
SD. EJC.
MAGAZIN

2013/2

Interjú SD-vel

Ziu búcsúztató

Az orosz nagykutya:
Metrowagonmash



SD. EJC. MAGAZIN
Valós és virtuál is közlekedés magazin
Megjelenik minden hónaban.

Főszerkesztő: SD. EJC.
Újságírók: Zooláj, HLJ, SD. EJC.

Vendégújságírók: IST, phontanka
Korrektor: phontanka

A magazin arculatát tervezte: phontanka, SD. EJC.
Borítókép: l iveinternet.ru
http: //sd-ejc. info

Elősször is elnézést kérünk mindenkitől
sajnos a legjobbakkal is megesik, hogy
nem úgy történnek a dolgok, ahogy
elterveztük azt előre.
De erről ennyit.

Februári számunkat igyekeztünk ismét a
lehető legszínesebbre összeállítani, en-
nek lett az eredménye, hogy ehónapban
beszámolunk a december 31 -én véget ért
Ziu trol ikról, utána kötött pályára állunk át,
de a trol iktól nem is megyünk annyira
messzire, majd kicsit hosszabban elmé-
lyülünk a Metrowagonmash metrós múl-
tjában, és jelenében.
Utána a magazin alapítójával, velem, SD-
vel lesz egy interjú, amint azt meg-
szokhattátok rengeteg kérdéssel, kendő-
zetlen őszinteséggel, majd a vasútmodel-
lezés történelmébe ássuk bele magunkat.

Ez mind a februári SD. EJC. Magazinban!
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Beszámoló a Ziu
búcsúztatóról

9:35 van, egyre több fotómasinával felszerelt
ember gyülekezik a Csáktornyai végállomásnál.
Bizonyára az ott lakók nem is nagyon tudják, mi
ez a nagy tumultus 31 -én, szi lveszterkor,
ráadásul reggel.
Mindenki beszélget, előkerülnek a Zius törté-
netek, meg az ilyen-olyan BKV-s személyes
sztorik, és el indulnak a kuncogások, hangos
röhögések, habár az időjárás nem a legszebb,
a hangulat alakulóban van.
Vannak, akik mintha sose láttak volna Ikarus
trol ikat, elkezdik lefotózgatni az amúgy forga-
lomban lévő, de a megállóban álló 400-kat,

majd 1 0:00-kor hirtelen valaki fel kiál lt, hogy jön
a Ziu! Ráadásul a tanuló vezetős!
Hamar mindenki kivonul az úttestre, valósággal
elál l ják az utat tel jes szélességében, nem is tud
odamenni, beállni a megállóba, kénytelen ott
megállni , és ajtót nyitni. Először mindenki fotó-
zik, és nézi a járművet, ahogy az méltóság-
tel jesen áll , még 34 év szolgálat után is.
Majd valósággal megrohamozzák a kocsit,
mindenki az elsőn akar odaérni a telephelyre,
hamar kibuknak a nagy fanok.
Egy gyors áramszedő csere, és nagyon szik-
rázva, de megindul, majd utána vegyesen Ziuk
és Ikarusok jönnek a végállomásra, hiszen ez
mégis csak egy trol i végállomás, és a menet-
rendszerű kocsiknak is haladnia kell . Összesen

talán 4 kocsi lehetett kint, de ennyi elégnek is
bizonyult. A kivezénylet trol ik száma 840, 904,
920, 934, 938. Az öt kocsiból az elsőként, 1 0-re
odaérők tuti , hogy több kört is mehettek, hiszen
már utasokkal jöttek a végállomásra.
Az út kb. 30-40 perces lehetett, visszamentünk
az Astoriára, majd onnan a Pongrácz úti
telepre. Részemről ez egy tel jesen korrekt
utazás volt, elég terjedelmes, nem csak kettő
percet lehetett vele menni, a Stadionoktól,
hanem picit meghosszabbították az útvonalat.
Utazás alatt nem mindenki tudta, köztük én
sem, hogy amúgy pontosan mi is lesz, csak
felültünk, és menjünk alapon csináltuk az
egészet. Az út alatt, végig fotósok kisebb
nagyobb csoportja várakozott a járdákon nem
volt olyan rész, ahol ne lett volna minimum 1
fotós.
A garázsban aztán valóságos típusbemutató



Beszámoló a Ziu búcsúztatóról

várt minket, igaz csak az ele-
jén, a szabad részen lehetett
birtokba venni a területet, de
ez is épp elég volt, arra a kb.
2 órára, amíg a rendezvény
tartott. Érdekesség, hogy a
trol ik áram alatt voltak, így
mindent ki lehetett próbálni, a
vezetést kivéve. A legtöbben
talán az ajtókat birizgálták,
kicsik, és nagyok egyaránt.
A felvonulásban megtalálható
volt az összes típus, Ziu, 411 ,
41 2, 280, 435, és a legújabb
csuklós MAN trol i is.
A telepen a hangulat jó, min-
denki barátságos, megy a kö-
zös hülyülés, elvégre inkább
így tel jen el ez a nap, mint
búval.
Az idő rövidsége miatt minde-
gyiket nem sikerült tüzetesen
átnéznem, megnéznem, de
Bzmot332 kollégával így is jól

elütöttük az időt odabenn.
Amit sajnáltam, hogy már
1 2:1 5 körül elkezdték kirug-
dosni a népet, de meg lehet
érteni őket is. Szilveszter van,
utolsó nap, a francnak van
kedve tovább bennmaradni a
kötelezőnél.
Így 1 2:30 felé már a dolgo-
zókon kívül senki sem volt
benn, mindenki elsétált, vagy
a közeli vi l lamosmegállóban
várta a sárga tuját, ami aztán
sorjában el is vitte a
látogatókat.

”SD”

Képek: Bzmot332, "SD"
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Mi az: 3 betű 8 tengely?

Az előd

Magyarországon az első
gyárban gyártott vi l lamosáról
lesz szó, ez pedig az ICS.
Vagyis Ipari Csuklós. Létezett
már az ICS előtt is csuklós
vil lamos Magyarországon,
Bengáli néven, ám ezek
”házilag” készültek az FVV-
nél, nem gyárban.
Aztán 1 961 -ben mutatták be
a nagyközönségnek a Rá-
kóczi úton. Érdekes, hogy a
jármű csak megjelenésében
volt új, korszerű, technikai
adatait megnézve, hamar ki-
derül, hogy az viszont nem
tért el semmiben, a kor vil la-
mosaitól, csupán más ruhába
öltöztették ugyanazt a régi
rendszert.
Továbbá érdekesség volt a
csukló megoldása is, mert
ugye 3 részes volt, és a 3
részben csak az első, és
harmadik szekcióban volt for-
góváz, a középső a két
szélsőre támaszkodott.

Később készültek belőle vál-
tozatok, i lyen volt a külön-
böző ajtóelrendezés, persze
a ráncajtó az maradt, mind-
végig csak az elrendezésén
változtattak, továbbá létezett
belőle egy, és kétirányú vál-
tozat is. A kétirányúak marad-
tak a fővárosban az egyirá-
nyúakból inkább vidéken ad-
tak el többet.
A legutolsó példányt, Pesten
1 983-ban vonták ki a forga-

lomból, mert úgy szólván
nem ”jött be” mert akkoriban
még Pesten is az egyirányú,
egyoldalas ajtóval rendelkező
első generációs kocsik fu-
tottak. Azon túl, hogy a ko-
csikban fűtés se volt, és min-
denki tudja, hogy ez időtájban
a telek komolyabbak voltak,
mint napjainkban.
A Bengákat végül vidéken
használták tovább, még a
2000-es években is futott
belőlük aktívan a nagyobb
városokban, aztán ott is
lecserélték.

V2: ICS

Az ICS prototípusát 1 964-ben
alkották meg, és ezúttal jóval
szögletesebb formavilágban
gondolkodtak, mondhatni,
hogy ez a vil lamos kizárólag
a budapestieknek készült.
Érdekesség, hogy eredeti leg
6 tengelyes, és két részes lett
volna, ezt utólag bővítették ki
3 részesre, és 8 tengelyesre.
A vil lamos technikai szinten
kicsit magasabban állt, mint a
Bengálik, de még tartotta
magát a kor követel-



Mi az: 3 betű 8 tengely?

ményeihez, tehát nyitott fülke,
és kalauzülés.
Utas szempontból nagyon
nagy újjongás volt az, hogy
immár fűtött kocsiszek-
rényekben utazhatnak, el len-
tétben a Bengákkal.
Az FVV természetesen vett
belőlük, de csak pár darabot,
1 968 és ’78 között a BKV vett
nagy mennyiségben ebből a
típus-ból, és a létszám
1 42-nél ál lt meg.
Na de nem ennyire egyszerű
az ICS-történelem, ugyanis 3
részre tagoldóik. A GCSM 1 ,
2, és 3. Az első sorozat
logikusan az első sorozatban
gyártott darabokat jelentette,
más volt a szélvédő, és az
ajtók fölött viszonylatjelző
táblák kaptak helyet. Emellett
még két áramszedőjük is volt,

de ezeket, 1 970-75 között el-
tüntették, így tel jesen bele-
olvadtak a többiek közé.
Pályaszámozásuk
1 301 -1 335-ig terjed.
A GCSM 2 széria 1 336-1 390
és 1 420-1 451 között létezik,
hogy mi az az űr középen,
arról nincs információ.
Később 1 9-et átszámoztak az
1 400-sok közé, mivel az
amúgy 1 400-tól pályaszá-
mozott kocsik, 40 ülőhellyel

készültek,
és habár e-
zek erede-
ti leg az
1 300-asok-
hoz tartoz-
tak, mégis
40 ülőhely-
lyel készül-
tek. Ezt úgy
érték el,
hogy meg-
szüntették
a kocsik-
ban a kalauz ülőhelyét.
Emellett áttervezték a hom-
lokrészt, a ma ismeretesre,
maradt az egy áramszedő, és
az ajtók fölött sincs már
viszonylatjelző tábla.
A GCSM3 szériája kifeje-
zetten a nagykörútra készült,
megerősített csatlásokkal, i l-
letve a műszerasztalon több-
kevesebb dolgot megváltoz-
tattak, ami a vezető kényel-
mét szolgálta.
A járművek 1 452-1 481 -es ki-
osztásban szerepelnek.

1 990-es évek

Mint mindenhol a vil lamo-
sokat is elérte a felújítási láz,
30 darab tel jesen átalakult, új
típusjelzést is kaptak Kcsv7
néven. Több újítás volt a
vi l lamosokban, minden tekin-
tetben, új szedőt, új belső
borítólemezeket, új vezető-
ál lást, ki jelzőt, egyedi ajtó-
nyitást, fűtést (! ! ! ) és olyan
motorokat kaptak amik féke-
zéskor visszatáplál ják az ára-
mot a hálózatba.
Később 2000 után voltak még
átalakítások, i lyen volt az
emelőablakok lecserélése to-

lóablakokra, ezt viszont nem
kötötték felújításhoz, így min-
den jött-ment vi l lamos alapon
kapott egy ilyet.
2005-ben minden kocsi utas-
téri fűtést kapott, i l letve eltol-
ható ablakokat, meg még pár
apróságot a vezetők ked-
véért. Ez volt az utolsó na-
gyobb beruházás a típusra,
majd végül 2009-ben elkez-
dődött a leselejtezésük.

”SD”

Forrás: vi l lamosok.hu;
Közlekedik a Főváros

Képek: vi l lamosok.hu
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Az orosz nagykutya:
Metrowagonmash

Sokat gondolkoztam azon, hogy melyik

cikket vállaljam és erre esett a választás.

Azért, mert e gyár által készített metrók még

ha Budapesten csak öreg és rossz állapotú

kocsik vannak, de közel állnak hozzám.

Ebben a cikkben röviden összefoglalásra

kerül a cég története különösen kihegyezve

a metrós részére.

A gyárat az Orosz főváros mellett Mityiscsiben
talál juk. A Metrowagonmash Oroszország leg-
nagyobb gyárainak egyike. Néhány alapadat a
gyárról: 1 897-ben alapították Mityiscsiben,
jelenlegi vezérigazgatója Andrej Andrejev.
A gyár metrókocsikat és vasúti kocsikat készít,
fő tevékenysége még a szervízelés. A cég nyílt
részvénytársaságként van jelen a piacokon.
A vállalat megalapítását követően már el is kez-
di a termelést. Az Észak Oroszországi Vasút-
társaság részére kezdett el motorkocsikat gyár-
tani majd később 1 903-ban vil lamosok készí-
tésbe is belefogtak. A vasúti és közúti járművek
mellett moszkvai megrendelésre
hóekéket készít.
1 929-ben vil lamosított személyvonatokat, majd

1 934-ben meg-
kezdődik a le-
gendás metró-
gyártás.
Első típusúk ta-
lálóan A típus
volt, és hát egy
”elsőre” mit is
lehetne mon-
dani, kezdet-
leges volt.
A járművezető

állva vezetett, fűtés csak a vezetőnek volt, az
utasajtók szűkek voltak, viszont automatizáltak.
Egyszerre volt szép, és szükségszerűen nagy
monstrum. A típust hamar követte a B kocsi is,
együttesen a két típust 1 939-ig gyártották.
A kocsi durván 1 9 méter hosszú volt, maximum

65 km/ó-val volt képes haladni. Az A-ból és B-
ből összesen 273 darabot gyártottak.
Ma az első, kocsiszínben, felújítva várja a nyílt
napokat, hogy megmutassa magát a nagy-
közönség részére.
A Második Világháború ezt a híres, legendás
céget is érintette. 1 941 októberében úgy dönt a
vezetés, hogy áttelepülnek az Uráli vidékre,
majd mikor a szovjet csapatok győzelmet
arattak visszaköltöztek az eredeti székhelyükre
1 942 márciusába. A világháború alatt a Szovjet
hadsereg számára különböző katonai eszkö-
zöket és harckocsikat gyártottak.
A dömperkészítéshez 1 947-ben láttak hozzá.
A Metrowagonmash gyár később már fő
tevékenységi
körének a
metró gyártást
és a harci jár-
művek gyár-
tásra össz-
pontosított.
A világháború
befejezése óta
és az ezt kö-
vető időszakokban számos metrókocsit gyár-
tottak a gyárban.
Annál is inkább, mert az eddigi két típus idejét
múltá vált, így 1 948-ra megérett a gondolat,
egy új típus kifej-
lesztésére. Ez a D ne-
vet kapta, és az első
olyan kocsi, aminek
olyan maradandó ré-
szei vannak, amik máig
megtalálhatóak az ösz-
szes azóta készült
kocsiban. Persze ki-
sebb-nagyobb újítások
vannak, de az alapok
megtalálhatók ma min-
degyik MMZ kocsiban.
Nem siették el a dolgot,
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Az orosz nagykutya: Metrowagonmash

a sorozatgyártás 55-ben indult, de hamar
sikere lett, ez a típus még abban is különleges,
hogy ebből készítette export változatot is M-5
néven. Nem sokban különbözött technikailag a
D-től, de valamiért magát a D kocsit, nem
akarták külföldön látni. A típust meglehetősen
sokáig gyártották, mint mi az Ikarus 200-kat,
több, mint 600 kocsit, bár ugye ez még csak a
gyári D típus, országon belülre. Országon belül,
1 995-ig használták, akkor vonták ki az utolsót
is a forgalomból, ám szerte a világban sok
kocsit őriztek meg a telephelyeken.
1 963-ban jelent meg az a híres E típus, ami
szinte világhírű lett metrós berkekben, ugyanis

azok leszár-
mazottai fut-
nak nálunk is.
A kocsi egyér-
telműen a D
típus tovább-
fej lesztett vál-
tozata, ekkor
kerültek bele
a híres hul-
lámok is, ad-

dig ugyanis szimplán sima volt az oldalfal.
A belsőtér jelentősen átalakult, szélesebb lett,
nyitottabb. Technikailag nagyobb motorok, jobb
forgóvázak, tartósabb alkatrészek lettek be-
építve, ez a vonat már fénykorában tudta a 90-
et tartani, ami jelentősen lerövidítette az utat
két ál lomás között. Az export változat sem
maradhatott ki, így készült belőle Em, Ema,
Ezh, Ezs, Ezs3, Ezs6, Ev, Ecs, és még kismil l ió

féle változat.
Tényleg na-
gyon sok ké-
szült belőlük,
minden rende-
lő országba
picit más mi-
lyet szál lítot-
tak, így lehet
az, hogy ma,
ha ugyan ebbe
a versenybe

már csak egyedül is vagyunk, de mindenhol
másabb kocsik közlekedtek, de ettől füg-
getlenül az alap típusa ugyanaz. Pontos adat a

létszámukról nem állt a rendelkezésünkre, így a
hasamra ütök, és csak ezzel a feltétel lel mon-
dom, hogy valószínűleg 1 000 kocsi körül
biztos, hogy adtak el külföldre ebből.
Budapest metróhálózatán is ezek a járművek
bonyolítják le az utas szállítást az Alstom
metrókocsik mellett. A volt Szovjetúnió területén
ezek a járművek szállítják az utasokat. Közép
Európa nagyvárosaiban is fel lelhetőek még
ezek a szerelvények, néhányukat szépen felú-
jították. E városok a következőek: Prága,
Szófia és Varsó.
A ’80-as évekre a metró őrület nem ért véget,
de már orosz honban újból látták, hogy ismét
elhasználódtak, így újabb tervet készítettek,
amit meg is építettek. Ez a másik hírhedt típus,
a 81 -es széria.
Természetesen
a nagyobb mo-
torok, korsze-
rűbb valamivel
forgóvázak alap
követelmény
volt, az viszont
nem, hogy a
gyár első szám-
mal el látott típu-
sa lett. Az export
változatok is
számokat kap-
tak a betűnevek
helyett, így lett
az, hogy ma
létezik 81 -
71 7.1 , .2, .3, .4, .5,
.6, stb. Ezek a
különböző or-
szágok neveit jelentik. Mi a 2-es kaptuk, így
nálunk a pontos típusa a 81 -71 72/81 -71 42.
Továbbá érdekesség volt, hogy az első típus
abból kifolyólag is, hogy csináltak vezetőfülke
nélkül i kocsikat is, amiket nyílvány a két
vezetőfülkével rendelkező kocsik közé kellett
csatolni. Ettől függetlenül volt a 71 4-es kocsik-
nak is motoruk, sőt egy mobil műszerfal lal
irányítani is lehet őket.
Aztán csak úgy, mint az E típusnál, ebből is
készültek a sima ország-szám kódólás után is
tovább kódolt al-al-al típusok is, amikről külön
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Az orosz nagykutya: Metrowagonmash

cikket lehetne
írni, annyi
van. Sőt kü-
lönál ló 81 -
7XX típusok
is készültek,
amik marad-
tak csak az
orosz oldalon,

azok inkább próbálkozások voltak.
1 999 óta gyárt újra motorvonatokat. A MÁV
vonalain 2002 óta, 6341 -es típusok ismertebb
nevükön Uzsgyi motorvonatok járják útjukat
nap mint nap.
Persze, a jelenről is kel l beszélnünk, i l letve a
majdnem jelenről, ugyanis a 71 7-es típus után
maradtak a számos elnevezésnél, és később
készültek olyanok, mint 720, 740, 760, 780, és
az ezekhez tartozó közbülső kocsik, és azok,
meg a vezetőfülkével szerelt társaik altípusai.

Ma elmondható, hogy egy nagyon komfortos,
mégis tipikus oroszos jel lemvonásokkal tel i
metrókocsi gyárral rendelkeznek, amik képesek
felvenni a mai trendet, i l letve követelményeket,
mi úgy gondoljuk, hogy a képek magukért
beszélnek.

HLJ, ”SD”

Forrás: wikipedia.org; metrowagonmash.ru; egyéni források

Képek: metro-photo.ru; Metpobarohbi; LIFE; metroworld.narod.ru;
metro.dnsalias.ru; metrowalks.ru; l ivejournal.com; kb-mst.ru
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Interjú SD-vel

A most következő interjú a lap

megalkótójával, az egész SD. EJC.

világ megteremtőjével lesz, nem

mással, mint SD-vel.

„HLJ, az egyik újságíróm vetette fel az

ötletet, miután annyi mindenkivel

csináltam már interjút, de magammal

még nem, így vette a fáradságot, hogy

elkészítse a kérdéseket, majd fel-

tegye, így kivételesen, én ülök most a

válaszolói székben.”

-Mióta és hogyan kerültél először kap-

csolatba a közösségi közlekedéssel?

Már gyerekkorom óta rajongtam a buszokért.
Ez aztán a sulival együtt megváltozott, amikor
Metrón keresztül vezetett az út.

-Hogyan találtál rá a BVE szimulátorra

és miért döntöttél mellette?

Véletelnül egy origós cikkben írtak róla.
Gyorsan letöltöttem, kipróbáltam, leszedtem
hozzá a budapesti metróhálózatot, és elég
hamar a kedvencem lett. Nagyon nagy hatással
volt rám a játékban a bemondás élethűsége is.
Aztán valahogy leragadtam, egyszerű volt,
kezelhető, ezért elősször csak játékosként,
majd elkezdtem próbálkozni, már nem tudom
miért. Minden napra csináltam egy menet-
rendet, mikor melyik vonalon mivel kel lett
mennem. Akkor még volt rá időm bőven.

-Mikor gondoltál először arra, hogy

megalapítod az SD EJC-t mi alapján

döntöd el, hogy mik kerülnek fel a

honlapra, valamint mi a terved a jö-

vőben az SD EJC-vel?

Talán 2006-ban jött az ötlet, hogy a terep-
asztalomnak csinál jak egy honlapot, végül
pedig a terepasztal kiesett, mármint a web-
lapról, és maradtak a BVE-s "munkák".
Mivel egyáltalán nem voltam jártas a web-
lapkészítésben, ezért azt se tudtam hogy mi
kell hozzá. Ezért volt az, hogy kezdetben e-
mailon keresztül küldtem minden nap a kért
járműveket.
Aztán többször lett honalpváltozás, és végül
név változás is. Kezdetben SD. Zrt. volt, aztán
lett SD. EJC. Tudni i l l ik, akkoriban egyedi
készítésű járműveket próbáltam a terep-
asztalomra készíteni, és mindegyik egyedi volt.
Aztán a projektek leál ltak, folytatódtak a BVE-n
belül, majd késöbb az MSTS-ben is. Ahol
szintén mindegyik alkotás egyedi munka, így a
jelentés a terepasztalról átment a
virtuál is járművekre.

-Más szimulátorokkal is foglalkozol

mint az köztudott, mi az amit szeretsz

vagy kevésbé szeretsz ezekben a

programokban?

Régebben a mennyiségre mentem, hogy
legyen minden szimulátor alá kiegészítőm,
mostmár a minőségre megyek, és megmaradt
kettő. Az MSTS, és az OpenBVE. Semelyiket
sem szeretem jobban, az OpenBVE könnyű,
szinte gyerekjáték készíteni hozzá bármit, míg
az MSTS-hez nehezebb, minimális tudást
igényel, de a végeredmény szebb is sokkal,
mint OpenBVE-ben. Vagy míg, OpenBVE-ben
egy minőségi munka többet fogyaszt, mint egy
gyengébb, addig az MSTS-ben egy szint van,
egy magas szint, ami alapján készülnek a
modellek. Így ott mondhatjuk, hogy a kidol-
gozás sokkal egységesebb, mint az OpenBVE-
ben, ahol azért vannak elég nagy szakadékok.
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-Téged mi vett rá, hogy

ne csak mint játékos

hanem mint készítő is

jelen legyél a szimu-

látorok világában?

A hírnév. Semmi másért nem
kezdtem el, mint hogy híres
legyek, ezáltal. A terv bevállt,
most már a terv az, hogy a
járművek, amik Bp-en köz-
lekednek, ne csak fotókon
maradjanak meg, hanem új-
ból az utasterébe lehessen
lépni, újból vezetni lehessen
azokat.

-Mi volt az első elkészí-

tett járműved és meny-

nyire felet meg a kor

elvárásainak?

Azt hiszem, talán az
FVV1 000, vagy az 1 625-ös
még BVE-re, és szerintem
elég jól megfelelt, egy bi-
zonyos szinten. Szerintem a
nagy átlagba tartozott bele,
nem volt az a húbameg, de a
legutolsó sem. Pont a tel-
jesen szürke átlagba sike-
redett a jármű.

-Hogyan és mikor jött

az ötlet, hogy metrókat

fested át és legyártod

őket pályaszámonként?

Amikor sul iba metróval kezd-
tem menni, elkezdett érde-
kelni. Véletlenül pattant ki az
egész, aztán hamar érdek-
lődni kezdtem, keresgélni a
neten, hány darab van
belőlük, melyiknek mi a tí-

pusa, psz-e, stb. Az első
metró típusa már nincs meg,
talán egy Ev, vagy valamelyik
81 -es, esetleg Vizipók lehe-
tett, még bvemetro-s tex-
túrákból. Ezek aztán hamar
cserélődtek, akkor tanultam
meg fotózni textúrákat, mire
kell figyelni, hol az ideális
fotózni, stb. Aztán rövid időn
belül megindultak már a saját
fotókból készült változatok
gyártása is, és itt kezdődött el
minden. Elősször még elég
trén voltak ráhúzva a a
modellekre a textek, majd
amikor már egy vonatról
megvolt a rendes fotó, azok
már valóban szépen voltak
ráragasztgatva.
Az eredeti terv az volt, hogy
csak az M2-t csinálom meg,
abból is az akkori jelenlegit,
Alstomról, M3-ról, vagy M1 -
ről szó se volt. Azok utólag
lettek kitalálva. És, hogy ne
fogyjak ki egyhamar az
ötletekből, kitaláltam, hogy a
Bp-i vi l lamosokat is megcsi-
nálom, MSTS-re, és Open-
BVE-re, ebből a projektből
már a vil lamosok kb. 60%-a
le van fotózva,
nagy átlagban.

Tervezel még más kö-

tött pályás járművet

megépíteni, átfesteni a

metrókon és a villa-

mosokon kívül?

Azt hiszem, ha ezekkel el-
készülök, tényleg itt a vége,
és befejezem. Akkor úgy
érzem, hogy nem egyszer
túltel jesítettem magamat, és
adtam egy olyan dolgot a

társadalomnak, ami hosszú
ideig nem mosódik le.

-Mely átfestésedre vagy

a legbüszkébb és mely

átfestés az amit a leg-

jobban utálsz?

I lyen nincs, és hogy ne is
legyen, mindengyiket ugyan-
azon a színvonalon csinálom
meg, direkt. Nem szeretném,
ha egyet közülük picit is
jobban szeretnék, ezért
kulcsfontosságú, hogy pon-
tosan ugyanazon minősé-
gűek legyenek.

-Mit tartasz a legne-

hezebb és legunalma-

sabb feladatnak amikor

egy járművet átfestesz

vagy amikor neki állsz

egy jármű átfestésének

mi hajt téged ilyenkor,

hogy a lehető legjobbat

add vissza?

Az átfestésben a nehézség a
monotonitásban rejl ik, amikor
vlaaki vígan átfest 3 kocsit,
az persze más, de amikor,
történetesen kb 1 00 kocsit
festegetett már át, ott igazán
felüti a fejét a monotonitás,
mert habár mindegyik kocsi
más fotóból készült, a mun-
kamenet ugyanaz.
Erőt a végeredmény ad, mert
tudom, hogy tarolok vele,
mint ál lat, bárki bármit mond.
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-Van-e valami koncep-

ciód, hogy mely típust

építed illetve fested át?

A lustaság nálam is jelen van,
így aszerint választom meg,
hogy időben sorrendben me-
lyik az amelyiket előrébb
hozva csinálom meg, és
melyiket késöbb.

-Az utóbbi időkben már

nem csak átfestéssel

hanem objektum írással

is foglalkozol. Honnan

és miért jött ez a gon-

dolatod, hogy már nem

elégszel meg az át-

festéssel?

Megelégeltem a korlátozást,
hogy nem tudok beleszólni az
objektumba, mert nem áll
rendelkezésemre az a tudás,
amivel meg lehetne ezt
csinálni. Plusz nem létezik
olyan objektum, ami töké-
leteen megfelelne nekem, és
egyszerübb, ha én írom át, és
nem a készítőt zaklatom a
hülyeségemmel.

-Ha már az előbbi kér-

dések a metrókról szól-

tak hadd kérdezzem

mely típus a kedvenced

és miért?

Lévén, hogy mindegyiket
ugyanolyan minőségben ké-
szítem el, nincs kedvencem,
se itt se a valóságban. Mindig
az, amelyikkel utazom.

-Az utóbbi időkben már

többrétű is lettél, mert

nem csak a metrókkal

foglalkozol hanem más

kötött pályás jármű-

vekkel is. Honnan jött

az a gondolat, hogy más

kötött pályás jármű-

veket is átfess illetve

felújíts?

Ha már lúd, legyen kövér
alapon. Elvál laltam a metró-
kat, mert kedvet kaptam
hozzá, plusz más láthatólag
nem foglalkozott velük komo-
lyabban. A vil lamosokat is,
mert a játék nem áll túl fé-
nyesen ami a vil lamos szek-
ciót i l leti . Csupán ez.

-Melyik villamos típus a

kedvenced és miért ezt

szereted a legjobban?

Szintén nincs kedvencem, a
vil lamosokkal nincsen sem-
milyen kapcsolatom, el lenben
a metróval, ezt csak simán
munka alapon csinálom meg,
mert úgy látom, hogy ami
van, az játszhatatlan.

-Amikor nekiállsz egy

jármű építésének, van-e

szisztémád mi szerint

helyezed el az egyes

elemeket vagy csak

amihez ép kedved van

azt csinálod?

I lyen téren még vannak gon-
dok, hogy hogyan is kezdjem
el. Tel jesen 0-ról jármű még
nem épült a kezeim alatt, így

eddig nem volt alkalmam így
kipróbálni magam, így erre
nem tudok válaszolni.

-Maximumra törekszel

járműépítésben vagy a-

zért figyelembe veszed

a program adottságait?

Kb. 90%-ban a maximumra
törekedek, ami a modellt i l leti ,
persze a jármű részeitől füg-
gően. Egy metrónál, például
van ami nem kulcsfontosságú
ilyen a fülke, (amíg nem 3D-
s), vagy a padlószint alatti
részek. Ami fontos, az az
utastér, így arra figyelni kel l ,
de itt is vannak olyanok, amik
kisebb figyelmnet igényelnek.
I lyenek a direkt az oldalfal
textúrán elhelyezett reklá-
mok, mivel annak csak jelzés
értéke van, nem kell , hogy ol-
vasható legyen, mert nem já-
ték alatt kel l az utastérben
nézegetni a reklámokat, meg
egyéb részeket, miközben
60-al száguldozunk az ala-
gútban.

-Te mit várnál el az

openBVE-től, mi az amit

szeretnél ha a program

a közeljövőben jobban

fejlődne?

Nagyon hasznos lenne, ha
kezelné a váltókat, i l letve a
vezetőállás váltás is hasznos
lenne. Grafikai lag is fej lőd-
hetne, ami a terep részét
i l leti , gondolok itt főként az
emelkedőkre, meg lejtőkre.
Ami nem a terep része, az



Interjú SD-vel

csak simán az objektumok lehetőségét,
jelenleg ez elég kevés, hogy lehet sötétítettet,
meg átlátszót csinálni, ettől több kellene,
tekintve a kor játékait. Például automatikusan
generált árnyék, füst, forgalom, mind vasuti ,
mind közuti.

-Tervezel-e pályát is építeni vagy

maradsz inkább a járműépítésnél?

Pályát biztosan nem, azért ne csak én dol-
gozzak, ahogy másnak is melót. : )

-Mint említettem te több rétű ember

vagy létrehoztál egy havilapot ami

dinamikusan fejlődik. Mi volt az oka

annak, hogy havilapot hozol létre és

mi alapján állítasz össze egy újság?

Jelen vagyok már egy éve egy másik
társaságban, ami képregényekkel foglalkozik,
és egy éve tudtam indítani 3 új képregényt is,
az egész innen indult. Ha ők képesek erre, én
is. Ennek kapcsán, egy picit beletanultam
jobban, hogy kell , milyennek kell , hogy legyen
egy újság, mik a jó elrendeések, stb. A tanulság
az, hogy csak a képzelet szab határt.
Minden hónapban a tervezet az, hogy sokszínű
legyen az újság. Legyen benne ebből, meg
abból a szimulátorból is egy cikk, legyen
benne, egy kis valós világ is. Persze vannak
olyan hónapok, amikor egy adott téma körül
forog a világ, ez mindig az én agylövésem, ha
olyan témát találok, amiről akár több néző-
pontból több cikket is lehet írni.

-Szerinted a közeljövőben maradsz

openBVE-nél vagy átváltasz más szi-

mulátorra inkább vagy talán arra

törekszel, hogy mesteribb fokon foly-

tasd tevékenységi körödet a meglévő

programokban?

Maradok, az tuti , ha minden tervemmel kész
vagyok, akkor abbahagyom. Ettől magasabb
szinten már nincs értelme művelni ezt a hobbit,
így nem hiszem, hogy nekiál lnék ennek újra,
még magasabb fokon.
Bár, ki tudja!

HLJ
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A vasútmodellezés
történelme -1 . rész

-Az elsők-

A történet 1 859-ben kez-
dődik, amikor Theodor
Friedrich Wil lhelm Marklin
bejegyezteti vál lalatát, ami
bádog babaház kiegészítőket
fog forgalmazni.
Az ipar később indult be, de
felesége látta benne a tehet-
séget, így ő azon volt, min-
denben, hogy a segítségére
legyen, amiben csak tud.
Majd a cég beindult, aztán
váratlanul baleset érte
Markl int, 1 866-ban.
A felesége ott maradt 3
gyerekkel, akik nem akartak a
játékgyárral foglalkozni azon
egyszerű ok miatt, hogy nem
érdekelte őket. Ezt meg lehet
érteni.
1 868-ban újraházasodott, re-
mélve, hogy egy olyan társat
talál , aki segíteni tud a
terhekben, amit a 3 gyerek,
és a cég vezetése okozott az
asszonynak. Pár évre aztán
mégis az egyik gyerek,
Eugen átvette a céget, de
nem teljes mértékben, ugya-
nis az ő karrierje más irányba
ment, így aztán ez az állapot
nem is tartott sokáig, a cég
visszakerült a feleséghez.
1 891 -ben sikerült megvenni a
Ludwig Lutz játékgyárat,
amelynek termékei eléggé
sikeresek, és híresek voltak.

Modellvasút

Eközben 1 879-ben megren-

dezték az első játék-kiál lítást,
ahol sokan mutattak be töb-
bek közt játékvasutakat is.
Természetesen ezen Mark-
l inék is kint voltak, és látva a
benne rejlő lehetőségeket
elgondolkoztak, majd később
abban az évben, amikor meg-
vették a játékgyárat hosszú

egyeztetés után elérték, hogy
a különböző játékgyártók a
sínek méretarányait egysé-
gesen gyártsák. Sokan gon-
dolják azt, hogy ekkor szüle-
tett meg a vasútmodellezés,
hiszen immár egyféle rend-
szerben lehetett kapni i lyen
játékvasutakat, igaz csak a
kornak megfelelő kidolgo-
zottsággal, bádogból. Ez az
első méretarány a Spur1 -es,
amely az eredetitől 32-
szeresen kisebb, majd az
1 900-as években eljutunk
oda, hogy mindenhol lehet
kapni az egy rendszerrel

épülő modelleket, és síneket.
Kiegészítők is voltak akko-
riban, de mivel ez gyerekjáték
volt elsősorban, így olyanok
is voltak, tehát inkább
masszív konstrukciók, mint-
sem szépek. Ez vonatkozott
a járművekre is, olyan, pél-
dául, hogy utastér, nem is
volt, csak festve, a fém oldal-
falakon.
1 930-as években megjelenik
az első váltó, és az első
olyan sín is, ami pontosabb,
szebb, és törékenyebb, mint
az 1 891 -től használatosak.
És a korszerűbb vágányokkal
egyetemben megjelentek a
korszerűbb mozdonyok is,
bár az első változatok hajtása
tűzveszélyes volt, hamar kita-
lálták az elektromos árammal
történő meghajtást.
1 940-re már valóságos kul-
tusza volt, hogy a valódi va-
sutat is le lehetett tel jes mér-

tékben imitálni, noha csak a
vasutat, olyan finomságokat,
hogy HÉV, vagy vil lamos,
vagy Metró, még nem, de a
vasúthoz létezett akkoriban
szinte az összes jelző, váltó
típus, sín, és kellő meny-



A vasútmodellezés történelme -1 . rész

nyiségű vontató és vonatott
ál lomány is.
Szintén ezekben az években
jelenik meg a ma legjobban
ismert, és a legjobban űzött
modellezési arány, a H0, ami
eredeti leg 1 :90 lenne, de a
kedvezőbb gyártási feltételek
kedvéért 1 :87 lett.
A Markl in mellett termé-
szetesen voltak más cégek
is, amik a modellvasutakra
special izálódtak, i lyen volt a
Piko, akik 1 949-től gyártanak

modellvasutakat, első model-
lük a Pico Express volt, amit
a Lipcsei vásáron
mutattak be.
Később a német újraegye-
sítésnél a vállalatot eladták,
ál lami tulajdonból magán-
kézbe került, Dr. René F.
Wilfer-hez, és így 1 992-ben
megalapult a Piko Spielwaren
Ltd. Az új gyár új helyen is
volt, Sonnebergben, mind-
össze 90 munkással, azóta
ez a szám majdnem a dup-

lájára, 1 50 főre emelkedett.
A székhelyük, még most is
ugyanaz. Az évek során, mint

ahogy a Marklin is, a Piko is
fej lődött, ahogy a technika
készen állt rá, úgy a miniatűr
gépek is egyre szebbek,
kifinomultak lettek, akár egy
ősi jelrendszer. Mára az első-
számú modellvasút gyártó
cég a Piko lett, hiszen a
palettáján nagyon sok kezdő
modell is megtalálható, to-
vábbá ár/érték arányban a
legjobbak. De ez nem is cso-
da, hisz többször kapta meg
az egyik modellük az évek
alatt a Modell of the Year,
vagyis az Év modell je címet.

Épületekkel ’93 óta foglal-
koznak, azóta ebben is meg-
található a kezdő, és a hala-
dó kategória, a két típus
között árban, és részletes-
ségben van különbség, mi-
nőségben nincs.

1 997-ben a Piko saját sín-
rendszert dobott a piacra, az
úgynevezett U profi lú sínt,
amit rövid ideig a magyar
Fuggerth is gyártott. Az U
profi lú sín után idővel piacra
dobták a már hagyományos

tényleges sín kinézetű I
profi los sínt is, ami aztán a
ma is használatos, hiszen
eddig ettől újabbal nem
rukkoltak elő.
A Piko a modellvasutazás
minden formájába beledugta
az orrát, a tengeren túlon
sikeressé vált G méretarányú
vasútüzemével, ami annyit
tesz, hogy jóval nagyobb, és
nehezebb eső-hó-és min-
denálló járműveket, és kie-
gészítőket tervezett, amiket
direkt a kertekbe ajánl, mint
dekorációs elem.

Folytatjuk!

”SD”

Forrás: wikipedia.org;
markl in.com; piko.de

Képek:
theoldtoyshop.com;

modellbahnwerkstatt.ne
t; wholesaletrains.com;
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