 
egyes becslések szerint – a rohingya 
népesség csaknem fele kelhet útra 
biztonságosabbnak ítélt térségek felé. 

Érthető módon a menekültek első-
sorban a muszlim többségű társadal-
mak szolidaritására számítanak, az 
érintett államok hozzáállása azonban 
általában kiábrándító. Ennek egyik 
magyarázata az, hogy a rohingyák 
nagyon gyakran nincstelenként 
kérnek bebocsátást, és az amúgy is 
fejletlen szociális ellátórendszerrel, 
illetve számos belső problémával 
küzdő országok nem szívesen vennék 
a nyakukba az ő gondjaikat is. Ezen 
felül pedig nem kívánnak precedenst 
teremteni a jobb módú ázsiai államok 
körében sem népszerű szociális alapú 
bevándorlásnak.

 N
Meglehet, Aung Szán Szu Csínak ma 
már senki sem adna Nobel-békedíjat, 
de látni kell, hogy szereplehetőségei 
megváltoztak. Hetven éves koráig 
semmiféle kormányzati tapasztalattal 
nem rendelkező nőként kell vezetnie 
egy erősen maszkulin kultúrájú, sú-
lyos belső kon  iktusokkal terhelt, a 
katonai elit intézményesített befolyá-
sa alatt álló, idegengyűlölettel terhelt 
társadalmat. Erős szembehelyezke-
dése a többségi indulatokkal így nem 
valószínű. Menthetetlenül megkopott 
ikonná vált, szinte semmi esélye nincs 
arra, hogy olyan erősen kerüljön ki 
a jelenlegi válságból, mint amilyen 
annak előtte volt – prognosztizálja a 
szakember, majd hozzáteszi: a vál-
ság komoly belpolitikai kockázata a 
fegyveres erők befolyásának további 
növekedése is. Ha a mianmari társa-

dalom elfogadja a belső ellenséggel 
szembeni küzdelem érvét, támoga-
tottságára támaszkodva a Tatmada  
más kérdésekben (például az alkot-
mányreform ügyében) is sarokba 
szoríthatja a civil kormányt, és ez a 
legkevésbé sem teremt kedvező fel-
tételeket az ország további demokra-
tizálásához. jabb katonai hatalom-
átvételtől azonban az elemző szerint 
korai lenne tartani. Ami jelenleg tör-
ténik, pontosan megfelel a hadsereg 
érdekeinek. Rakhine állam buddhis-
ta többsége és a közvélemény java 
része előtt ők játszhatják a nemzetet 
védő jó  úkat , az pedig egyáltalán 
nincs ellenükre, hogy a külföld felé 
mindezért a diplomácia, azaz Aung 
Szán Szu Csí tartsa a hátát.

A rohingyák sorsát illetően jelen-
leg nem látszik pozitív forgatókönyv. 
Mianmarban nagyon kevesen szeret-
nék viszontlátni az elmenekülteket, 
akik – miután lakóhelyeiket lerom-
bolták – gyakran csak táborokban 
lelhetnének szállásra hazájukban 
is. Azt ugyanakkor Háda Béla nem 
tartja valószínűnek, hogy a fegyveres 
akció célja a muszlim kisebbség tel-
jes felszámolása lenne. Ez egyrészt 
nem tűnik kivitelezhetőnek, másrészt 
kockázatai minden valószínűség 
szerint túl nagyok volnának még a 
Tatmada  vezérkara számára is. 
Sokkal esélyesebb, hogy a válság 
eredménye a rohingyák megrendsza-
bályozása (és létszámuk csökkentése) 
mellett a polgári politikai elit meg-
gyengülése és a katonai elit belpoli-
tikai pozícióinak javulása lesz – zárja 
elemzését az SVKK munkatársa.

13

hezen mehet szembe a társadalom 

A katonai akciók gyakorlatilag 
a rohingyák tömeges 

 



MAGYAR HONVÉD

Ő LT A A Á LOTTA

MAGYAR HONVÉD

Litvánia amerikai könnyű páncélozott szállí-
tójárműveket vásárol. Az Oshkosh L-ATV-re 
esett a balti állam hadseregének választása, 
amelyből legalább kétszázat állítanak hadrend-
be, kiegészítve a folyamatosan érkező német 
Bo ereket. A hat és fél tonnás, egy közepes 
vagy nehézgéppuskával, illetve 0 millimé-
teres automata gránátvetővel felszerelhető 
L-ATV-k első példánya, az amerikai kongresz-
szusi engedélyt követően, várhatóan 2021-ben 
érkezik Litvániába. Az igény szerint pótpán-
célzattal, rádiózavaró rendszerekkel és akár 
irányított páncéltörő rakétákkal is tovább erő-
síthető, -es kerékképletű járművekből az 
amerikai hadsereg is rendel, szám szerint 55 
ezret.                     Litván védelmi minisztérium
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NAGYVILÁG Trautmann Balázs összeállítása

Az amerikai Draken International a spanyol légierő állományá-
ból kivont, konzervált húsz Dassault Mirage F.1M szuperszo-
nikus vadászbombázóval és a két kétüléses F.1BM kiképző-
géppel erősítette magánlégierejét. A 2011-ben alapított Draken 
az egyik legnagyobb magáncég, amely megrendelői számára 
ellenséges  légierőt képes kiállítani, segítve a pilóták, a re-

pülésirányítók, a szárazföldi légvédelmi és lokátorrendszerek 
kezelőinek kiképzését. A cég impozáns  ottát tudhat magáé-
nak  tizenkét légibázison összesen tizenhárom Douglas A– K
TA- K Skyha k, huszonegy Aero L–159E ALCA, kilenc 
Aermacchi MB– 9CV, harminc MiG–21bisz és MiG–21UM, 
illetve hat Aero L– 9 Albatros hajtja végre a feladatokat.

D rak en I nternational

 Két korvett megrendeléséről egyezett meg vendéglátóival Flo-
rence Parly francia védelmi miniszter az Egyesült Arab Emi-
rátusokban tett látogatása során. A Go ind-osztályú hajók egy 
példányát már 2012 óta használja a francia haditengerészet. Az 
emirátusok két korvettet vásárol meg, további kettőre pedig op-
ciót köt. A 2500 tonna vízkiszorítású változat fegyverzete tekin-
télyt parancsoló, azt egy 76 milliméter űrméretű hajóágyú, két 
20 milliméteres gépágyú, tizenhat – függőleges cellából indít-
ható – VL MICA légvédelmi rakéta, nyolc, hajók elleni MM 0 
E ocet irányított rakéta, valamint két hármas torpedóvető cső 
alkotja. A hajó tatjáról helikopter vagy helyből fel- és leszállni 
képes drón üzemeltethető.

F ranc e24
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Az Egyesült Arab Emirátusok nemcsak vásárol, de gyártana is 
harci repülőgépeket. Igaz, kicsiben kezdenék  Calidus B–250 
néven kétüléses, az 1600 lóerős P C PT6A–6  hajtómű-
vel épített turboprop könnyű támadógépet terveznek piacra 
dobni. A saját fejlesztésű, a 2017-es dubai légikiállításon bemu-
tatott merevszárnyú repülő gyártása hamarosan megkezdődik. 
A Rock ell Colli Pro Line Fusion rendszerét használó gép hét 
függesztési pontjára 1796 kilogrammnyi irányított és nem irá-
nyított rakéta vagy bomba, illetve géppuska vagy gépágyúkon-
téner függeszthető. Az integrált elektrooptikai rendszer segítsé-
gével éjjel-nappal alkalmas lesz a kiképzési célok mellett közeli 
légitámogatási, felderítési és könnyű támadófeladatokra is.

shephardmedia.c om

ATO T ALATT Á K DÉL KO Á AK

K S  K ZD K

j gépkarabélyt 
rendszeresítenek 
a német hadsereg 
és a haditengeré-
szet különleges 
műveleti erőinél. 
Természetesen 
hazai lesz az új, 
G95 nevet ka-
pott fegyver. Az 
5,56 5 milliméteres, NATO-szabvány lőszerrel működő, Picatinny sínekkel ellátott 
Heckler Koch HK 16A7-ből 17 5 darabot vásárolnak a szükséges kiegészítőkkel, mint 
amilyen a hangtompító, az optikai célzórendszer, a lézeres jelölő vagy a nagy fényerejű 
lámpa. A csupasz  G95 tömege ,7 kilogramm, a fegyvercső 7 centiméter hosszú. Az 
új gépkarabély tesztelése 2017 novemberében kezdődött; az alakulatok a tervek szerint 
2019 januárjában vehetik át az első G95-ösöket.                                              Bundesw ehr
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Nukleáris meghajtású vadász-tengeralattjárókat vásárolna 
vagy építene Dél-Korea. Az egyre komolyabb fenyege-
tést jelentő észak-koreai rakétahordozó tengeralattjárók 
ellen a becslések szerint 6–9 saját tengeralattjáróra lenne 
szükség. Szakértők szerint optimális esetben 2-  amerikai 
tengeralattjárót vásárolhatnak a haditengerészet számára, 
amelyek segítségével a dél-koreai legénység megtanulná a 
speciális hajók, illetve a reaktorok kezelését. Jelenleg csak 
a Virginia-osztályt gyártják az Egyesült llamokban ebben 
a kategóriában, darabonként közel hárommilliárd dollárért. 
Kérdés, hogy a Tomaha k-cirkálórakétákkal és 5  milli-
méteres torpedókkal felszerelt hajók eladására rábólintana-e 
az amerikai kormány                                   The Korea Times

ATO T ALATT Á K DÉL KO Á AK
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A NAT O  v ezette KFO R  békefenntartó misz-
szió Silver Saber 2017 elnevezésű nagy 
láthatóságú gyakorlatát idén már második 
alkalommal rendezték meg a koszovói fővá-
ros közelében található Vrelo és Pomazatin 
táborokban. Az erőpróba célja a helyi rendőr-
ség és a biztonsági erők, valamint az Európai 
Unió koszovói jogállamisági missziójának 
(EULEX) rendőreivel történő együttműködés 
gyakorlása volt; mindemellett a KFOR-erők 
műveleti képességét is tesztelték. A gyakor-
lat zárásakor Giovanni Fungo vezérőrnagy, a 
KFOR parancsnoka kiemelte a magyar zászlóalj kiváló felkészültségét. Csombók 
János dandártábornok, a KFOR parancsnokhelyettese a gyakorlat vezetőjeként 
elismerésben részesítette a legjobbakat.

Kép és szöveg: Jánosi Eszter hadnagy

►

►

►

    Mihócza Zoltán vezérőrnagy, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság (MH 
ÖHP) törzsfőnöke meglátogatta a ko-
szovói hadszíntéren szolgálatot telje-
sítő magyar katonákat. A vezérőrnagy 
részt vett a KFOR Műveleti Parancs-
nokság parancsnokának átadás-átvételi 
ünnepségén, ahol a leköszönő Giovan-
ni Fungo vezérőrnagynak átnyújtotta 
a honvédelmi miniszter által adomá-
nyozott Szövetségért Érdemjelet, Ales-
sandro Graziani katonai tanácsadót 
pedig a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatával tüntette ki. Az MH ÖHP törzsfőnöke részt vett 
a KFOR-kontingens és az egyéni beosztású személyek állománygyűlésén, továbbá felkereste a 
közös kiképzésen Pecben tartózkodó KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj lövészszázadát.

Kép és szöveg: Jánosi Eszter hadnagy

Megtörtént a parancsnoki teendők átadás-átvé-
tele a koszovói Novo Selóban található Camp 
Maréchal de Lattre de Tassigny táborban, amely-
nek során Szalontai László alezredest, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság Logisztikai 
Műveleti Főnökségének kiemelt főtisztjét Szép 
Károly alezredes, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis logisztikai zászlóaljának parancs-
noka váltotta. A Novo Seló-i táborban tizennégy 
nemzet katonái szolgálnak nyolc NATO-szervezet 
kötelékében; a legnagyobb létszámú alegységet 
az MH KFOR Kontingens 17. váltásának katonái 
alkotják; magyar békefenntartókból áll a KFOR-
parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó 
Harcászati Tartalék Zászlóalj.

Kép és szöveg: Jánosi Eszter hadnagy
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Szpisják József dandártábornok, az 
EUFOR törzsfőnöke vezetésével 
medálparádét rendeztek az EUFOR 
szarajevói parancsnokságán, a 
Butmir táborban. A tábornok az ese-
ményen hat ország – Ausztria, Chile, 
Görögország, Magyarország, Olasz-
ország és Törökország – harminc-
egy katonájának adta át az Európai 
Unió közös biztonság- és védelem-
politikájának Althea-medálját. A 
törzsfőnök a kitüntetettek szolgálatát 

megköszönve kiemelte, hogy az EUFOR továbbra is elkötelezetten támogatja a 
bosznia-hercegovinai hatóságokat a biztonságos környezet fenntartásában, valamint 
Bosznia-Hercegovina haderejének képességfejlesztése terén.

Honvedelem.hu / euforbih.org
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Három éven át Vass Sándor dandártábornok vezeti 
a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Főparancs-
nokságának (SHAPE) újonnan felállított híradó-, 
informatikai és kibervédelmi csoportfőnökségét. 
A magyar tábornok eddig a Honvéd Vezérkar Hír-
adó-, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
főnökségét irányította. Belgiumi küldetése során, 
a Szövetséges Műveleti Parancsnokság alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek műveleti tervezésének 
folyamatában, a kibervédelem tervezése, integrá-
ciója, a feladatok fontossági sorrendjének felállí-
tása, illetve a kiberműveletek értékelése tartozik 
a felelősségi körébe. Ezeket a tevékenységeket 
három speciális részleg fogja ellátni a csoportfő-
nökségen belül.     

Révész Béla; fotó: Tóth László

NATO-
BEOSZTÁSBAN

Megérkezett a műveleti területre az 
ENSZ Libanoni Békefenntartó Misz-
szió (United Nations Interim Force 
in Lebanon – UNIFIL) állományában 
szolgáló magyar békefenntartók 12. 
váltásának első tagja, Eke Tamás fő-
hadnagy. Az újonnan érkezett tiszt 
Sándor Mihály főhadnagyot váltot-
ta, akinek munkája elismeréseként 
Beatrice Puyo, a Joint Geographic 
Information Services (JGIS) vezetője 
emlékpajzsot adományozott. Horváth 

Zoltán alezredes, a JGIS katonai vezetője, a 12. váltás nemzeti rangidőseként, még egy évig 
marad a műveleti területen. A magyar katonatérképészek 2006 óta, éves váltásokban teljesíte-
nek szolgálatot az UNIFIL főparancsnokságának törzsében, Naqoura-ban.

Kép és szöveg: H. Z.
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Snoj Péter  Fotó: Tischler Zoltán

A Magyar–Román Közös Béke-
fenntartó Zászlóalj 1998-ban 
jött létre, amikor Budapesten 

aláírták a német–francia közös dan-
dár mintájára kialakított szerződést, 
s ezzel megkezdődött az együttmű-
ködés a Magyar Honvédség és a 
Román Fegyveres Erők között. Az 
alapvető cél a kezdetektől fogva az 
volt, hogy egy magas fokú készen-
létben álló, magas szinten operatív, 
közös békefenntartó, béketámogató 
és szükség esetén békekikényszerí-
tő erő jöjjön létre a két ország köz-
reműködésével. Az alakulat teljes 
létszáma ma imum ezer fő, s alap-
helyzetben az alakulat magyar és 
román katonái is hazájuk területén 
állomásoznak.

Az 199 -as kezdetek óta a közös 
zászlóalj már sikeresen teljesített 
tizennégy gyakorlatot, a legutób-
bit 2017 novemberében tartották 
Magyarországon. Az idei ise 
Foresight elnevezésű foglalkozásso-

rozat egy hete során az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandár hódmező-
vásárhelyi alakulata és a román 1. 
General Grigore B lan  Gépesített 

Dandár katonái az ellenség  táma-
dásának kivédésével, majd sikeres 
ellentámadás indításával bizonyítot-
ták felkészültségüket.

A zárónapon tartott parancsnoki 
átadás-átvételi ünnepségen dr. Ru-
szin Romulusz dandártábornok, az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
parancsnoka elmondta, hogy az el-
múlt tizenkilenc évben sok minden 
megváltozott. Míg kezdetben az 
angol nyelv használata is kihívást 
jelentett a felek számára, addig ma 
már a kommunikáció folyékonyan 
és tökéletesen zajlik. Napjainkban 
sokkal inkább a feladatok jellegében 
érhető tetten a változás.

– A világ előtt új kihívások van-
nak, ezt tapasztalja, érzi mind a két 
ország. A közel húsz év alatt renge-
teg harceljárás módosult, katonáink 

megjárták Irakot, Afganisztánt és a 
Balkánt, tehát valós harci tapaszta-
latokkal gazdagodtak, amelyeket be 
lehetett építeni a hazai kiképzésbe 
– fogalmazott a dandártábornok.

Mircea Gologan ezredes, a 1. 
General Grigore B lan  Gépesített 

Dandár parancsnoka szerint az ala-
pításnál megfogalmazott elképzelés 
kiváló volt, s ennek gyümölcse most 
kezd igazából beérni. Véleménye 
szerint Magyarországnak és Romá-
niának még jobban közelednie kell 
egymáshoz, ezzel is erősítve a két 
államot érintő külső fenyegetésekkel 
szembeni védelmet.
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MAGYAR ÉS ROMÁN KATONÁKNAK TARTOTTAK KÖZÖS 
ELKÉSZ TÉST A DÓCI LŐTÉREN A WISE ORESIGHT
BÖLCS ELŐRELÁTÁS  2  KERETÉBEN.  A GYAKORLAT MÁR CSAKNEM 

HÚSZÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA.
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A zárógyakorlat megtekintése után 
a magyar és a román parancsnokok is 
rendkívül sikeresnek értékelték a fel-
készítést. Ruszin Romulusz dandár-
tábornok mindehhez hozzátette: ez 
különösen nagy öröm és büszkeség 
számára, hiszen az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandárnál jelenleg óri-
ási a leterheltség. Mint fogalmazott, 

számos feladat során kell helytállnia 
a debreceni és a hódmezővásárhelyi 
katonáknak, de ők így is kiváló tel-
jesítményt nyújtottak a gyakorlaton. 
A tábornok úgy véli  az idén tizen-
kilenc éves Magyar–Román Közös 
Békefenntartó Zászlóalj katonái 
már harcászati szinten is képesek az 
együttműködésre.
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Az MH 86. Szolnok Helikopterbázison tartotta 
kéthetes repülésbiztonsági tanfolyamát az Inter-
European Air Forces Academy (Európai Légierő 
Akadémia – IEAFA). Az esemény történelmi jelen-
tőségű, hiszen katonai berkeken belül az első ilyen 
jellegű rendezvény volt hazánkban. A tíz nemzet 
katonái a légi közlekedési balesetek megelőzésé-
vel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásra tettek 
szert. A tanfolyam elvégzését igazoló oklevelek át-
adóünnepségén jelen volt Sáfár Albert dandártábor-
nok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő 
haderőnemének főnöke (parancsnokhelyettes), dr. 
Koller József dandártábornok, az MH 6. Szolnok 
Helikopterbázis parancsnoka és Steven J. Jantz ezre-
des, amerikai légügyi attasé is.

Kép és szöveg: Juhász M ariann zászlós

Az MH 86. Szolnok Helikopterbázison tartotta 
kéthetes repülésbiztonsági tanfolyamát az Inter-
European Air Forces Academy (Európai Légierő 
Akadémia – IEAFA). Az esemény történelmi jelen-
tőségű, hiszen katonai berkeken belül az első ilyen 
jellegű rendezvény volt hazánkban. A tíz nemzet 
katonái a légi közlekedési balesetek megelőzésé-
vel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásra tettek 
szert. A tanfolyam elvégzését igazoló oklevelek át-
adóünnepségén jelen volt Sáfár Albert dandártábor-
nok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő 
haderőnemének főnöke (parancsnokhelyettes), dr. 
Koller József dandártábornok, az MH 6. Szolnok 
Helikopterbázis parancsnoka és Steven J. Jantz ezre-
des, amerikai légügyi attasé is.

SEREGSZEMLE Sinka István összeállítása

REPÜLÉSBIZTONSÁGI TANFOLYAM

MINISZTERI LÁTOGATÁS A TATAI DANDÁRNÁL

A Honvéd Vezérkar főnöke a szolgálat érdekében, november 
15-i hatállyal, az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós 
Ezred parancsnoki beosztásából az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság (MH ÖHP) Haderőtervezési Főnökségének főnöki 
beosztásába helyezte át Csurgó Attila ezredest, s ettől a naptól 
a korábbi parancsnokhelyettes, Szilágyi Zsolt alezredes szemé-
lyében új parancsnok irányítja a tűzszerész- és hadihajós ezre-
det. Az alakulat laktanyájában megtartott parancsnoki átadás-
átvételi ünnepségen részt vett Huszár János altábornagy, az 
MH ÖHP parancsnoka, Sándor Zsolt dandártábornok, az MH 
ÖHP törzsfőnökének műveleti helyettese, illetve megjelentek 
az alakulat korábbi parancsnokai is.

Kép és szöveg: Szűcs László

A Honvéd Vezérkar főnöke a szolgálat érdekében, november 
15-i hatállyal, az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós 
Ezred parancsnoki beosztásából az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság (MH ÖHP) Haderőtervezési Főnökségének főnöki 
beosztásába helyezte át Csurgó Attila ezredest, s ettől a naptól 
a korábbi parancsnokhelyettes, Szilágyi Zsolt alezredes szemé-
lyében új parancsnok irányítja a tűzszerész- és hadihajós ezre-lyében új parancsnok irányítja a tűzszerész- és hadihajós ezre-
det. Az alakulat laktanyájában megtartott parancsnoki átadás-
átvételi ünnepségen részt vett Huszár János altábornagy, az átvételi ünnepségen részt vett Huszár János altábornagy, az 
MH ÖHP parancsnoka, Sándor Zsolt dandártábornok, az MH 
ÖHP törzsfőnökének műveleti helyettese, illetve megjelentek 

Kép és szöveg: Szűcs László
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Nagyon fontos szerepet tölt be az MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár a Magyar Honvédségben. Szerteágazó feladatrend-
szerrel és jelentős eszközparkkal rendelkezik, miközben eleget 
tesz a missziókkal és a gyakorlatokkal kapcsolatos elvárásoknak 
– mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a tatai dandár-
nál tett látogatása alkalmával. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 
Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program lehetőséget 
biztosít a tatai alakulat modernizációjára és a laktanya felújításá-
ra, az illetményemelés, valamint a felszerelés megújítása pedig 
minden katonát érint. Simicskó István programja során a kétszáz 
fő részvételével zajló alapkiképzés, illetve a missziós felkészülés 
mozzanatait is megtekintette.

Nyulas Szabolcs; fotó: Dévényi Veronika

PARANCSNOKVÁLTÁS



A szentesi MH 7. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred bú-
várai a KD–  könnyű deszantátkelő készlet használatából 
vizsgáztak, s ennek keretében be kellett mutatniuk, hogy 
miként kell az eszközt egy- és többtagú, illetve többtestű vízi 
járműként felhasználni. Ezek a könnyű csónaktestek kiváló-
an alkalmazhatók különböző búvárfeladatokhoz, merülések-
hez, több elem összekapcsolásával pedig úszó gyaloghíd is 
építhető belőlük. A KD– -eseket Rába H–1  tehergépjár-
művön szállítják, és gyors telepíthetőségük miatt személyek, 
anyagok mozgatására, biztosítási, mentési, műszaki munkák 
végzésére és kiszolgálására is alkalmasak.

Honvedelem.hu
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

Az MH Bakony Harckiképző Központ bakonykúti kiképzőbá-
zisának területén végrehajtották a harcjármű-vezetők osztályba 
soroló elméleti vizsgáját, valamint az ehhez kapcsolódó vezetési 
gyakorlatot, amellyel véget ért a hathetes B H  tanfolyam. Az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság, valamint az MH Altiszti 
Akadémia által delegált vizsgabizottság tagjai előtt huszonkét 
harcjárművezető vette sikerrel az elméleti kérdések, illetve az aka-
dályokkal tűzdelt vezetési pálya kihívásait. Közülük hárman – Tar 
László közkatona, Katona Péter szakaszvezető és Bagócsi Attila őr-
vezető – kiemelkedő teljesítményükért elismerő oklevelet is kaptak. 
A nagy távolságú vezetési gyakorlat lebonyolítását a székesfehérvá-
ri 6. számú katonairendész-csoport katonái biztosították.

Németh Viktória; fotó: Pintér László

BÚVÁRVIZSGA

VEZETÉSI GYAKORLAT A BAKONYBAN

A november a középiskolai jelentkezések és a pályavá-
lasztási nyílt napok időszaka a középfokú tanintézmé-
nyekben. Az ország egyetlen honvéd középiskolájában, 
a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégiumban is e hónap elején várták az érdeklődőket. 
Berkecz Gábor igazgató összegzése szerint: az ország 
70 településéről, több mint kétszáz nyolcadik osztályos 
tanuló érkezett a nyílt napra, jóval többen, mint a koráb-
bi években, azaz a honvéd középiskolai nevelés és okta-
tás iránti érdeklődés töretlen és évről évre népszerűbb. 
A tájékoztatók után a szülők, valamint a pályaválasztó 
nyolcadikosok megtekinthették az iskola növendékeinek 
önvédelmi és alaki bemutatóját, továbbá bepillantást 
nyerhettek a honvéd középiskola oktatási rendszerébe is.

Honvedelem.hu; fotó: Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium

MAGYAR HONVÉD

NYÍLT NAP A KRATOCHVILBAN
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Karácsonykor, az adventi várakozás időszakában is fontos, hogy hitünk, szerete-
tünk, örömünk kiteljesedjen, reményünk megerősödjön – jelentette ki dr. Simicskó 

István honvédelmi miniszter a hagyományos 
adventi hangverseny megnyitóján, a Stefánia 
Palotában. A rendezvényt szervező dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke 
pedig köszöntőjében úgy fogalmazott  szent-
este, amikor meggyújtjuk a szeretet gyertyáit, 
gondolnunk kell azokra a katonáinkra is, akik 
ez idő tájt a világ számtalan pontján vagy a ha-
tárainkon teljesítenek szolgálatot. Az idei ad-
venti hangversenyen az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár debreceni és hódmezővásárhelyi 
helyőrségi zenekarai, illetve neves vendégmű-
vészek is felléptek.

Szűcs László; fotó: Dévényi Veronika

ADVENTI HANGVERSENY

Karácsonykor, az adventi várakozás időszakában is fontos, hogy hitünk, szerete-
tünk, örömünk kiteljesedjen, reményünk megerősödjön – jelentette ki dr. Simicskó tünk, örömünk kiteljesedjen, reményünk megerősödjön – jelentette ki dr. Simicskó 

István honvédelmi miniszter a hagyományos 
adventi hangverseny megnyitóján, a Stefánia 
Palotában. A rendezvényt szervező dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke 
pedig köszöntőjében úgy fogalmazott  szent-
este, amikor meggyújtjuk a szeretet gyertyáit, 
gondolnunk kell azokra a katonáinkra is, akik 
ez idő tájt a világ számtalan pontján vagy a ha-
tárainkon teljesítenek szolgálatot. Az idei ad-
venti hangversenyen az MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár debreceni és hódmezővásárhelyi 
helyőrségi zenekarai, illetve neves vendégmű-
vészek is felléptek.

tünk, örömünk kiteljesedjen, reményünk megerősödjön – jelentette ki dr. Simicskó 

SEREGSZEMLE

MAGYAR HONVÉD22

EURÓPA VÉDELMÉÉRT

Szándéknyilatkozatot írt alá huszonhárom európai uniós tagállam 
szakminisztere az EU védelmi dimenziójának megerősítését célzó, ál-
landó, strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról. A brüsszeli 
tanácsülésen a dokumentumot Magyarország részéről aláíró dr. Si-
micskó István honvédelmi miniszter hangsúlyozta  reményei szerint a 
PESCO hozzásegíti majd az európai, és köztük a magyar embereket, 
hogy biztonságosabb életet élhessenek. A tárcavezető rámutatott  a 
magyar kormány hangsúlyosan képviselte azt az álláspontot, misze-
rint az európaiaknak szükségük van közös védelemre, szükségük 
van olyan képességek megteremtésére, amelyek révén mind az ille-
gális migrációval, mind a terrorizmussal szemben hatékonyabban fel 
tudnak lépni .

Honvédelmi Minisztérium / MTI; fotó: EU és HM

ÁLDOZATOK ÉS HŐSÖK

A Honvédelmi Minisztérium támogatásával felújított első világhábo-
rús emlékművet és katonasírokat avattak fel ünnepélyes körülmények 
között a székesfehérvári evangélikus temetőben. Vargha Tamás, a 
tárca parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes ünnepi beszédében 
kiemelte  az első világháborúban harcolt katonák áldozata száz év 
múltán sem felejthető el. Mint mondta  evangélikus, istenfélő embe-
rekként ők is tisztességes, békés életet kívántak maguknak, ám sajnos 
ez a vágyuk nem válhatott valóra. Hitük a katonai szolgálat idején 
is segítette őket, amikor megtapasztalták a háború borzalmait és hon-
védesküjük értelmében a legdrágábbat, az életüket áldozták fel a haza 
védelmében  – fogalmazott az államtitkár.

Kép és szöveg: Kálmánfi  Gábor



Kétnapos, hivatalos látogatáson fogadta a NATO Szövetséges 
Erők európai főparancsnok-helyettesét, Sir James Everard vezér-
ezredest dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnö-
ke. A szűk körű megbeszélés során, illetve a plenáris tárgyalás 
keretében a főparancsnok-helyettes megismerkedett a magyar 
állásponttal az Oroszország jelentette fenyegetésről, valamint az 
úgynevezett lépcsőzetes reagálóterv (GRP – Graduated Response 
Plan) kidolgozásának helyzetével, felülvizsgálatának szempont-
jaival. A tárgyaláson szó esett a Magyar Honvédség külföldi sze-
repvállalásairól, a NATO-missziókról és a balkáni hadszíntérről, 
de a magas rangú vendég részletes tájékoztatást kapott a magyar 
haderő átalakítási és fejlesztési terveiről is.

Honvedelem.hu; fotó: Szabó Lajos zászlós

SIKER BERLINBEN

Kétnapos programot szervezett a HM nemzetközi együtt-
működési főosztálya a Magyarországon akkreditált véd-
erő-, katonai és légügyi attasék számára. A katonadiplo-
matákat Székesfehérváron Sándor Zsolt dandártábornok, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnökének 
műveleti helyettese köszöntötte, majd a vendégek az MH 

. Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezred, 
az MH 9 . Pető   Sándor Vegyvédelmi Zászlóalj, illetve a 
magyar NATO-erőket Integráló Elem (NFIU) parancsno-
kaitól tájékoztatást kaptak a helyőrségben működő katonai 
szervezetek életéről. A program második napján az attasék 
a pákozdi Katonai Emlékparkba látogattak el.

Kép és szöveg: Faragó Fanny

TÁJÉKOZÓDÓ LÁTOGATÁS

KATONADIPLOMATÁK FEJÉR MEGYÉBEN

Nagy sikert aratott a Magyar Honvédség 
központi zenekara – Csizmadia Zsolt ezre-
des, az MH főkarmestere vezetésével – az 
idén huszadik alkalommal megrendezett, 
Berlin Tattoo elnevezésű nemzetközi kato-
nazenekari fesztiválon. Ezek a rendezvények 
világszerte óriási népszerűségnek örvende-
nek. A nagyszabású berlini seregszemlén 
– amelynek célja a nemzetközi katonai és 
kulturális hagyományok bemutatása, népsze-
rűsítése volt – hazánk 7 fős együttese mel-
lett Norvégia, Hollandia, Lengyelország, az 
Amerikai Egyesült llamok, Litvánia, Uk-
rajna és Németország egy-egy reprezentatív 
katonazenekara vett részt.

Kép és szöveg: S. P.
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Kétnapos programot szervezett a HM nemzetközi együtt-
működési főosztálya a Magyarországon akkreditált véd-
erő-, katonai és légügyi attasék számára. A katonadiplo-
matákat Székesfehérváron Sándor Zsolt dandártábornok, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnökének 
műveleti helyettese köszöntötte, majd a vendégek az MH 
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magyar NATO-erőket Integráló Elem (NFIU) parancsno-magyar NATO-erőket Integráló Elem (NFIU) parancsno-
kaitól tájékoztatást kaptak a helyőrségben működő katonai 
szervezetek életéről. A program második napján az attasék 
a pákozdi Katonai Emlékparkba látogattak el.
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A régió biztonságáért fele-
lős kötelék ötletét az olasz 
kormány vetette fel még az 

1990-es évek első felében. A rend-
szerváltás után Magyarország, illet-
ve a Magyar Honvédség számára 
hatalmas lehetőséget és segítséget 
jelentett az olasz ajánlat, miszerint 
hazánk egy nyugat-európai ország 
támogatásával készüljön fel a NATO 
jelentette új kihívásokra. Amint dr. 
Böröndi Gábor dandártábornok, az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
szárazföldi haderőnemének főnöke is 
felidézte  a NATO-csatlakozáskor el-
várás volt, hogy a Magyar Honvédsé-
get az interoperabilitás, a kiképzés, a 
doktrínák tekintetében fel kell hozni 
a többi tagország szintjére. Partner-
nemzetként rögtön az olaszok jöttek 
szóba, s ehhez a kapcsolathoz csatla-
kozott rövidesen Szlovénia is.

– Az így megalakuló többnemzeti 
szárazföldi kötelék három részes ál-
lama egy-egy zászlóaljharccsoportot 

ajánlott fel annak érdekében, hogy 
a dandárszintű katonai szervezet 
NATO-műveletekben is részt tudjon 
venni. Az évek során csatlakozott 
hozzánk meg  gyelőként Albánia, 
Ausztria és Horvátország. E nem-
zeteket jelenleg is foglalkoztatja a 
belépés gondolata – jegyezte meg a 
dandártábornok.

De nem csak az együttműködés 
színvonala fejlődött a kötelék fenn-
állásának során. Ahogy változott a 
világ, úgy módosultak a dandárszintű 
összefogásra váró kihívások is.

– Amikor elkezdtük a közös gya-
korlást, a Szovjetunió megszűnésével 
véget ért a hidegháború, ám számos 
helyi kon  iktus (a délszláv, majd 
az iraki és az afganisztáni háború) 
bontakozott ki. Mi ebben az időben 
alapvetően béketámogató, békefenn-
tartó műveletekre készültünk, ezen 
képességeinket tökéletesítettük – fo-
galmazott dr. Böröndi Gábor dandár-
tábornok.

Az ünnepélyes megnyitón 
Paolo Fabbri dandártábornok, a 
többnemzeti szárazföldi kötelék pa-
rancsnoka úgy vélekedett, hogy a 
kezdetekhez képest hatalmas fejlődé-
sen mentek keresztül, az együttmű-
ködés sokat javult. Kérdésünkre vá-
laszolva elmondta, különleges érzés 
számára azt látni, hogy a 
katonák már ismerős 
bajtársként kö-
szöntik egymást 
az évről-évre 

Az év utolsó nagy gyakorlata

KÖZEL EZER MAGYAR, OLASZ ÉS SZLOVÉN KATONA 
RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLOTT A BAKONYBAN A CLEVER FERRET 
2  ELNEVEZÉS  NEMZETKÖZI GYAKORLAT, AMELYNEK 
SORÁN A HÁROM ORSZÁG ALKOTTA TÖBBNEMZETI 
SZÁRAZ ÖLDI KÖTELÉK TÖKÉLETES TETTE A HARCTÉRI 
EGYÜTTM KÖDÉST. A KÉTHETES OGLALKOZÁSSOROZAT 
A MAGYAR HONVÉDSÉG IDEI UTOLSÓ NAGYSZABÁSÚ 
ERŐPRÓBÁJA VOLT.
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Snoj Péter  Fotó: isch er o t n és a szerző
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megrendezett közös gyakorlatokon, 
ami jól mutatja az összekovácsolá-
sért tett erőfeszítések sikerét.

A kezdetekhez képest mára már 
megváltozott a kötelék szerepe, 
hiszen az állománynak teljesen új 
kihívásokra is választ kell adnia, 
miközben fenn kell tartani az eddig 
megszerzett képességek magas szín-
vonalát. Napjainkra ismét felérté-
kelődött a hagyományos hadviselés 
jelentősége, de emellett egy másik 

problémában, az Európát fenyege-
tő illegális bevándorlás ügyében is 
érintett mindhárom nemzet.

A Veszprém melletti újmajori tá-
borban tartott megnyitót követően 
szinte azonnal megkezdődtek az 
első foglalkozások a különböző lő- 
és gyakorlótereken. Az első hét fo-
lyamán alapvetően az éleslövészeten 
volt a hangsúly, hogy az erőpróba 
második felében már mindenki ma-
gabiztosan kezelje a rábízott hadi-

technikai eszközt a közös mozzana-
tok végrehajtásakor.

Mialatt a szlovén 1. gépesített 
dandár kijelölt állománya kézifegy-
verekkel gyakorolt, az olasz Júlia 
dandár alegységei a már rendsze-
resített 120 milliméteres, valamint 
a még csak csapatpróbán vizsgázó 
új, 1 milliméteres aknavetőkkel 
kezdték meg a kitelepülést és az 
éleslövészetet. Mindeközben az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár ka-
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tonái 2 milliméteres aknavetővel 
és 9M111 Fagot, valamint 9K115–2 
Metisz–M irányított páncéltörő 
rakétákkal tartottak lövészetet. A 
magyarokhoz hasonlóan egy olasz 
alegység katonái is próbára tették 
irányzói képességeiket, a náluk 
rendszeresített Spike és Milan típu-
sú rakétákkal.

A Clever Ferret 2017 második fe-
lében megkezdődtek az összeková-
csoló, közös feladatvégrehajtások. 
A magyar, az olasz és a szlovén 
katonák két (Alpha és Bravo) 
többnemzeti századba csoportosul-

tak. Benkó Norbert századostól, az 
Alpha század parancsnokától meg-
tudtuk, hogy az összevonás nemcsak 
azért jelentett mindenki számára ki-
hívást, mert minden kommunikáció 
angolul folyt, hanem azért is, mert 
az így kialakított alegységek sokkal 
nagyobb létszámmal folytatták fel-
adataikat, mint amekkorával otthoni 
körülmények között saját maguk 
gyakorolnak. A százados szerint 
ennek ellenére az összhang és a tel-
jesítmény is kiváló volt.

Az elképzelt szituáció szerint az 
ellenséges erők nagyméretű táma-

dással próbálták áttörni a három 
nemzet katonái alkotta védelmi vo-
nalat, amire azonnal reagálni kellett. 
A két századba osztott harcjárművek 
pillanatok alatt elfoglalták a védeke-
ző állásaikat, így a bakonyi lőtéren 
az ellenfélnek a magyar BTR– 0-
as és az olasz Centauro páncélozott 
harcjárművek, a szintén olasz Puma 
páncélozott csapatszállítók, vala-
mint a Lince és a szlovén HMM V 
típusú járművek tüzével kellett 
szembe néznie.
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   A szcenárió szerint az 
ellenség visszaverése 
érdekében a kötelék 
légitámogatást kért; 
pillanatokon belül 
megjelent a harctér 

felett az olasz légierő két A –129 
Mangusta típusú harci helikoptere 
és a Magyar Honvédség JAS– 9 
Gripen vadászgép-párja. Azért, 
hogy a védelemből offenzívába 
átmenő többnemzeti szárazföldi 

köteléket ne érhesse váratlan táma-
dás oldalról, a műveletet irányító 
parancsnok erősítést kért. Rövidesen 
olasz UH–1-es és magyar Mi– 17-
es helikopterek jelentek meg az 
égen. Utóbbi nemcsak katonákat, 
de külső felfüggesztéssel 
az olaszok egyik 120 mil-
liméteres aknavetőjét is a 
csatatérre szállította.

A gyakorlat utolsó nap-
ján sikeresen végrehajtott 
nagyszabású mozzanatot 
Huszár János altábornagy, 
az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancs-
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noka és Danilo Errico altábornagy, 
az olasz szárazföldi erők parancs-
noka (azóta vezérkari főnök) is 
megtekintette. A Clever Ferret 2017 
zárásaként kitüntetéseket és emlék-
tárgyakat adtak át a részt vevő kato-
náknak. Beszédében Danilo Errico 
altábornagy kiemelte  a gyakorlat 

igazi értéke az együttműködés, 
valamint azok a katonák, akik-
nek közös célja a szabadság 
és demokrácia eszméinek 
védelme. Huszár János 
altábornagy elmondta  
az Európát napjaink-
ban kihívások elé 
állító fenyegetések 
a katonákkal is 

A Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (Multinational Land Force – MLF) 
1996-ban jött létre. Az első Clever Ferret elnevezésű gyakorlatra 2002-
ben került sor, azóta hazánk három alkalommal adott otthont a magyar, 
az olasz és a szlovén katonák alkotta katonai szervezet felkészülésének.
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újragondoltatják azokat a megoldá-
sokat, amelyeket a biztonság erő-
sítése, garantálása érdekében kell 
alkalmazniuk. Véleménye szerint 
az eddigieknél is nagyobb szükség 

van a többnemzeti együttműködés 
kiszélesítésére, illetve a tapasztala-
tok közös felhasználására, s ehhez 
biztosít tökéletes lehetőséget a 
többnemzeti szárazföldi kötelék.
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A Clever Ferret 2017 levezető pa-
rancsnoka, dr. Böröndi Gábor dan-
dártábornok összegezve a gyakorlat 
két hetének eredményeit, úgy fogal-
mazott  túl a kitűzött célok elérésén, 
a három nemzet katonái azt is bizo-
nyították, hogy képesek együttmű-
ködni, és sikerült egy közös gondol-
kodásmód mentén tervezni, majd 
végrehajtani a feladatokat.

A jövőbe tekintve, a kötelék ve-
zetői azt remélik, hogy a most még 
csak meg  gyelőként részt vevő 
nemzetek (Albánia, Horvátország 
és Ausztria) csatlakozni fognak az 
európai biztonságot erősítő közös-
séghez.
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Ismét lesz pilótaképzés Szolnokon

KÉT ÉVTIZED UTÁN ISMÉT LESZ HAZAI 
PILÓTAKÉPZÉS A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI 
EGYETEM ÉS AZ MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER-
BÁZIS ÖSSZE OGÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN. 
AZ ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI ALAPSZAK 
KERETÉBEN KÉT KÜLÖNÁLLÓ SZAKIRÁNYON 
ZAJLIK MAJD AZ OKTATÁS A 2018/2019-ES 
TANÉVTŐL.

ÚJRATERVEZÉS

Sajtótájékoztató keretében jelen-
tette be dr. Koller József dan-
dártábornok, a szolnoki bázis 

parancsnoka és dr. Palik Mátyás 
ezredes, az egyetem katonai repü-
lőintézetének vezetője, hogy a kö-
vetkező tanévtől kezdve új szakkal 
és szakirányokkal várja a jelentke-
zőket a honvédtisztképzésért felelős 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 
állami légiközlekedési alapszakon 
belül lehetőség nyílik választani a lé-
gijármű-vezető és a repülésirányító 
szakirányok között. A szak megneve-
zésében fontos az „állami” kifejezés, 
ugyanis ez arra utal, hogy nemcsak 
leendő katonatisztek, hanem a köz-
szférában elhelyezkedni szándékozók 
jelentkezésére is számítanak. Ehhez 
kapcsolódva dr. Koller József dandár-
tábornok példaként elmondta, hogy 
a Készenléti Rendőrség leendő heli-
kopterpilótái is a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Karának ezen szakán 

szerezhetik meg a kiszemelt pályához 
szükséges tudást. Természetesen a 
Magyar Honvédség légierejének jö-
vőbeni pilótáit és repülésirányítóit is 
itt fogják kiképezni, felkészíteni.

Magyarországon 1998-ban meg-
szűnt az iskolarendszerű pilótaképzés, 
de két évtizeddel később, új alapokra 
helyezve ismét megkezdődhet a fel-
készítés. Szükség is van erre, hiszen 
a repülőgép-vezetők átlagéletkora 
negyven év fölé emelkedett, míg a 

helikopteresek-
nél ez 45–50 
év. Emellett az 
állami légiköz-
lekedési szakon 

tanulók számára lehetőség nyílik az 
NFTC-programot (NATO Flying 
Training in Canada) követő európai 
vadászpilóta-képzésben részt venni.

Dr. Palik Mátyás ezredes kijelentet-
te  olyan légiközlekedési szakembere-
ket fognak képezni, akik alkalmasak 
és képesek a védelmi szféra haditech-
nikai és más szaktechnikai eszköze-
inek üzemeltetésére, az üzemfenn-
tartás biztosítására, valamint az új 
haditechnikai eszközök és a kapcso-
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lódó technológi-
ák bevezetésére, 
alkalmazására.

A képzés jelle-
géről megtudtuk, 
hogy csakúgy, mint a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar bármelyik tisztjelölti szakán, 

az első lépéseket a pilótanövendé-
kek és a leendő repülésirányítók 
is Szentendrén teszik meg, a ka-
tonai alapkiképzés teljesítésével. 

Ezt követően az egyetem első négy 
szemeszterét Budapesten töltik, ahol 
a hallgatók elsajátítanak minden 
szükséges elméleti tudást. A sikeres 
vizsgák után az utolsó két évben már 
Szolnokon folytatják tanulmánya-
ikat, ahol az 5– . szemeszterben a 
szakmai törzsanyag kötelező isme-
reteit oktatják; ezt a hajózó növen-
dékek célirányos képzése, majd a 
gyakorlati repülés követi.

Dr. Koller József dandártábornok 
hozzátette  a  atalok a gyakorlati re-
püléseket már a Magyar Honvédség 
új, Zlin 2 2 és 1  típusú kiképzőgé-
pein hajtják végre. A képzés sokkal 
szigorúbb és alaposabb lesz, mint 
bármilyen civil cég által nyújtott 
tanfolyamon. Mindebből adódóan az 
Európai Repülésbiztonsági gynök-

ség (EASA) előírásainak megfelelő 
közforgalmi pilótaengedélyhez szük-
séges legmagasabb szintű, úgyne-
vezett ATPL-ismeretszinttel kezdik 
meg tiszti pályájukat a növendékek. 
Tanulmányaik végén a sikeresen 
vizsgázó repülőgép- vagy helikop-
tervezetők 220–2 0 repült órát tud-
hatnak majd a hátuk mögött, ami a 
tábornok szerint többszöröse annak, 
amit a civil életben bármilyen tanfo-
lyamon elérhetnek.

A tervek szerint évente 15–20 pi-
lótát és 10–15 repülésirányítót ké-
peznek majd. A feltételek szerint a 
képzésre jelentkező nem lehet 25 
évesnél idősebb, meg kell felelnie az 
alkalmassági vizsgán és a felvételi 
beszélgetésen is. Ezek mellett angol 
nyelvből államilag elismert B2 szin-
tű (korábban középfokú) komple  
(korábban C típusú) nyelvvizsga-bi-
zonyítvány és érvényes repülőorvosi 
minősítés is szükséges.
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A sajtótájékoztatón dr. Simicskó 
István honvédelmi miniszter 
elmondta: a zenekar kereste 

meg a tárcát azzal a kéréssel, hogy 
lehetőségeihez mérten működjön 
közre a Tizenötmillióból egy  című 
számukhoz készülő klip megvalósítá-
sában. Balázs Ko alsky  Gyula, az 
együttes frontembere ezzel kapcso-

latban megjegyezte  mindenképpen 
szükségük volt külső partnerre, mert 
bonyolult és összetett forgatókönyvet 
írtak a videóhoz. Végül a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar Honvéd-
ség, azon belül is az MH 2. vitéz Ber-
talan rpád Különleges Rendeltetésű 
Dandár segítségével sikerült elkészí-
teni a klipet. Érdekesség, hogy abban 

színészek szerepelnek, a zenészek 
nem, viszont a záró erk  lmben már 
az együttes tagjai is feltűnnek.

A tárcavezető rámutatott  a szám 
olyan örökérvényű értékekről szól, 
mint a szeretet, az összefogás, a baj-
társiasság, valamint a család, de a ka-
tonai eskü is visszaköszön abban.

– Ez jót tesz mindenkinek – kato-
nának és civilnek egyaránt –, aki ösz-
szefogásban gondolkodik, s magáénak 
vallja ezeket az értékeket – hallhattuk 
a minisztert.

Dr. Simicskó István bízik benne, 
hogy eljut az emberekhez az üzenet, 
és sokan megfontolják majd a hon-
védséghez történő csatlakozást. Hang-
súlyozta  a tárca nagy célokat tűzött 
maga elé, amelyeket a Zrínyi 2026 
elnevezésű honvédelmi és haderő-
fejlesztési programban fogalmaztak 

Katonának állt 
a Kowalsky 
meg a Vega

CSATLAKOZTAK AZ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI 
TARTALÉKOS RENDSZERHEZ A KOWALSKY MEG 
A VEGA EGYÜTTES TAGJAI – JELENTETTE BE A 
ZENEKAR A TÁBORFALVAI GYAKORLÓTÉREN, AHOL 
A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZREM KÖDÉ-
SÉVEL ELKÉSZÜLT ÚJ KLIPJÜKET IS BEMUTATTÁK.

N  N  N
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Nyulas Szabolcs   Fotó: Dévényi Veronika

meg. Ezek között szerepel, hogy a 
következő tíz évben a hadsereg létszá-
mát 0 ezer, a tartalékos állományét 
pedig 20 ezer főre növeljék. Az ön-
kéntes tartalékos rendszert új alapokra 
helyezték, s szeretnék, ha az ország 
minden járásában lenne egy századnyi 
tartalékos katona. A miniszter örömét 

fejezte ki, amiért a zenekar tagjai úgy 
döntöttek, vállalják az önkéntes tarta-
lékos szolgálatot, hiszen a tárca célja, 
hogy minél többen csatlakozzanak a 
honvédelem ügyéhez.

Ko alsky felidézte  a Honvédelmi 
Minisztériummal folytatott tárgyalá-
sok közben merült fel az ötlet, hogy 
a zenekar tagjai vegyenek részt egy 

ötnapos kiképzésen a különleges 
dandárnál, ahol megismerkedhetnek 
a szolgálat alapjaival. Az öt nap alatt 
teljesítettek éjszakai menetgyakorla-
tot, vezettek harcjárművet, ugrottak 
tandem ejtőernyővel és utaztak he-
likopteren. A forgatás közben érett 
meg bennük az elhatározás  csatla-
koznak a tartalékosokhoz, így hama-
rosan túleshetnek az alapkiképzésen 
is. Motiváló volt számukra az is, 
hogy az önkéntes tartalékosok béke-
időben részt vesznek a katasztrófák 
utáni mentesítésben.

– Ha nem lenne békeidő, akkor is 
szerepet kellene vállalnunk a haza 
védelmében, ami nekünk ugyanúgy 
feladatunk, mint minden állampol-
gárnak – hangsúlyozta Ko alsky.

A zenekar tagjai a sajtótájékoztatón 
írták alá az önkéntes tartalékos szer-
ződést.

N  N  N
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OSZTÁLY, VIGYÁZZ!
Jelentős technikai, technológiai 

korszerűsítés előtt áll a Magyar 
Honvédség. A Zrínyi 2026 prog-

ramban érintett katonai szervezetek 
megkezdték a számukra meghatáro-
zott feladatok teljesítéséhez szükséges 
feltételek megteremtését. Az MH Lo-
gisztikai Központ esetében ehhez az 
állománytáblát is módosítani kellett.

– A logisztikai központon belül 
szervezeti átalakítást, racionali-
zálást hajtottunk végre annak ér-
dekében, hogy a hatáskörök még 
egyértelműbbek legyenek. Az érthe-

AZ MH LOGISZTIKAI KÖZPONT RÉSZEKÉNT JÖTT 
LÉTRE IDÉN SZEPTEMBERBEN A TECHNOLÓGIAI 
IGAZGATÓSÁG, AMELYNEK FONTOS SZEREPE LESZ 
A ZR NYI 2 2  HONVÉDELMI ÉS HADERŐ-
FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁBAN. 
AZ ÚJ SZERVEZETI EGYSÉG MEGBÍZOTT 
IGAZGATÓJA GECSE JÁNOS EZREDES, AKINEK 
AZ ALÁRENDELTSÉGÉBE NÉGY OSZTÁLY TARTOZIK.
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tőség kedvéért nagyon leegyszerűsít-
ve  két osztályunkból és egy alosz-
tályunkból (képességeik, valamint a 
haderőfejlesztés logisztikai részéből 
ránk eső feladatok  gyelembevéte-
lével) négy alárendelt egységet ala-
kítottunk ki – mutatta az állomány-

táblát Gecse ezredes, aki az MH 
Logisztikai Központ haditechnikai 
főnöki beosztásból került az újonnan 
létrejött Technológiai Igazgatóság 
élére.

Az új struktúrában a kutatás-
fejlesztési, tudományos és szabvá-
nyosítási osztály felelős a Magyar 
Honvédségben folyó szabványosí-
tási feladatok elvégzéséért, és aktí-
van részt vesz az új haditechnikai 
eszközök rendszeresítésének folya-
matában. Koordinálja a szolgálati 
találmányok és használati minták 
oltalom alá helyeztetésének teendőit, 
valamint az oltalmat kapott szolgálati 
találmányokkal kapcsolatos ügyek 
nyomon követését. Az osztály mun-
katársai közül többen tagjai külön-

böző nemzetközi és hazai tudomá-
nyos bizottságoknak, szerkesztik az 
immár 61 éves Haditechnika című 
szaklapot, és részt vesznek a Katonai 

Galambos Sándor  Fotó: a szerző és archív

Gecse János ezredes

A Szép típusú 
mesterlövész puska 

a világkupán 
is bizonyított.

Ballisztikai 

A    
muzeális puskáknak is van hely 
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Logisztika című folyóirat szerkeszté-
sében is.

Az átvételi osztály munkatársai 
felelősek a Magyar Honvédség szá-
mára beszerzendő hadfelszerelések 
minőségi átvételéért, valamint (a 
honvédség szervezetei és beszállítóik 
számára) a minőségbiztosítási rend-
szerek tanúsításáért. Minőségüggyel 
kapcsolatos témákban képviselik a 
honvédelmi tárcát a hazai és a nem-
zetközi civil szervezetekben, vala-
mint a NATO és az Európai Védelmi 

gynökség szakbizottságaiban.

A termékazonosítási és törzskar-
bantartási osztály dolgozóinak a fel-
adata a honvédség számára újonnan 
beszerzett haditechnikai eszközök 
azonosítása, és az egységes honvéd-
ségi termékkódok karbantartása; a 
Magyar Honvédségben alkalmazott 
nyilvántartás alapjait jelentő rendszer 
működtetésében kulcsfontosságú a 
szerepük.

Az állománytábla módosítása leg-
nagyobb mértékben talán a Tábor-
falván települt, korábban lőkísérleti 
vizsgáló alosztályként ismert szer-

vezetet érintette. A feladatbővítéssel 
ugyanis nemcsak névváltoztatás de 
előléptetés  is járt  jelenleg hadfel-

szerelés-vizsgáló osztály a megneve-
zése.

– Korábban kizárólag fegyverzet-
technikai eszközökkel dolgoztunk, 
a tevékenységi körünk bővülése 
következtében viszont már három 
laboratórium tartozik az alárendelt-
ségünkbe. Az egyik a Budapesten 
lévő, a Magyar Honvédség által 
rendszeresítendő ruházati felszere-
lések alapanyagainak minőségét 
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Szúrásállósági vizsgálat. Sisak – a teszt után.

Sponga Pál Ferenc
  

szerel.

A   
a baltacsapást is állniuk
 kell.
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vizsgáló laborunk. Rádióelektronikai 
mérőlaboratóriumunk munkatársai 
szintén a fővárosban dolgoznak. Az 
ő feladatuk a beszerzésre tervezett 
és a fejlesztés alatt álló rádióelektro-
nikai eszközök szabványok szerinti 
ellenőrzése. A táborfalvai ballisztikai 
labor pedig a fegyverzettechnikai 
eszközök beszerzésével kapcsola-
tos feladatokat kapott. Ugyanakkor 
továbbra is itt végezzük a tüzérségi 
és kézi lőfegyverek, toronyfegyver-
zetek, harckocsilövegek, kiegészítő 
páncélzatok, irányító rendszerek, 

optikai eszközök, személyi védő-
eszközök bevizsgálását, valamint ja-
vítás utáni visszaellenőrzésüket, a 
lőszerek külső és belső ballisztikai, 
illetve különböző klimatikus és te-
repviszonyok közötti ellenőrzését, 
de mi hajtjuk végre a lövedék- és 
ütésállósági vizsgálatokat, továbbá 
a kísérleti robbantásokat is. Mun-
kánkkal a katonák biztonságát, kom-
fortérzetét szolgáljuk. A mi felelős-
ségünk az, hogy csak bevizsgált, a 
szabványok előírásainak megfelelő, 
megbízhatóan kezelhető és használ-

ható műszerek, fegyverek, lőszerek, 
ruházati felszerelések kerülhessenek 
ki az alakulatokhoz. Nincs szükség 
külső szakértők bevonására, saját ha-
táskörben végezzük el a szabványok 
által meghatározott ellenőrzéseket, 
és hitelt érdemlően tudjuk igazolni, 
hogy a vizsgálat tárgya megfelel-e 
a rá vonatkozó előírásoknak – vá-
zolta a hadfelszerelés-vizsgáló osz-
tály feladatát az osztály vezetője, 
Lajosbányai István alezredes.

A táborfalvai laboratórium nem-
csak a Magyar Honvédség szerveze-
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A modernizált AK gépkarabély 
 

Mentesítési gyakorlat.
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tében, de országos viszonylatban is 
egyedülálló képességekkel és adottsá-
gokkal rendelkezik. Már az Osztrák–
Magyar Monarchia idejében is hasz-
nálták ezt a területet kézi lőfegyverek 
és tüzérségi eszközök vizsgálatára. A 
jelenlegi laktanya 57 hektáron terül 
el – korábban még az a kísérleti lőtér 
is ide tartozott, amelynek a kezelését 
mintegy tíz évvel ezelőtt átvette az 
MH Bakony Harckiképző Központ.

– Kiváló az együttműködésünk. A 
kísérleti lőtéren végzünk robbantá-
sokat, megsemmisítéseket, nagyobb 
lőtávolságú lövészeteket. Tüzérségi 
fegyverekkel ugyanis olykor 9000 
és 11 000 méter távolságra is lő-
nünk kell. Az alaptevékenységünk-

ből adódó feladataink többségére 
azonban bőven elegendő a laktanya 
kerítésén belüli terület is.  Itt a kézi-
fegyverekkel, például a 1 ,5 millimé-
ter űrméretű Gepárddal és a 0 6 
milliméteres gránátvetővel 00 mé-
terig lőhetünk. A kézifegyverek hadi-
technikai ellenőrző vizsgálata során 
például – szélsőséges külső körül-
ményeket előállítva – a félautomata 
fegyverekkel ötezer, az automatákkal 
tízezer lövést kell leadnunk. A külön-
féle időjárási viszonyok imitálására 
minden technikai eszköz a rendelke-
zésünkre áll. A klímakamránkat mí-
nusz 50 és plusz 50 Celsius-fok közt 
lehet szabályozni, a zuhogó eső elő-
állítása sem okoz gondot, a sivatagi 

SEREGSZEMLE

A találati pontosság adatainak bevitele a számítógépbe.

A repeszálló mellény 
 

vizsgálata.

Az Ural páncélozott 
  



homokvihart pedig a fegyver ürítési 
oldalára sűrített levegővel fújt öntö-
dei formázó homokkal helyettesítjük 
– folytatta Lajosbányai alezredes.

A jövőben valószínűleg egy újabb 
feladattal is bővül majd a labor 
feladatköre. Két hónappal ezelőtt 
ugyanis a Magyar Igazságügyi Szak-
értői Kamara kriminalisztikai tagoza-
ta tartott szakmai napot Táborfalván. 
A látottak alapján felvetették, hogy 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
jelenleg folyó igazságügyi szakértői 
képzés pro  lját célszerű lenne egy 
haditechnikai igazságügyi szakértői 
kurzussal bővíteni, amelynek a gya-
korlati foglalkozásait Táborfalván 
tartanák. Az itt dolgozó munkatársak 
pedig óraadóként kapcsolódnának be 
az oktatásba. A bűnügyi szakemberek 
ilyen irányú képzésének keserű ak-
tualitását többek közt a migrációval 
összefüggő európai terrorcselekmé-

nyek számának növekedése is alátá-
masztja.

Közeledik a karácsony, így a kí-
vánságlista összeállítása sem marad-
hat el.

– Szeretném, ha még ebben az 
évben megérkezne a korszerű, szá-
mítógépes ballisztikai analizátor-
rendszerünk. Ez egyszerre tudja majd 
mérni a lövedék sebességét és a gáz-
nyomást, ugyanakkor a sorozatlövő 
fegyverek elméleti tűzgyorsaságának 
megállapítására is alkalmas lesz – je-
gyezte meg az alezredes.
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A Táborfalvi Közművelő-
dési és Népzenei Egyesület 
szervezésében novemberben 
tartották az Ország Közepe 
Klub legutóbbi rendezvényét, 
amelynek fővédnöke Tóth 
Bertalan, a település polgár-
mestere és Baráth István dan-
dártábornok, az MH Logisz-
tikai Központ parancsnoka 
volt. A beszélgetésre meghív-
ták a hadfelszerelés-vizsgáló 
osztály vezetőjét, Lajosbányai 
István alezredest és mun-
katársát, dr. Tikász Gyula 
nyugállományú alezredest, aki jelenleg közalkalmazottként dolgozik az 
osztályon.

A klub két vendége többek közt a 200 . évi rendőri és katonai mester-
lövő világkupán elért eredményeit is megemlítette. Elmondták, hogy az 
első versenyen azért indultak el, mert éppen a Szép típusú puska tesz-
telésével foglalkoztak, és úgy gondolták, hogy jó lenne kipróbálni éles 
helyzetben  is. Az esélytelenek nyugalmával foglalták el a lőállásokat – 
az eredmény aztán őket is meglepte  a katonai kategóriában Tikász Gyula 
első helyezést ért el, Lajosbányai alezredes az ötödik lett, csapatban 
pedig ezüstérmet lőttek .

A Táborfalvi Közművelő-

MAGYAR HONVÉD

A lövedékálló 
mellényre 

a teszt során 
több lövést is le 

kell adni.
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KÖZEL TIZENÖT ESZTENDEJE NEM RENDEZETT HAZÁNK ILYEN RANGOS 
NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENYT, MINT IDÉN, AMIKOR HUSZONHÉT 
ORSZÁGBÓL KÉTSZÁZHARMINCHÉT SPORTOLÓ ÉRKEZETT A KATONÁK MEZEI 
FUTÓ-VILÁGBAJNOKSÁGÁRA.

Algériai fölény a katonai futóvébén

HAJRÁ!

SEREGSZEMLE Kálmánfi Gábor   Fotó: Tischler Zoltán
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A bemelegítéskor persze még 
tapogatóztunk a sötétben, 
mert sokakban az a kérdés 

motoszkált: vajon hová helyezhet-
jük a magyar katonafutó-válogatot-
tat a nemzetközi mezőnyben  Amíg 
a balatonakarattyai MH Rekreációs, 
Kiképzési és Konferencia Központban 
kiépített pálya környékén sorra jelen-
tek meg a versenyzők, addig volt lehe-
tőségünk néhány szót váltani Marosi 

dám főhadnaggyal, aki kijelentette  
öttusázóként, atléták között futva bi-
zony nem táplál hiú reményeket, és 
körülbelül a középmezőnybe várja 
magát.

Időrendben haladva, a versenyen 
először a fér  ak hosszú távú (11,5 
kilométeres) küzdelmét láthattuk a 
futópályán, ahol leginkább a két vi-

zesárok tette próbára a versenyzőket. 
Az is hamar világossá vált, hogy aki a 
dobogó valamelyik fokára fel szeret-
ne állni, annak leginkább az algériai 
csapattal kell felvennie a versenyt, 
amelynek tagjai három-négy kilomé-
ter után is úgy futottak együtt, mintha 
csak néhány másodperccel korábban 
rajtoltak volna.

Feltételezésünk később be is iga-
zolódott, de hogy ne legyünk ud-
variatlanok, nézzük mi történt a 
hölgyeknél, akiknek 4,6 kilométert 
kellett teljesíteni. A katonai mezei 
futó-világbajnokságon a nők egyéni 
versenyét követően a román Birca 
Ro ana állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára. Második a lengyel Katarzyna 
Kowalska lett, a harmadik helyen 
pedig a szintén román Cristina Simion 

végzett. A fér  ak rövid távú (szintén 
4,6 kilométeres) versenyét a francia 
Djilali Bedrani nyerte, a második és 
a harmadik helyen egyaránt Algéria 
versenyzői – Rabah Aboud és Hichem 
Bouchicha – végeztek. Az észak-af-
rikai ország futói hosszú távon is je-
leskedtek, hiszen a dobogó első két 
fokára Ali Guerine és Khireddine 
Bourouina állhatott fel, míg a har-
madik helyet a francia Charles Ogari 
szerezte meg. Az éremtáblázat élén 
szintén Algéria zárt, hiszen versenyző-
ik hét dobogós helyezést értek el a vi-
lágbajnokságon. Mögöttük a franciák 
és a románok végeztek hat, illetve két 
éremmel. Ezen felül a csapatversenyt, 
s ezzel együtt a szuperkupát is Algéria 
nyerte; versenyzőik dr. Simicskó Ist-
ván honvédelmi minisztertől vehették 
át a serleget.

Marosi dám főhadnagy remek jós-
nak bizonyult: mind önmaga, mind a 
teljes magyar csapat – tisztes helytál-
lással – a középmezőnyben végzett. 
Legjobb futónk Böhm Lilla hadnagy 
– az MH Ludovika Zászlóalj katonája 
– lett, aki a hölgyek küzdelmében az 
előkelő 10. helyet szerezte meg.

A sportrendezvény végén az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság honvédelmi felkészí-
tő és katonai testnevelési osztályát 
irányító dr. Eleki Zoltán ezredes, a 
magyar delegáció vezetője átadta a 
versenyt szervező Nemzetközi Kato-
nai Sporttanács (CISM) zászlaját An-
gola delegáltjának, mivel 201 -ban az 
afrikai ország lesz a világbajnokság 
házigazdája. Hazánkban pedig katonai 
ejtőernyős- és öttusa-világbajnokságot 
rendeznek jövőre.

Kálmánfi Gábor   Fotó: Tischler Zoltán

Birca RoxanaDjilali BedraniAli Guerine
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égi ela at  j já m ek

A francia hadsereg gyakran alkal-
mazott, a világ számos válság-
gócában bevetett eszközei az 

AMX–10RC és az ERC 90 (lövegek-
kel felszerelt) tűztámogató és felderítő 
járművek. Az 1970-es évek végén és 
19 0-as évek elején hadrendbe állított 
hatkerekűek  felett – a több alka-

lommal elvégzett modernizálás elle-
nére – eljárt az idő. Az utód a Ne ter, 
a Thales és a Renault Truck Defense 
konzorciuma által gyártott EBRC 
(Engin Blindé de Reconnaissance 
et de Combat) Jaguar lesz. A francia 
haderő 2020-ig szóló Scorpion  mo-

dernizációs programján belül 2017 
áprilisában az első 20 példányt már 
meg is rendelték, ugyanakkor a teljes 
cseréhez legalább 2  jármű megvá-
sárlása lenne szükséges.

A Jaguar feladata is a felderítés 
és a lövészegységek tűztámogatása 
lesz. Ehhez a 6 6-os kerékképletű, 
25 tonna tömegű páncélos fő fegy-
verzete egy 0 milliméter űrméretű, 
percenként 200 lövésre képes CT 0 
automata gépágyú lesz, amit a to-
ronyban egy 7,62 milliméteres gép-
puska, két, fejlesztés alatt álló MBDA 
MMP irányított páncéltörő rakéta és 

önvédelmi célokra nyolc füstgránát-
vető cső egészít majd ki. A jelenlegi 
fejlesztési, költségvetési trendeknek 
és a költséghatékonyság mindent át-
ható szellemének megfelelően egy, 
már gyártásban lévő Renault terepjá-
ró teherautó-alvázra és hajtásláncra 
kerül fel a Ne ter páncélozott felépít-
ménye. A kommunikációs, tűzvezető, 
felderítő, lézeres besugárzásjelző és 
elektronikai zavarórendszereket pedig 
a Thales szállítja.

Megvan az első külföldi vásárló is, 
Belgium, amely 60 Jaguart és 17 
VBMR Griffont rendelt meg 1,1 mil-

PÁNCÉLVÁLTÁS
A 2  ÓTA ÖSSZEGY LT HADSZ NTÉRI TAPASZTALATOKRA ALAPOZVA 
RANCIAORSZÁGBAN ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN IS AKTUÁLISSÁ VÁLT 

A MODERN HADVISELÉSBEN ONTOS SZEREPET JÁTSZÓ PÁNCÉLOZOTT 
CSAPATSZÁLL TÓ ÉS ELDER TŐ JÁRM VEK CSERÉJE.

Trautmann Balázs   Fotó: internet

Jaguar–Griffon: belül szinte minden ugyanaz.
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liárd euro értékben. Az új francia jár-
művek a most használt Piranha IIIC 

-as és a Dingo 2 -es páncé-
lozott csapatszállító, illetve a Pandur 
I felderítő rendszereket váltják majd 
fel.

  

Az említett VBMR Griffon és a Ja-
guar viszonya több mint szoros  70 
százalékban azonos alkatrészekből, 
elemekből épülnek fel. Míg a Jaguar 
feladata a felderítés, addig a Griffoné 
a csapatszállítás, elsősorban a még 
1976-ban hadrendbe állt, kisebb mé-
retű -es VAB-et kiváltva.

A vezető, a toronylövész és a pa-
rancsnok mellé nyolc, teljesen felsze-
relt lövészkatona fér el a robbanásvé-
dett (zárt tárolórekeszek, a járműtest 
oldalára erősített ülések, négypon-
tos biztonsági öv) deszanttérben. A 
páncélos belső tere túlnyomásos (a 

vegyi, biológiai és nukleáris fegy-
verek hatásait kivédendő), illetve 
légkondicionált, oldalára további 
moduláris pótpáncélzat helyezhető 
el, akár a NATO STANAG 569 
Level  védettségi szintet is elérve. A 
speciális kiképzés miatt akár egy 10 
kilogrammos akna vagy improvizált 
robbanótest hatását is képes csökken-
teni a V alakú alsó rész, megóvva a 
benn ülőket.

A szintén 25 tonnás Griffon ese-
tében a vezetőfülke tetejének jobb 
oldalára elhelyezett, nappal és éjjel 
is használható kamerarendszerrel 
felszerelt, távirányítású fegyverto-
ronyba egy közepes vagy nehéz 
géppuska, nagyobb tűzerő igényének 

Trautmann Balázs   Fotó: internet

A Jaguar feladata a felderítés és a lövészegységek 
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esetén egy 0 milliméteres automata 
gránátvető építhető be. A takarékos 
turbodízel Renault motor hatótávol-
sága közúton 00 kilométer. A lö-

vészkatonákat szállító alapváltozat 
mellett parancsnoki harcálláspont, 
harctéri mentőgépjármű, tüzérségi 
meg  gyelő, műszaki és járműmen-

tő Griffon is kerül majd a francia 
hadsereghez. Nem is kevés  jelenleg 
2122 darab megrendeléséről van 
szó, s ezekből az első 19-et 2017 
áprilisában meg is vásárolták. Az 
első Griffonokat az Afganisztánban 
és Maliban sokat szereplő  126. lö-
vészezred kapja majd 2021-ben.

N
Nem csak a (gumi)kerekeseké a 
világ  lesz újdonság lánctalpakon is. 
Igaz, ehhez Nagy-Britanniáig kell 
menni, ahol a General Dynamics 
UK fejlesztette ki a brit hadsereg új 
gyalogsági harcjárműcsaládját. A 
mérnökök ugyanakkor nem a nullá-
ról kezdték a munkát  az Aja  nevet 
kapott páncélos az osztrák és a spa-
nyol haderőben már rendszeresített 
ASCOD angolosított , alaposan át-
szabott változata.

Az Aja  2010-ben győzte le a BAE 
Systems CV–90-esét, amikor az 1970 
óta hadrendben álló és a Falkland-

A   
a VBMR Griffon.

A   
  A  



szigetektől a Balkánon és Irakon át 
Afganisztánig számtalan háborúban 
részt vevő CVR(T)-járműcsalád 
utódját keresték. A kifejezetten kis 
méretű, ezért korlátozott védelmet 
nyújtó, de mozgékony, légi úton 
könnyen szállítható CVR(T) adta a 
hadsereg felderítő (FV101 Scorpion, 
FV107 Scimitar és Sabre), páncéltö-
rő (FV102 Striker, S ing  re, majd 
2005-től Javelin rakétákkal), csa-
patszállító (FV10  Spartan), mentő 
(FV10  Samaritan), parancsnoki 
(FV105 Sultan), illetve járműmentő 

(FV106 Samson) képességének ge-
rincét. Nos, a  tonnás, lánctalpas, 
alaposan felfegyverzett, többféle 
változatban megépített Aja nak kell 
majd ezeket a feladatokat átvenni. 
2015. szeptember -án, a alesi 
NATO-csúcstalálkozó elé időzítve 
rendelt meg a brit védelmi minisz-
térium 5 9 példányt, amelyek gya-
korlatilag a teljes, az előbb felsorolt 
feladatpalettát lefedik.

Az alap felderítő változat egy 0 
milliméteres CT 0 gépágyúval, illet-
ve egy L9 A1 típusú, 7,62 millimé-
teres párhuzamosított géppuskával 
rendelkezik. A gépágyúhoz páncéltö-
rő, beton elleni speciális, repesz-rom-
boló és légi célok (így helikopterek 
és drónok) elleni, különleges lőszert 
is rendszeresítettek. A 2 tonnás 
harci tömeg mellett a gyártó sze-
rint további két tonnát lehet még az 
Aja ra építeni  (például védelmi és 
támadó rendszerek, e tra páncélzat, 
zavarórendszerek formájában) anél-
kül, hogy a teljesítménye számotte-
vően romlana. Apropó, páncélzat  a 
test oldalán előre kialakított tartóele-
mekre felerősíthető a kívánt reaktív 
vagy egyéb pótpáncélzat. Ha ez egy 
találat miatt megsérül, a modulrend-
szerű kialakításnak köszönhetően a 
csere egyszerűen megoldható.

A lánctalpas mozgatásáról a német 
MTU V  199 TE21 turbodízel motor 
gondoskodik, egy hatsebességes 
automata sebességváltón keresztül. 
A toronyra és a testre elektroni-
kai felderítőeszközök, éjjel-nappal 
használható kamerák, speciális mik-
rofonrendszer kerültek, hiszen az 
elsődleges feladat mégiscsak a harci 
felderítés. A megszerzett informá-
ciókat egyrészt a jármű saját belső, 
Ethernet-alapú, több terabájtnyi 
tárolóképességű fedélzeti számító-

gépes rendszere értékeli és archi-
válja, másrészt a Challenger 2-es 
nehéz harckocsikból már ismert 
BO MAN elnevezésű, valós idejű 
adatátvitelre alkalmas taktikai kom-
munikációs rendszeren keresztül 
képes megosztani.

 
Teljes cserére szorul a brit hadsereg 
gumikerekes páncélozott szállító-
jármű-  ottája is. A nagy kérdés  
az amerikai eredetű Cougar-család 
brit változatait, azaz a Mastiff, a 
Ridgeback és a olfhound közel 
700 példányát mi váltja majd fel  A 
brit hadvezetés tervei szerint (Army 
2020) a jelenlegi három helyett két, 
páncélozott járműveket alkalmazó 
csapásmérő  lövészdandár marad 

majd hadrendben 2020-ra. A dandá-
rok két-két, Aja szal felszerelt és az 
új, még beszerzésre váró páncélo-
zott csapatszállító járművel ellátott 
(egyes brit források szerint csupán 
zászlóaljerejű) ezredből és a szüksé-
ges kiegészítő (műszaki, tüzérségi, 
logisztikai egészségügyi) elemekből 
állnak majd. Ehhez azonban megfe-
lelő, nagy mobilitású, de erős véde-
lemmel rendelkező, digitalizált , a 
Challenger 2-esekkel és a továbbfej-
lesztett arrior lövészpáncélosok-
kal is együttműködni képes, 6 6-os 
vagy -as gumikerekes járművek-
re lesz szükség. A Rheinmetall sze-
rint erre nincs is jobb megoldás, 
mint a holland–német fejlesztésű 
Bo er, amelyet a két országon kívül 
már Litvánia is alkalmaz. Nem 
véletlen, hogy a 2017-es londo-
ni DSEI haditechnikai kiállításon 
egy speciális festésű, az Egyesült 
Királyság zászlójába öltöztetett  
Bo er is megjelent, rendkívüli 
feltűnést keltve. A várhatóan akár 

00 járműves, hárommilliárd angol 
font értékűre becsült megrendelésre 
azonban mások is pályáznak. gy a 
vetélytársak között van a harcedzett 
Stryker (General Dynamics), a 
VBCI (Ne ter), a Patria AMVXP és 
a Terre  (ST Kinetics) is. Kérdés, a 
brit védelmi tárca mikor indítja el a 
hivatalos versenyt a gyártók között, 
és persze hogyan lesz ebből 2020-ra 
két felszerelt dandár

HADITECHNIKA
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Ez a kiállítás más, mint a többi

TIZENHÉT ÉV UTÁN ISMÉT VAN ÁLLANDÓ        
      FEGYVERTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
A HADTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN. EZ A 
TÁRLAT UGYANAKKOR LÉNYEGESEN 
TÖBBET NYÚJT AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK, 
MINT BÁRMELYIK KORÁBBI EBBEN A 
TÉMAKÖRBEN. AZ EGYIK LEGFONTOSABB 
ÚJ TÁS, HOGY EZÚTTAL A LÁTOGATÓK A 

KIÁLL TOTT EGYVEREK, ELSZERELÉSEK 
EGY RÉSZÉT KÉZBE VEHETIK, 
FELPRÓBÁLHATJÁK.
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Feith László  Fotó: Szikits Péter

Fegyvertár, fegyvertörténeti lát-
ványraktár és múzeumpedagógi-
ai foglalkoztató. A Hadtörténeti 

Múzeum új állandó kiállítása ezt a 
rövidnek korántsem mondható el-
nevezést kapta, amely ugyanakkor 
a tárlat összes funkcióját magában 
foglalja. Az intézmény jelentős 
gyűjteménnyel rendelkezik a ma-
gyar katonák által valaha használt 
fegyverfélékből, s ezekből a korábbi 
évtizedekben már számos tematikus 
tárlatot rendeztek be. Az utolsó ilyet 
2000-ben bontották le. Azóta folya-
matos a látogatói igény egy állandó 
fegyvertörténeti kiállítás iránt.

  
– Ez volt az egyik ok, amely életre 
hívta a tárlatot. Emellett azonban 
akadt további kettő. Szerettünk volna 
enyhíteni a raktárkapacitási problé-
máinkon is, s ez sikerült azzal, hogy 
a kiállításnak helyet adó termekben 
és folyosókon mintegy 900 műtár-
gyat tudtunk elhelyezni. A harmadik 
ok pedig szorosan kapcsolódott az 
intézményünkben 7-  éve megho-
nosított tematikus múzeumpedagó-
giai foglalkozásokhoz; ezek során a 
szakemberek különböző műtárgyak 
segítségével ismertetnek meg 
egy-egy történelmi korszakot 
vagy eseményt a diákok-
kal. Rendkívül nép-
szerűek e tanórák, 
akadt olyan év, 
amikor több 

mint háromszáz ilyet tartottunk. Az 
előadások egyik eleme a fegyver-
történeti foglalkoztató, amelynek 
keretében például a középkor, az 
1 9-es forradalom és szabad-
ságharc vagy a világháborúk fegy-
vereivel ismerkedhetnek meg kis 
csoportos keretek között a tanulók. 
Ennek szerettünk volna állandó 
helyszínt biztosítani az intézmé-
nyünk falain belül, mert korábban 
ide-oda szállítgattuk az erre a 
célra készített múzeumpedagógi-
ai segédeszközeinket, például a 
korabeli fegyverek, egyenruhák, 
viseletek másolatait. A kiállítás a 
diákok mellett a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem hallgatói 
számára is vonzó program. 
Nekik ugyanakkor nem mú-
zeumpedagógus tart előadást, 
hanem szakmuzeológus, fegy-
vertörténész, hiszen ezt a cél-
csoportot egészen más érdekli: 
a fegyverek műszaki, technikai 
paraméterei, harcászati jellem-
zői – sorolja Soós Péter őrnagy, 
a Hadtörténeti Múzeum igazga-
tóhe lyettese.

Mint az iméntiekből ki-
tűnik, a fegyvertörténeti 
látványraktár a múzeum 
látogatóinak legnagyobb 
részét adó diákok, ponto-

sabban az általános iskolák 
felső tagozatos tanulói, illetve 

a középiskolások történelemokta-
tásához is hathatós eszközt bizto-

sít. Adta magát tehát az ötlet, hogy 
ezt fokozandó, bábúkat helyezzenek 
el a kiállítótérben, nem is akármilye-
neket.

– Tizenhárom katona  gura látható 
a tárlatban; ezek a Hadtörténeti Mú-
zeum első viaszbábúi, kimondottan 
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ehhez a kiállításhoz készültek. Való-
sághűek, ráadásul az adott időszak 
tipikus arcvonásait viselik, ezáltal is 

közelebb hozva a történelmi koro-
kat a diákokhoz – jegyzi meg az 
őrnagy.

A viaszbábúk tárlatba állítá-
sát komoly kutatómunka előzte 
meg. Mindenekelőtt el kellett 
dönteni, hogy a  gurák segítsé-
gével a magyar hadtörténet tíz 
évszázadának melyik katonatí-
pusait jelenítsék meg. A dön-
tést követően következhetett 
a korhű viseletek elkészítése.

– Természete-
sen ragaszkod-
tunk ahhoz, 
hogy ezek a 

lehető leghite-
lesebbek legyenek. 

Éppen ezért régészeti 
leleteket, leírásokat használ-
tunk fel, az időben hozzánk 
közelebb eső korszakok esetén 
pedig a ránk maradt szabály-
zatokból dolgoztunk. Miután 
meghatároztuk, hogy az adott 
harcos milyen ruházatot, fel-
szerelést, fegyverzetet kapjon, 
kerestünk hozzá tipikus arcot; 
a honfoglaló lovasíjász eseté-
ben például a keleties jelleget 
igyekeztük visszaadni. A  gurák 
jellemzőire (egyebek mellett a 
vonásaira, testtartására), illetve 
paramétereire vonatkozó elkép-

zeléseinket megosztottuk a bábúkat 
készítő mesterrel. A viaszról tudnunk 
kell, hogy nagyon érzékeny anyag, 
bábúink kezei például semmilyen 
súlyt nem bírnak el, ezért nagy kö-
rültekintéssel kellett eljárnunk az öl-
töztetésüknél. Néhány alakot például 
csak úgy tudtunk felruházni, hogy a 
kész viseletet szétvágtuk, ráadtuk a 
 gurára, majd azon újra összevarrtuk. 

Szerfölött időigényes és aprólékos 
munka volt, de minden befektetett 
percet megért, a végeredmény ugyan-
is magáért beszél – idézi fel a tárlat 
berendezésének egyik kritikus moz-
zanatát az igazgatóhe lyettes.

De másban is eltér ez a tárlat a többi-
től. A szokásos múzeumi belépőn felül 
ugyanis erre külön jegyet kell váltani. 
A pluszköltségért ugyanakkor termé-
szetesen emelt szintű szolgáltatás jár. 
Szakértő tárlatvezetés mellett a kiállí-
tott fegyverek, felszerelések egy része 
kézbe vehető, felpróbálható.

– Kollégáink magyar vagy angol 
nyelven, 50–90 perc időtartamban 
tartanak előadást, s mutatják be az 
érdeklődőknek a fegyverek fejlő-
déstörténetén keresztül a magyar 
hadihistória tíz évszázadát a honfog-
lalástól napjainkig. A kiállítás a mú-
zeum nyitvatartási idejében, előzetes 
egyeztetés esetén bármikor látogat-
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ható, de vannak olyan időpontok, 
amikor akár egy fő számára is indí-
tunk t árlatvezetést: kedden, szerdán, 
csütörtökön, továbbá pénteken 15 
órakor, míg szombaton és vasárnap 
egyaránt 11, 13, illetve 15 órakor – 
mondja Soós Péter őrnagy.

Az installáció építése tavaly feb-
ruár–március táján vette kezdetét, 
ezzel párhuzamosan pedig megkez-
dődött a műtárgyak kiválasztása. Ez 
utóbbi feladat három muzeológusra, 
a hidegfegyver-gyűjtemény, a korai 
lőfegyver-gyűjtemény és a modern 
lőfegyver-gyűjtemény vezetőjére 
várt. k a lehető legszebb anyagot 
válogatták össze, balszerencsére 
azonban sokkal többet, mint amennyi 
elfért volna a kiállításban. Természe-
tesen nehéz volt a döntés, nem meg-
lepő, hogy minden egyes kihullott 
műtárgyat vérző szívvel vittek vissza 
a raktáraikba. Ezt követően az összes 
kiválasztott darab a restaurátorokhoz 
került, akik kisebb-nagyobb javításo-
kat végeztek azokon. A tárlókat idén 
tavasszal kezdték feltölteni a szak-
emberek, a Fegyvertár ünnepélyes 
megnyitójára pedig 2017. június 2 -
én, a Múzeumok Éjszakáján került 
sor.

A kiállítást a Hadtörténeti Múze-
um első emeletén, négy teremben és 
két folyosón, gyakorlatilag a Már-
ványtermet körbeölelő szekcióban 
rendezték be. Az első helyiségben 
kardfélék, különböző ütő-, zúzó- és 

szálfegyverek kaptak helyet a hon-
foglalástól a török hódoltság végé-
ig. A látogatók a tárlat tizenhárom 
viaszbábújából itt rögtön szem-
ügyre vehetnek ötöt  a honfoglaló 
lovasíjászt, a Szentpéteri Tamás zó-
lyomi ispánt megformázó  gurát, az 
előkelőt Garai Miklós nádor kísére-
téből, a nehézlovasként katonáskodó 
magyar nemest (mellette a német 
stílusban készült vértezetének máso-
latával), illetve a ha jdút .

– Az ispán viseletei közül hi-
ányzik a sodronying, de a bábú 
mellett látható annak rekonst-
rukciója, amit a látogatók akár 
magukra is ölthetnek. A kézbe 
vehető, felpróbálható fegyver- és 
felszerelésmásolatok egy része 
egyébként már korábban is megvolt: 
azokat más kiállításokban vagy mú-
zeumpedagógiai oktatóeszközként 
alkalmaztuk. Akad ugyanakkor 
számos olyan darab, amelyet ki-
mondottan ehhez a tárlathoz készít-
tettünk – tudjuk meg az igazgatóhe-
lyettestől.

A múzeum szakemberei a leg-
apróbb részletekre is nagy  -
gyelmet fordítottak, ami az 1600 
körüli évekből származó hajdú vi-
aszmását nézve tűnhet fel igazán. 
A bábún ugyanis megjelenítették az 
arra a katonatípusra jellemző sebe-
ket  a lőpor okozta égést a kezén és a 
fül sérülését, amelyet egy kardcsapás 
okozott.
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A teremből nyíló átvezető folyosó 
négy taposóvitrinje a régi első vi-
lágháborús tárlatból lehet ismerős; a 
Hadtörténeti Múzeum annál a kiállí-

tásnál alkalmazott először padlóba 
süllyesztett tárlókat, melyek-

ben hadirégészeti anyagokat 
helyeztek el, s ezúttal is a 

különböző ásatások során 
előkerült műtárgyak ke-
rültek ezekbe. Például 
kő- és bronzeszközök 
vagy cserépből ké-
szült, bizánci eredetű, 
egykoron görögtűzzel 
töltött kézigránát. Az 

utolsó taposóvitrinben 
Zrínyiújvár feltárásának le-

letei tekinthetők meg, míg a 
fali tárlókban tőrök, kardok, 
szablyák, ütő- és zúzófegy-
verek sorakoznak. A folyo-
só utolsó műtárgya pedig 

annak az 1 61M gyalogtiszti 
szablyának a mintapéldánya, 
melynek másolatát a honvéd 
tisztjelöltek is megkapják az 
augusztus 20-i avatási cere-
mónia előtt.

– Ez a szablya volt a ma-
gyar hadtörténelem leghosz-
szabb ideig, 1 61–19  
között szolgálatban tartott 
szálfegyvere – avat be a 
részletekbe az őrnagy, mi-

közben a hidegfegyverek világából 
átlépünk a lőfegyverekébe. Ezek tör-
ténete az 1 00-as évektől az elöltöltő 
lőfegyverekkel indul.

 
A teremben három  gura áll  a Mária 
Terézia korszakából származó ma-
gyar gránátos, a napóleoni háborúk 
nemesi felkelő huszárja, illetve az 
1 9-es forradalom és szabadság-
harc honvéd gyalogosa. Az utóbbi 
viaszbábún szintén meg  gyelhető a 
tökéletességre való törekedés, hiszen 
azon ugyancsak vannak sebek, még-
hozzá az elöltöltő puskákkal felfegy-
verzett lövészek jellegzetes sérülé-
sei  a lőpor okozta égési nyomok az 
arcon és a kézen.

– A gránátos  gurán látható egyen-
ruhatípus nem maradt fenn eredeti-
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ben, így azt teljes egészében szabá-
szati rajzok, korabeli ábrázolások 
alapján kellett rekonstruálnunk. A 
viselet egyébként azért készült fehér 
színű posztóból, mert akkoriban ez 
volt a legolcsóbb anyag. „Tisztítá-
sának” egészen egyedi módját vá-
lasztották a katonák: krétával fedték 
el a piszkot – oszt meg részleteket 
az egyenruhával kapcsolatban az 
igazgatóhelyettes, majd hozzáteszi: 
Mária Terézia idejéből mindenkinek 
a huszárok ugranak be – nem vélet-
lenül –, viszont a múzeum szerette 
volna megmutatni egy másik oldalát 
is a magyar kiegészítésű császári-ki-
rályi ezredeknek.

Az elöltöltő, franciakovás gyalog-
sági puskával felszerelt had   kezé-
ben látható gránátnak is akad egy 
különlegessége  a kanóca, amely 
izzik. Nem, nincs meggyújtva, a va-
lósághű látványt egy LED segítsé-
gével érték el a leleményes kiállítás-
építők. Szintén e teremben kapott 
helyet az egész tárlat legdrágább vit-
rinje, tele korabeli vadász- és céllö-
vő fegyverekkel. Ezek egytől-egyig 
első osztályú kézműves termékek, 
egyedi darabok.

– Különböző műtárgyak, rekonst-
rukciók segítségével nemcsak a 
lőfegyverek, hanem a lőszerek fejlő-
dését is bemutatjuk. Így a látogatók 

megismerhetik a töltés folya-
matában, a lövedékek formá-
jában és a gyújtásban bekö-
vetkezett változásokat, illetve 
azt, hogy miként igyekeztek 
növelni a tűzgyorsaságot a töl-
tés egyszerűsítésével – részlete-
zi Soós Péter őrnagy.

A következő, harmadik terem-
ben az 1 0-es évektől a máso-
dik világháború végéig terjedő 
időszak, vagyis a modern lőfegy-
verek világa tárul  elénk.

– A látogatóknak itt is hosszan 
beszélhetünk az érdekességekről, 
hiszen a technika fejlődése a kézi 
lőfegyvereknél is számos új meg-
oldást eredményezett, kezdve a há-
tultöltő puskák megjelenésétől az 
űrméret csökkentésén és a gyérfüs-
tű lőporok bevezetésén át a több-
lövetű lőfegyverekig – hallhatjuk a 
szakembertől.

N N
A korszak katonáinak felszerelé-
sét három viaszbábú segítségével 
ismerhetjük meg. Ezek sorában 
az első a kiegyezést követően lét-
rejött magyar királyi honvédség, 
a régóta áhított önálló nemzeti 
haderő gyalogosa, kezében egy 

erndl-rendszerű 
egylövetű hátul-
töltő puskával, 
amelyre kardszu-
rony van feltűzve; 
utóbbi a lovassági 
rohamok feltartóz-
tatásánál nyújtott 
hathatós segítséget. 
Külön  gyelmet ér-
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demel a buzérvörös nadrág. Ennek 
anyagát eredetileg Habsburg Miksa 
mexikói császár hadseregének gyár-
tották, felhasználására azonban már 
nem kerülhetett sor, mert az osztrák 
főherceg uralmát a köztársaságpár-
ti felkelők megdöntötték, őt magát 
pedig 1 67-ben kivégezték. A meg-
maradt készleteket így az újonnan 
alakult honvédség kapta, amelynek 
tagjait eleinte gúny tárgyává tette az 
amúgy 1 1-ig rendszerben tartott 
„pa pr ikanadrág”.

Az első világháború időszakát a 
honvéd rohamzászlóalj katonája 
idézi meg. Elsődleges fegyvere a 
lövészárokszakaszok „megtisztítá-
sához  nélkülözhetetlen kézigránát 
volt; ebből nemcsak az övébe 

tűzve és a kezében, hanem a vál-
lain nyugvó két zsákban is vitt 

jó párat. Karabély, drótvágó 
olló, továbbá a közelharcnál 

hatékonyan alkalmazható 
lövészárok-buzogány és 

gyalogsági ásó alkotta 
még a felszerelését. A 
terem utolsó viasz  gurája a 
második világháborús magyar 
királyi honvéd gyalogost testesíti 
meg. Fegyvere az öt lőszer befoga-
dására alkalmas, középtáras 1935M 
ismétlőpuska volt, melyet a Soroksári 
úton működött magyar fegyvergyár 
állított elő.

MAGYAR HONVÉDMAGYAR HONVÉD

HÁTORSZÁG

54

A    
  

A    
  T  

 



SZAKASZFeith László  összeállítása   Fotó: ????
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MAGYAR HONVÉD

A tárlat következő szekciójában, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum díszudvarára néző folyosón öt 
 ókos tárló sorakozik, bennük szá-

mos hazai, illetve külföldi marok-
lőfegyver, melyek között nem egy 
legendás darab és valódi ritkaság is 
megtalálható. Például az amerikai 
Colt Peacemaker több változata 
vagy az „R00001” sorozatszámú, 
azaz a gyártósorról elsőként lekerült 
19 M öntöltő pisztoly.

A hadtörténeti időutazás a sorozat-
lövő fegyverek világában, vagyis a 
kiállítás negyedik termében ér véget, 
ahol a korszak két meghatározó 
magyar katonaalakjának viaszmása 
egymással szemben kapott helyet: a 
gépesített lövész az 19 0-as évek-
ből, illetve az afganisztáni misszió 
– „sivatagi” mintázatú hadi gyakorló 
egyenruhát viselő – honvédja 200 -
ből. Mindketten a magyar Kalas-
nyikov-fegyvercsalád egy-egy jól 
ismert darabját tartják a kezükben  a 
néphadsereg katonája az AMD–65-
ös, míg a honi haderőben mintegy 
20 esztendővel később szolgált társa 
az AK–63D  gépka rabélyt.

– A műtárgyak sorát a géppisz-
tolyok nyitják, köztük a világ első 
ilyen típusú fegyverének tekintett 
duplacsövű olasz Villar–Perosa. 
Természetesen ebben a teremben 
is a lőszerükkel együtt állítottuk 
ki a fegyvereket. A szovjet PPS-
géppisztoly esetében például levet-
tük a tár fedelét, így látható, hogy 

abban a 71 darab lőszer csi-
gavonalat ír le, vagyis ezt 
a fegyvert tévesen neve-
zik dobtárasnak, hiszen 
valójában csigatáras 
– oszlat el egy nép-
szerű tévhitet Soós 
Péter őrnagy, majd 
hozzáteszi: persze 
dobtáras fegyver 
is helyet kapott a 
kiállításban, például 
a brit Le is golyó-
szóró.

Ebben a teremben 
is meg  gyelhető az a 
koncepció, miszerint 
a magyar gyártmányú 
vagy a honi haderő által 
használt fegyverek 
szemmagasságba 
kerültek, alattuk és 
fölöttük pedig a kor-
szak külföldi jellegzetessé-
gei kapt ak he lyet.

– Ennek szellemében pél-
dául a második világháborús 
géppisztolyokat bemutató 
vitrinben a magyar Király Pál 
által tervezett harceszközöket 
a korszak meghatározó német 
(MP), szovjet (PPS) és amerikai 
(Thompson) fegyverei veszik 
körbe. A vitrinek alatti kihúzható 
 ókokban pedig további fegy-

vereket helyeztünk el – zárja a 
tárlatvezetést a Hadtörténeti Mú-
zeum  igazgatóhe lyettese.

Feith László  összeállítása  Fotó: ????
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Mondhatni minden szabad-
idejét a próbateremben 
vagy a festőállvány előtt 

tölti Kása Ferenc főtörzsőrmester. 
Táncos barátaival ugyanis rendsze-
res meghívottjai a különböző hon-

védségi rendezvényeknek, városi 
programoknak és falunapoknak. 
Műteremből pedig kettő is a ren-
delkezésére áll  egy otthon várja és 
egy a szolgálati helyén, a debreceni 
laktanyában.

– Táncolni gyerekkoromban Me-
zőkövesden, a Matyó Néptáncegyüt-
tesben kezdtem, ahol olyan kiváló 
szakemberektől tanulhattam meg az 
alapokat, mint például Vásárhelyi 
Laci bácsi. Középiskolásként pedig 

KÁSA ERENC ŐTÖRZSŐRMESTER ALAP TÓ 
VEZETŐJE A MEDNYÁNSZKY-KÖRNEK ÉS A DEBRECENI HONVÉD 
TÁNCEGYÜTTESNEK, ÁLLANDÓ RÉSZTVEVŐJE A HONVÉDSÉGI 
M VÉSZTELEPEKNEK ÉS ALKOTÓTÁBOROKNAK. EGYÜTTESE TAGJAIVAL KÉT 
ALKALOMMAL ARATTAK KATEGÓRIAGYŐZELMET A LEHET EGY CSILLAGGAL 
TÖBB  HONVÉDSÉGI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEN, ESTMÉNYEIT MÁR 
SZÁMTALAN KIÁLL TÁSON MEGCSODÁLHATTÁK A LÁTOGATÓK.

TÁNC ÉS 
FESTÉSZET

ltiszt a m észetek 
b letébe



57MAGYAR HONVÉD

Gyöngyösön, a Zsurávszky Zoltán 
vezette Vidróczki Néptáncegyüttes 
tagja lettem. A színpaddal a bevo-
nulásom után sem tudtam szakíta-
ni, ezért a Bocskai-dandár harcoló 
alegységeinél szolgáló, egykori 
néptáncos katonatársaimmal és hon-
védségi közalkalmazott barátaimmal 
hat évvel ezelőtt megalakítottam a 
Debreceni Honvéd Táncegyüttest. 
Repertoárunkat verbunkok, legény-
táncok, erdélyi fér  táncok, pontozók 
és Közép-Kelet-Európa legvirtuó-
zabb, leggazdagabb formakincsű 
tánctípusa, a legényes alkotják. A 
Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör debreceni szervezete keretében 
külön szekciót alkotunk, művészeti 
vezetőnk Vámosi István. Tagságunk 
létszáma az évek során folyama-
tosan gyarapszik, az aktív katonák 
mellett ma már a Kratochvil Károly 
Honvéd Szakközépiskola növendé-
kei, középiskolás diákok és civilek 
is járnak a próbáinkra.

Kása Ferenc Mezőkövesden, ősi 
matyó családban nőtt fel. Rajztudá-
sát, a festészet szeretetét valószínű-
leg szüleitől, nagyszüleitől örökölte.

– Kisiskolás koromban számtalan 
megyei és országos rajzversenyen 
szerepeltem kitűnő eredménnyel. 
Már ekkor nagy hatással volt rám 

családunk barátja, Takács István 
freskófestő művész. Többek közt őt 
dicséri az egri bazilika kupolájának 
freskója is. A legtöbb festővel el-
lentétben azonban neki nem voltak 
tanítványai, csupán az öccse és én 
segédkeztünk a munkáinál. Miután 
viszont elkerültem Mezőkövesd-
ről, jó pár évig csak vázlatokat ké-
szítettem otthon egy-egy témához, 
tulajdonképpen fejben  rajzoltam 
és festettem. Négy évvel ezelőtt 
aztán egy festőállványt kaptam ka-
rácsonyra a kedvesemtől – az ün-
nepek után valószínűleg én voltam 
az első vásárló a művészellátóban. 
Eredetileg mezőgazdász a végzett-
ségem, így nem meglepő, hogy a 
képeim többségének a természet 
szépsége, a szabadban élő állatok a 
témája. Többször jártam Erdélyben, 
de a honvédség vajai és mátraházi 
alkotótáboraiban is rengeteg ihletet 
kapok az alkotáshoz. A képeimtől 
egyébként nagyon nehezen válok 
meg, eladásukról szó sem lehet. 
Ajándékozni viszont szoktam közü-

lük, legutóbb például az MH Alföldi 
Ideiglenes Alkalmi Kötelék kereté-
ben a déli határnál szolgálatot ellátó 
katonák nevében ajándékoztam egy 
festményt Kelebia önkormányzatá-
nak.

Csakúgy, mint a tánc esetében, a 
festészetben is találkozott hasonló 
érdeklődésű kollégákkal Kása fő-
törzsőrmester. Velük közösen alapí-
totta meg a dandár védnöksége mel-
lett működő Mednyánszky-kört, a 
képzőművészettel foglalkozó amatőr 
alkotók közösségét. Művészeti veze-
tőjük Tamus István gra  kusművész, 
egyetemi tanár.

– Szerencsésnek érzem magam, 
mert nem csak a szabadidőmben 
foglalkozhatok a művészettel, az 
alkotással, ugyanis az a munkakö-
ri leírásomban is szerepel. B. Nagy 
Tibor Zoltán önkéntes műveleti 
tartalékos őrmester személyében 
pedig egy segítőt is kaptam; ő Szász 
Endrétől tanult festeni. A helyőrség-
támogató parancsnokság épületében 
kaptunk egy műteremnek is kiválóan 
alkalmas helyiséget, ahol különböző 
emléklapokat, plaketteket, oklevele-
ket, ajándéktárgyakat is készítünk. 
Ugyanakkor most egy hatalmas, 
közös kompozíción dolgozunk, ami 
a laktanya úgynevezett lejtős épüle-
te folyosójának a falára kerül majd. 
Alapvetően egy Bocskai-portré lesz, 
de a kunoktól a huszárokon át nap-
jainkig megjelenítjük a műalkotáson 
a különböző történelmi korszakok 
korhű egyenruháit viselő katonáit is.

Kása Ferenc főtörzsőrmester az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
helyőrség-támogató parancsnokságának megbízott vezénylőzászlósa. Az 
elmúlt évek során több mint ezer képet festett, vászonra és farostlemezre 
alkot. Jelenleg egy őszi képen dolgozik, amely két összecsapó szarvasbikát 
ábrázol. Amióta intenzíven fest, egyetlen ecsetét sem dobta ki. Legnehe-
zebb feladatnak a portrék elkészítését tartja. Képei közül egyelőre még 
nem loptak el egyet sem, de ha megtörténne, büszke lenne rá, elismerés-
ként fogná fel. Kása főtörzsőrmester alkotómunkáját a Honvéd Vezérkar 
főnöke idén januárjában, a magyar kultúra napján emléklappal ismerte el.

Galambos Sándor   Fotó: Gyeginszky Andor hadnagy, a szerző és archív
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Túlzás nélkül állíthatjuk, szin-
te nincs is olyan városi ren-
dezvény, falunap, állásbörze 

Bács-Kiskun megyében, amelyen 
nem lennének ott az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántar-
tó Parancsnokság 1. Katonai Igaz-
gatási és Érdekvédelmi Irodájának 
munkatársai. Több mint kétszáz kü-
lönböző rendezvényen vettek részt 
az elmúlt öt évben. Rendszeresen 
látogatják a munkaügyi kirendelt-

ségeket, a kecskeméti és a bajai 
főiskolai karokat, toboroznak a 
gólyatáborokban, évente általában 
húsz iskolában tartanak pályaorien-
tációs órákat a tanulóknak és szü-
leiknek, évről évre megrendezik az 
országos haditornaverseny megyei 
döntőit, a hagyományos nemzetkö-
zi hadikultúra és military fesztivált 
pedig nélkülük talán már meg sem 
tartanák. Gáldonyi Sándor százados 
koordinálásával pedig aktív szerepet 

vállalnak a katonahősök emléké-
nek ápolásában is, a megye három 
városának négy középiskolája vesz 
részt a hadisírgondozási program-
ban. A kecskeméti Széchenyi István 
Szakközépiskola és a Kodály Zol-
tán Gimnázium, a kunszentmiklósi 
Virágh Gedeon Szakközépiskola, 
valamint a bajai Jelky András Szak-
gimnázium tanulói közül vállalták 
többen, hogy a közösségi szolgálatot 
a két világháborúban elesett katonák 
emlékeit ápolva teljesítik.

– Közvetlen elöljáróinktól, Szűcs 
Imre ezredestől és Vitár Zsolt al-
ezredestől a munkánkhoz minden 
támogatást megkapunk, de az álta-
luk támasztott szerteágazó követel-
ményrendszernek csak szakmailag 
kiválóan felkészült, több évtizedes 
tapasztalattal rendelkező kollégá-
im segítségével, valamint megértő, 
támogató családi háttér birtokában 
lehet eredményesen megfelelni. A 
toborzás szempontjából jelentős ren-
dezvényeket ugyanis általában hét-
végeken tartják, de az érdekvédelmi 
körünkbe tartozókkal, az intézmé-

ÖT ÉVE IRÁNYÍTJA A TOBORZÓ- ÉS ÉRDEKVÉDELMI MUNKÁT, A KATONAI 
IGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁT MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
MEGYÉJÉBEN DURGÓ TAMÁS ŐRNAGY.

Toborzásból
jeles
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nyek többségével is csak munkaidő 
után tudjuk tartani a kapcsolatot – 
mondta a jubiláló irodavezető.

Durgó őrnagy és kollégái toborzó-
munkájának eredményeként Bács-
Kiskunból egyre többen választják a 
katonai életpályát, öt év alatt közel 
hatezer-ötszáz érdeklődő kereste fel 
az irodát.

– A legtöbb  atal konkrét, célra-
törő kérdésekkel érkezik. A nyol-
cadikosok általában ahhoz kérnek 
tanácsot, hogy milyen középisko-
lában érdemes továbbtanulniuk, ha 
katonák szeretnének lenni. A végzős 
középiskolásokat és a már koráb-
ban érettségizetteket pedig főleg az 

MH Altiszti Akadémia és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Karának 
felvételi követelményei, illetve a 
szerződéses szolgálat feltételei ér-
deklik – összegezte tapasztalatait az 
őrnagy.

Két évvel ezelőtt a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum tanulói egy-
szerre több mit harmincan jelentkez-
tek önkéntes műveleti tartalékosnak 
– azóta közülük többen már szerző-
déses katonaként szolgálnak. Vala-
mennyien Vezdán Csaba és Bátory 
Gábor tanítványai voltak. Ez idő tájt 
pedig ugyanebből az intézményből 
ötvenhét diák és nyolc pedagógus 

szeretne tagja lenni a kiskunhalasi 
járás önkéntes területvédelmi tarta-
lékos századnak.

– Jelenleg a középiskolás diákok 
és az egyetemi hallgatók körében 
tekintjük kiemelt feladatunknak a 
katonai pálya és az önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos szolgálat nép-
szerűsítését. Kiváló együttműködést 
sikerült ezen a területen kialakíta-
nunk Nagy Viktor alezredessel, az 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és 
Kiképző Parancsnokság megyei elő-
készítő részlegének vezetőjével, il-
letve munkatársaival – jegyezte meg 
az irodavezető.

Kapcsolattartás intézmények-
kel, vállalatokkal, nyugállományú 
katonákkal, katonai igazgatási és 
kegyeleti feladatok irányítása – sok-
irányú elvárásnak kell megfelelnie 
egy irodavezetőnek. Durgó őrnagy 
azonban munkája mellett lakóhe-
lye közösségi életében is jelentős 
szerepet vállal: kuratóriumi tagja a 
Szentkirályért Közalapítványnak, 
valamint egyik alapítója és elnöke a 
Szentkirályi Motoros Clubnak.

A Bács-Kiskun megyei iroda 
munkatársai közül az érdekvé-
delem területén Parádi Gyöngyi 
főtörzsőrmester, Király Endré-
né, Szűcsné Hatvani Klaudia és 
Bárány Sándor közalkalmazot-
tak dolgoznak, a katonai tobor-
zás pedig elsősorban Bezerédi 
László törzszászlós és Kollár 
Ernő zászlós feladatköre. A 
hadisírgondozást és a  atalok 
honvédelmi nevelését az irodave-
zető-helyettes, Gáldonyi Sándor 
százados koordinálja.

Durgó őrnagy jelenleg az ELTE pedagógiai kar emberi erőforrás tanács-
adói szakának végzős hallgatója. Szakdolgozatának témája  a Magyar 
Honvédség a munkaerőpiacon, a katonai felnőttoktatás. Felesége óvoda-
pedagógus; több, a gyermekek fejlesztésével, a tehetségápolással kapcso-
latos könyv társszerzője. Lánya, Nikolett a Szegedi Tudományegyetem 
elsőéves hallgatója – egy éve önkéntes műveleti tartalékos. Bence  a 
most végzi az általános iskolát, a Hódmezővásárhelyen szervezett nyári 
honvédelmi tábor végén bejelentette  lehet, hogy ő is a katonai pályát 
választja majd.

Galambos Sándor   A szerző e véte ei
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Hét évtizedig gyászolta nagy-
bátyját, magyarországi látoga-
tása során azonban az akkor 23 

esztendős repülőhadnagy halálának 
körülményeit is megismerhette Julie 
Owens Robinson.

– Két évvel ezelőtt a nagymamám 
házában találtam egy levelekkel teli 
dobozt. A levelek többségét a nagy-
bátyám küldte haza a családjának a 
frontról, de voltak köztük olyanok is, 
amelyeket az eltűnt bajtársak hozzá-
tartozói írtak egymásnak. Akkor fog-
tam fel igazán mekkora tragédiát, lelki 

traumát jelentett a háború, a férjek, 
a szeretett rokonok elvesztése. Látni 
akartam, hol zuhant le a nagybátyám 
gépe, hol halt meg – foglalta össze 
magyarországi látogatásának jelen-
tőségét az Egyesült Államokban élő 
hölgy.

Owens hadnagy és bajtársainak ha-
lála körülményeit Magó Károly zász-
lós, a Magyar Roncskutató Egyesület 
elnöke dolgozta fel egyik tanulmányá-
ban. Kutatásai során megállapította, 
hogy a 461. bombázócsoport Burke 
őrnagy vezetésével 1944. április 13-án 

szállt fel a hetedik bevetésére, hogy 
elpusztítsák a Dunai Repülőgépgyárat. 
A kötelék tagja volt a Paul S. Mowery 
hadnagy, parancsnok vezette 49-es 
oldalszámú gép is, fedélzetén a má-
sodpilóta Owens hadnaggyal. A B–24-
eseket a cél felett erős légvédelmi tűz 
mellett vadászgépek támadták meg. 
Amerikai jelentések szerint a bevetés 
során ötvennyolc vadászgéppel talál-
koztak, amelyek közül a kétmotorosok 
rakétákat is lőttek a kötelékre. A B–24 
Liberatorok lövészei három támadó 
gép megsemmisítését és három gép 

TÖBB MINT HETVEN ÉV ELTELTÉVEL ISMERHETTE MEG GEORGE LENON 
OWENS HADNAGY HŐSI HALÁLÁNAK PONTOS KÖRÜLMÉNYEIT 
UNOKAHÚGA, JULIE OWENS ROBINSON. AZ ÉSZAK-KAROLINÁBAN ÉLŐ 
HÖLGY AZÉRT LÁTOGATOTT EL HAZÁNKBA, HOGY CSALÁDJA KÉPVISELETÉBEN 
LERÓJA TISZTELETÉT NAGYBÁTYJA – A KISKUNLACHÁZA ÉS DÉLEGYHÁZA 
KÖZÖTT LEZUHANT B–24-ES NEHÉZBOMBÁZÓ MÁSODPILÓTÁJA – 
EMLÉKE ELŐTT.

Nagybátyja emléke előtt tisztelgett

LELKI MEGNYUGVÁS

Galambos Sándor   Fotó: a szerző és archívHÁTORSZÁG
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valószínű lelövését jelentették. Az 
amerikai kötelék tizenöt gépe sérült 
meg a bevetés során, két bombázójuk 
nem tért vissza. A cél felett ugyanis 
egy légvédelmi lövedék eltalálta 
Charles W. Bauman főhadnagy 44-es 
oldalszámú gépének egyik motorját, 
ami a robbanástól kigyulladt, s a tűz 
az üzemanyagtartályra is átterjedt. A 
megsérült bombázó egy éles bal for-
dulatra kényszerült, aminek következ-
tében nekiütközött Paul S. Mowery 
hadnagy gépének, majd a cél körzeté-
ben a földbe csapódott.

Az ütközéstől Mowery hadnagy 
B–24-esének egyik légcsavarja és 
jobb szárnyának egy darabja lesza-
kadt, míg a gép pörögve zuhanni 
kezdett. Az alakzatban repülő másik 
bombázó személyzete azonban látta, 
hogy a pilóta körülbelül 600 méter 
magasságban kivette a Liberatort 
a zuhanásból. Mowery hadnagy 
végül Kiskunlacháza mellett, Bugyi-
Alsódélegyháza pusztánál zuhant le. A 
helyszínre érkező csendőrök két holt-
testet találtak: Owens és Mowery had-
nagyokét. A másodpilóta valószínűleg 
az ütközés pillanatában meghalt, a 
gépparancsnok pedig koponyaalapi 
törésben, nem sokkal a becsapódás 
után hunyt el.

Erre a tanulmányra bukkant rá az 
interneten Julie Owens Robinson, aki 
az MH 86. Szolnok Helikopterbázis 
és a Magyar Roncskutató Egyesület 
segítségének köszönhetően, férjével 
együtt rövidesen hazánkba érkezett. 

Magó Károly zászlós, a roncskutató 
egyesület elnöke és Mohos Nándor 
amatőr történész, a Magyarország fö-
lötti amerikai légi események egyik 
legelismertebb szakértője kalauzolá-
sával először azt a területet keresték 
fel, amely fölött a két B–24-es össze-
ütközött, majd Owens hadnagy gépé-
nek becsapódási helyszínére utaztak, 
és ellátogattak a szolnoki RepTárba 
is. Közép-Kelet-Európa egyedülálló 
repüléstörténeti kiállítóhelyén őrzik 
ugyanis a 44-es oldalszámú bombázó 
motorját.

– Owens hadnagy gépe roncsainak 
pontos helyét egyelőre nem ismerjük, 
ezért unokahúgának csak a légvédel-
mi lövedékek által eltalált, és emiatt 
ütköző Bauman főhadnagy vezette 
Liberator motorját tudtuk megmutatni. 
Ezt is egy barátomnak köszönhetően 
találtuk meg, aki 2008 tavaszán azért 
hívott fel, mert egy szigetszentmiklósi 
gazda ekéje szántás közben elakadt. A 

helyszínen ásni kezdtünk, és alig húsz 
centi mélyen találtunk egy repülőgép-
motort. Felhívtam a föld tulajdono-
sát, aki közölte, hogy nagyon örülne 
annak, ha a szántójáról elvinnénk az 
„akadályt”. Három nappal később a 
helyszínen megkezdtük a lelet feltá-
rását. Az eredmény minden várako-
zásunkat felülmúlta: egy B–24H 
Liberator típusú amerikai bombázó 
motorja volt a földben. Az alkatré-
szeit tanulmányozva arra következ-
tettünk, hogy légvédelmiágyú-találat 
érte a motort – idézte fel a közel tíz 
évvel ezelőtti történetet Magó zászlós, 
az akkori feltárás vezetője, akinek a 
földtulajdonos nagymamája elmond-
ta, hogy ő még a gépet is látta. A néni 
huszonhárom éves volt akkor, ami-
kor a repülőgépgyárat a Liberatorok 
bombázták. Családjával a pincébe 
menekültek, egy idő után pedig meg-
hallották a zuhanó repülőgép ijesztő 
motorzúgását. Később az összetört, 
kiégett, de nagyjából egyben maradt 
törzsét is megnézték. A nagymama el-
mondta: a lezuhanása után a gép testét 
az akkori repülőgépgyárba szállították 
vizsgálatra.

Owens hadnagyot sokáig eltűntként 
kezelték.

– Nagybátyám földi maradványait 
már évekkel ezelőtt hazaszállíttattuk, 
és szülőföldjén, Észak-Karolinában 
helyeztük végső nyugalomra. Kímé-
letből azonban édesanyánknak még 
azt követően sem árultuk el, hogy 
soha többé nem fog hazatérni, miután 
sikerült tisztáznunk hősi halálának 
pontos körülményeit. Lelki meg-
nyugvást jelent a számomra, hogy 
vendéglátóimnak köszönhetően azt a 
földet is láthattam, ahol életét veszítet-
te – búcsúzott kísérőitől Julie Owens 
Robinson.
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IN MEMORIAM
Az elhunytak névjegyzéke a 2017. október 23. és 
november 24. közötti időszakban beérkezett adatok 
alapján: Kertész Zoltán főtörzsőrmester (57), Matusek 
Nikolett közalkalmazott ( 1), Koller rpád közal-
kalmazott (61), Herczeg László Antal közalkalma-
zott (55), Sztanó Géza ny. vezérőrnagy ( ), dr. Sebe 
László ny. vezérőrnagy (7 ), Galambos Sándor ny. 
ezredes (90), Estók János ny. ezredes ( ), Gáti Sándor 
ny. ezredes ( 9), Hegyessy rpád ny. ezredes (75), 
Horváth Gyula ny. ezredes ( 7), Ott László ny. ezre-
des (90), Szücs Elemér ny. ezredes ( 5), rva Antal 
ny. alezredes ( ), Csincsa László ny. alezredes (66), 
Aranykovács János ny. alezredes (75), Blága László 
ny. alezredes ( 5), Csaja István ny. alezredes (7 ), dr. 
Horváth László Pál ny. alezredes ( ), dr. Langer Antal 
ny. alezredes (79), Halász János ny. alezredes (66), Né-
meth Béla ny. alezredes ( 9), Petrik Zoltán ny. alezre-
des (69), Szabó Sándor Sámuel ny. alezredes ( 0), Tóth 
György ny. alezredes ( ), Vajda János ny. alezredes 
( 2), Koller István ny. alezredes ( ), Papp Béla Fe-
renc ny. alezredes (66), Verba István ny. alezredes (9 ), 
Farkas Cseke János ny. alezredes ( 1), Mező Sándor 
ny. alezredes ( ), Naszódi Andor ny. alezredes (70), 
Mátrai Gábor ny. őrnagy ( 9), Mészáros Szuharevszki 
Mihály ny. őrnagy ( 6), Varjú István ny. őrnagy ( ), 

Mei ner Lajos ny. őrnagy ( ), Fábián Kornél ny. őr-
nagy ( 0), Egri-Szűcs Miklós ny. őrnagy (7 ), Tóth 
Sándor ny. őrnagy (91), Farkas István ny. őrnagy ( 5), 
Petren Károly ny. őrnagy ( 6), Pór Sándor ny. őrnagy 
( 7), Zanaty János ny. őrnagy ( 2), Juhász Pál József 
ny. százados (67), Szabados Gyula ny. százados (6 ), 
Sándor Mihály ny. százados ( 7), Urbán Sándor ny. 
százados (7 ), Bednanics László ny. főtörzszászlós 
(65), Svába János ny. főtörzszászlós ( ), dr. Nagy 
Györgyné ny. főtörzszászlós (69), Karanicz József ny. 
törzszászlós (7 ), G. Farkas Zoltán ny. törzszászlós 
( 5), Pisák Tibor ny. törzszászlós (65), Bedő Mihályné 
ny. törzszászlós (6 ), Illés János ny. törzszászlós (6 ), 

dám János ny. törzszászlós (7 ), Rési János ny. törzs-
zászlós ( 7), Kürtös János ny. zászlós (62), Pál   József 
ny. zászlós ( 1), Frigyesi József ny. főtörzsőrmester 
(7 ), Kádár János ny. főtörzsőrmester (60), Márkus 
Antal ny. főtörzsőrmester (7 ), Gál Sándorné ny. közal-
kalmazott (79), inkler László Pál ny. közalkalmazott 
(70), Nagy Dénesné ny. közalkalmazott (69), Tendli 
Józsefné ny. közalkalmazott (7 ), Balogh Lajos Győző-
né ny. közalkalmazott (6 ), Vizer István ny. közalkal-
mazott ( 5), Földesi László ny. közalkalmazott (69), dr. 
Kiss Sándorné ny. közalkalmazott (66), Szentmiklósi 
János ny. közalkalmazott (5 )..

  

Dr. Baji Balázs gátfutó a Budapesti Honvéd Sport-
egyesület színeiben folytatja pályafutását. Az atléta az 
átigazolás kapcsán úgy fogalmazott  nehéz döntés volt, 
hiszen rengeteget köszönhet szülővárosának, Békés-
csabának és a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnak.

– Nagyon szeretem a városomat, innen indultam 
el, de már kilenc éve Budapesten élek, idekötnek a 
mindennapok, és annak érdekében, hogy a fejlődésem 
töretlen maradjon, a Honvéd-család  segítségére van 
szükségem – mondta a sportoló, aki számos kiemel-
kedő eredménnyel büszkélkedhet. Az amszterdami 
Európa-bajnokságon (2016) ezüst-, a londoni világbaj-
nokságon (2017) bronz-, míg az Universiadén (2017) 
aranyérmet nyert 110 méteres gátfutásban.

Kép és szöveg: Snoj Péter

Nyolc év után szerzett újra aranyérmet világku-
pán a párbajtőröző Rédli András százados, aki 
az olaszországi Legnanóban megrendezett verse-
nyen állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. A 
megmérettetésen kétszázhetvenöten indultak. Az 
első napon lebonyolított selejtezőkön az MH Al-
tiszti Akadé-
mia testneve-
lő tisztjének 
nem kellett 
részt vennie, 
mert kiemelt-
ként automa-
tikusan a fő-
táblára került. 
A döntőig 
vezető úton 
holland, német, cseh, francia és kazah ellenfelet 
győzött le, míg a  náléban egy másik magyar, a 
2  éves, pécsi Berta Dániel várt rá.

– Dani remek vívókat vert meg, nemhiába jutott 
el a döntő asszóig, de végül 15 6-ra én győztem. 
Nagyon koncentráltam, mert mindenáron meg 
akartam szerezni az aranyérmet, és sikerült is – 
mondta a százados.

Takács Vivien

Dr. Baji Balázs gátfutó a Budapesti Honvéd Sport-
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