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There are no translations availableMeglepÅ‘ ugyan, de tÃ©ny, hogy a tengerek monstrumai, a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³k, az
Ã¡rbÃ³ckosÃ¡r kÃ©sei leszÃ¡rmazottai. Innen lestÃ©k ugyanis a vitorlÃ¡sok korÃ¡ban az Å‘rkÃ¶dÅ‘ tengerÃ©szek az ellensÃ©g
manÅ‘vereit.

MÃ¡r a XIX. szÃ¡zadban felmerÃ¼lt a megfigyelÅ‘Ã¡llÃ¡s valamifajta Ã¶nÃ¡llÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡nak gondolata.Â 1897 Ã©s 900 kÃ¶zÃ¶tt
pÃ©ldÃ¡ul a fekete-tengeri orosz flotta nÃ©hÃ¡ny pÃ¡ncÃ©lhajÃ³jÃ¡t lÃ©ggÃ¶mbÃ¶kkel szereltÃ©k fel. JÃ³llehet ezek a megtoldo
megfigyelÅ‘Ã¡llÃ¡sok teljesÃ-tettÃ©k hivatÃ¡sukat, de elÃ¡rultÃ¡k a hajÃ³k tartÃ³zkodÃ¡si helyÃ©t az ellensÃ©gnek. L. Macievics
hajÃ³mÃ©rnÃ¶k Ã©ppen ezÃ©rt terjesztette tervÃ©t pontosan a szÃ¡zadfordulÃ³n a haditengerÃ©szet vezÃ©rkara elÃ©: Ã©pÃrepÃ¼lÅ‘gÃ©peket hordozÃ³ cirkÃ¡lÃ³t az orosz hadihajÃ³gyÃ¡rtÃ¡s valamelyik mÅ±helyÃ©ben.

Eugene Ely amarikai aviatikus 1910-ben a Birmingham cirkÃ¡lÃ³ orr-rÃ©szÃ©n elhelyezett kifutÃ³rÃ³l startolt gÃ©pÃ©vel, 1911ben pedig a Pennsylvania csatahajÃ³ tatjÃ¡n hajtott vÃ©gre sikeres leszÃ¡llÃ¡st. Eltelt mÃ©g egy Ã©v, s a franciÃ¡k felavattÃ¡k a
Foudre repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyhajÃ³t, amelyet egy aknaszÃ¡llÃ-tÃ³bÃ³l alakÃ-tottÃ¡k Ã¡t. Ez volt az elsÅ‘ igazi repÃ¼lÃ©gÃ©p-anyah
de mivel egy fecske nem csinÃ¡l nyarat, a tengerÃ©szek tovÃ¡bbra is elÅ‘nyben a hajÃ³ Ã©s a repÃ¼lÅ‘gÃ©p
Ã¶sszehÃ¡zasÃ-tÃ¡sÃ¡bÃ³l szÃ¼letett hidroplÃ¡nt, amelyet a fedÃ©lzetrÅ‘l kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges emelÅ‘szerkezet segÃ-tsÃ©gÃ©vel
vÃ-zre bocsÃ¡tani.

Az I. vilÃ¡ghÃ¡borÃºban esett Ã¡t a haditengerÃ©szeti lÃ©gierÅ‘ a maga tÅ±zkeresztsÃ©gÃ©n, Ã©spedig meggyÅ‘zÅ‘ sikerrel. A
anyahajÃ³kon telepÃ-tett orosz Ã©s brit hidroplÃ¡nok nemcsak felderÃ-tÃ©ssel foglalkoztak: segÃ-tsÃ©gÃ¼kkel, irÃ¡nyÃ-tÃ¡sukk
mÃ³dosÃ-tottÃ¡k a sorhajÃ³k lÃ¶vegeinek cÃ©lra tartÃ¡sÃ¡t, Ã¼ldÃ¶zÅ‘be vettÃ©k az ellensÃ©ges tengeralattjÃ¡rÃ³kat, hajÃ³kat
sÃ¼llyesztettek el. EzÃ©rt dÃ¶ntÃ¶ttek Ãºgy a tengerÃ©szeti stratÃ©gÃ¡k, hogy a jÃ¶vÅ‘ a hidroplÃ¡nokÃ©, s Ã-gy nem sokkal a
hÃ¡borÃº utÃ¡n megjelentek az Ã¡talakÃ-tott, majd a speciÃ¡lis Ã©pÃ-tÃ©sÅ± szÃ¡llÃ-tÃ³hajÃ³k. KÃ©sÅ‘bb csaknem minden sor
Ã©s cirkÃ¡lÃ³t ellÃ¡ttak katapultberendezÃ©ssel Ã©s kis mÃ©retÅ± hangÃ¡rokkal.

Ezek az ÃºszÃ³ repÃ¼lÅ‘terek azonban nem Ã¡lltÃ¡k ki az idÅ‘k prÃ³bÃ¡jÃ¡t. A hidroplÃ¡n fogadÃ¡sÃ¡ra megÃ¡llÃ³ hadihajÃ³ reme
cÃ©lpontot jelentett az ellensÃ©gnek, az Ã¼zemanyagot tÃ¡rolÃ³ tartÃ¡lyok rendkÃ-vÃ¼li gyÃºlÃ©konysÃ¡ga pedig katasztrofÃ¡
tÅ±zvÃ©sszel fenyegette a cirkÃ¡lÃ³kat. Ã‰s jÃ³llehet a tervezÅ‘k a harmincas Ã©vek vÃ©gÃ©re megalkottÃ¡k a nagy hatÃ³tÃ¡v
hidroplÃ¡nokat, a rÃ¡diÃ³lokÃ¡tor pedig menetesÃ-tette a pilÃ³tÃ¡kat attÃ³l, hogy kockÃ¡zatos utakat tegyenek az ellensÃ©g
ellenÅ‘rzÃ©se alatt Ã¡llÃ³ terÃ¼letek fÃ¶lÃ¶tt, vÃ©glegesen bebizonyosodott, hogy a futÃ³mÅ±vel ellÃ¡tott repÃ¼lÅ‘gÃ©pekÃ© a

Az elÅ‘relÃ¡tÃ³ angolok az I. vilÃ¡ghÃ¡borÃº vÃ©gÃ©n kÃ-sÃ©rleteikhez a Furious nevÅ± kÃ¶nnyÅ± csatacirkÃ¡lÃ³t vÃ¡lasztottÃ¡
rÃ©szÃ©t Ã¡talakÃ-tottÃ¡k felszÃ¡llÃ³-pÃ¡lyÃ¡vÃ¡, tatjÃ¡n pedig leszÃ¡llÃ³pÃ¡lyÃ¡t Ã©pÃ-tettek. A kÃ-sÃ©rletek Ã¡rÃ¡t a pilÃ³tÃ¡k
ha szÃ¡mÃ-tÃ¡saikba a legkisebb hiba csÃºszott, a hajÃ³ kÃ¶zÃ©pfelÃ©pÃ-tmÃ©nyÃ©nek Ã¼tkÃ¶ztek. A baleseti statisztika akk
kezdett javulni, amikor a fel- Ã©s leszÃ¡llÃ³terÃ¼letet a hajÃ³ egÃ©sz hosszÃ¡ban vÃ©gignyÃºlÃ³ fedÃ©lzettÃ© egyesÃ-tettÃ©k
parancsnoki hidat Ã©s a kÃ©mÃ©nyt pedig a jobb oldalra helyeztÃ©k Ã¡t - sajÃ¡tos szigettÃ© Ã¡talakÃ-tva. Az Eagle repÃ¼lÅ‘g
anyahajÃ³ mÃ¡r Ã-gy Ã©pÃ¼lt, s pÃ©dÃ¡jÃ¡t kÃ¶vetve formÃ¡lÃ³dott korszerÅ±vÃ© a japÃ¡nok Akagi tÃ-pusÃº csatacirkÃ¡lÃ³-so
ta, az amerikaiak Lexington Ã©s Saratoga cirkÃ¡lÃ³ja, a franciÃ¡k BÃ©arn csatahajÃ³ja. Ezek azonban kivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l
Ã¡tÃ©pÃ-tett harci jÃ¡rmÅ±vek voltak. Az elsÅ‘, kimondottan erre a cÃ©lra Ã©pÃ-tett repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³ csak 1924-ben
szÃ¼letett meg: a 11 ezer tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº brit Hermes, amely kÃ©sÅ‘bvb mintÃ¡ul szolgÃ¡lt valamennyi, a kÃ©t hÃ¡bo
kÃ¶zÃ¶tti idÅ‘szakban Ã©pÃ-tett repÃ¼lÅ‘gÃ©p-hordozÃ³khoz. FedÃ©lzetÃ©t az orr-rÃ©sztÅ‘l a tatig egybeÃ©pÃ-tettÃ©k, s ala
helyet a hangÃ¡rok, a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-emelÅ‘k, a lÅ‘szerraktÃ¡rak Ã©s a benzintartÃ¡lyok. A hagyomÃ¡nyos sziget mellett Ã©s a
fedÃ©lzet kÃ©t oldalÃ¡n a lÃ©gitÃ¡madÃ¡sok elhÃ¡rÃ-tÃ¡sÃ¡ra alkalmas fegyverzetet telepÃ-ttek.

TermÃ©szetesen az utÃ¡nzÃ³k csak az elveket illetÅ‘en kÃ¶vettÃ©k a modell pÃ©ldÃ¡jÃ¡t. A japÃ¡nok, majd az amerikaiak is 20
mm-es lÃ¶vegekkel szereltÃ©k fel a csatcirkÃ¡lÃ³kbÃ³l kialakÃ-tott repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³ikat, az 1921-ben Ã©pÃ-tett 7,5 eze
tonnÃ¡s HosÃ³t pedig sziget nÃ©lkÃ¼l Ã©pÃ-tettÃ©k a felkelÅ‘ nap orszÃ¡gÃ¡nak hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘i - a kÃ©mÃ©nyeketÂ a fedÃ©
helyeztÃ©k el. A szakemberek vÃ©lemÃ©nye szerint ennek meg kellett volna kÃ¶nnyÅ±tenie a pilÃ³tÃ¡k dolgÃ¡t, de a japÃ¡n
vÃ¡ltozat nem vÃ¡lt kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben nÃ©pszerÅ±vÃ©: az ilyen sima fedÃ©lzetÅ± hajÃ³k kapitÃ¡nyai elÃ©gedetlenek voltak ha
elÅ‘nytelen kÃ¼lsejÃ©vel.

Az eredeti, a szigettel ellÃ¡tott vÃ¡ltozat ezzel szemben hosszÃº Ã©vekig divatos megoldÃ¡snak szÃ¡mÃ-tott. Ilyen, 10-25 ezer
tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº hajÃ³kat Ã©pÃ-tettek AngliÃ¡ban, az EgyesÃ¼lt Ã•llamokban, JapÃ¡nban Ã©s FranciaorszÃ¡gban. Eze
30-70 repÃ¼lÅ‘gÃ©p Ã¡llomÃ¡sozott - vadÃ¡szgÃ©pek, torpedÃ³hordozÃ³k bombÃ¡zÃ³k, felderÃ-tÅ‘k. Ugyancsak a harmincas
Ã©vekben dolgoztÃ¡k ki a fedÃ©lzeti lÃ©gierÅ‘ taktikÃ¡jÃ¡t. Az akciÃ³ kezdetekor a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³ a szÃ©llel szembe
s amÃ-g a repÃ¼lÅ‘gÃ©peket daruval a fedÃ©lzetre emeltÃ©k, elÃ©rte a maximÃ¡lis sebessÃ©get. A fedÃ©lzet alÃ³l kiemelked
az orr-rÃ©szen elhelyezkedÅ‘ gyorsÃ-tÃ³ pÃ¡lyÃ¡ra gurultak. A feladat vÃ©grehajtÃ¡sa utÃ¡n a pilÃ³ta a fedÃ©lzet fÃ¶lÃ© ereszk
kibocsÃ¡totta a fÃ©kezÅ‘horgot (ez leszÃ¡llÃ¡skor beleakadt a leszÃ¡llÃ¡sfigyelÅ‘ kÃ¼telÃ©be, amelyet a fedÃ©lzeten keresztben
feszÃ-tettek ki), lerakta a gÃ©pÃ©t, s elgurult a liftig, amely helyÃ©re szÃ¡llÃ-totta masinÃ¡jÃ¡t. A II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº tengeri csatÃ
mÃ¡r ilyen hajÃ³k Ã¼tkÃ¶ztek meg egymÃ¡ssal.
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A Courageous nevÅ± brit repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³t 1939. szeptember 17-Ã©n kÃ©t hatalamas robbanÃ¡s rÃ¡zta meg, s
negyedÃ³ra mÃºlva a hajÃ³ elsÃ¼llyedt, fedÃ©lzetÃ©n 518 tengerÃ©sszel Ã©s a repÃ¼lÅ‘kkel. Ezzel az U-29-es nÃ©met
tengeralattjÃ¡rÃ³ parancsnoka megnyitotta a II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº 43 repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³t szÃ¡mlÃ¡lÃ³ vesztesÃ©glistÃ¡jÃ¡t. E
vÃ¡lt vilÃ¡gossÃ¡ e kÃ¼lÃ¶nÃ¶s hajÃ³tÃ-pus legfÅ‘bb hiÃ¡nyossÃ¡ga: egy vÃ-zvonal alatti lÃ©k egy csapÃ¡sra harckÃ©ptelennÃ©
mivel a megdÅ‘lt fedÃ©lzetrÅ‘l nem tudtak felszÃ¡llni a repÃ¼lÅ‘gÃ©pek. BombatalÃ¡lat esetÃ©n nemcsak kijavÃ-thatatlan
sÃ©rÃ¼lÃ©sek keletkeztek a hajÃ³fedÃ©lzeten, hanem kataszrofÃ¡lis tÅ±zvÃ©szek Ã©s robbanÃ¡sok pusztÃ-tottak a lÅ‘szerekk
telezsÃºfolt, benzigÅ‘zzel Ã¡tiatott alsÃ³ fedÃ©lzeteken is.

E kÃ©tsÃ©gtelen hÃ¡trÃ¡nyok mellett azonban a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³k korÃ¡bban nem is sjetett elÅ‘nyeire is fÃ©ny derÃ¼l
Bebizonyosodott, hogy kÃ©pesek Ã¶sszpontosÃ-tott csapÃ¡st mÃ©rni az ellensÃ©ges hajÃ³egysÃ©gekre Ã©s a parti cÃ©lponto
ilyen feladatok megoldÃ¡sÃ¡ra korÃ¡bbi vÃ©lemÃ©nyek szerint csak a sorhajÃ³kbÃ³l Ã¡llÃ³ egysÃ©gek voltak kÃ©pesek. A fedÃ
repÃ¼lÅ‘gÃ©pek megbÃ-zhatÃ³an vÃ©delmeztÃ©k a hajÃ³rajt vagy a konvojt a lÃ©gitÃ¡madÃ¡soktÃ³l a nylt Ã³ceÃ¡non, nagy
szerepet vÃ¡llalva a tÃ¡madÃ³ tengeralattjÃ¡rÃ³k megfigyelÃ©sÃ©ben is. Ã•gy aztÃ¡n a szÃ¶vetsÃ©gesek - mÃ©rlegelve az elÅ‘
is - Ãºgy dÃ¶ntÃ¶ttek, hogy meggyorsÃ-tjÃ¡k az Ã¡pÃ©pÃ-tÃ©sek programjÃ¡t, berendezkedve a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³k
tÃ¶meggyÃ¡rÃ¡tÃ¡sÃ¡ra. Kereskedelmi, sÅ‘t tartÃ¡lyhajÃ³ikbÃ³l is kÃ©szÃ¼ltek a dokkokban pÃ¡ncÃ©lozatlan, mindÃ¶ssze 10-1
ezer tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº vÃ¡ltozatok, amelyek legfeljebb harminc repÃ¼lÅ‘gÃ©p szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra voltak alkalmasak, de ez
tÃ¶kÃ©letesen elegendÅ‘ volt a hajÃ³konvojok vÃ©delmÃ©re. 1943 Å‘szÃ©re ezek a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³k lettek a nÃ©Ã¡m
tengeralattjÃ¡rÃ³k legrettegettebb ellenfelei. Volt olyan repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³ - a Card -, amely hÃ¡rom hÃ³nap alatt 11 nÃ¡ci
tengeralattjÃ¡rÃ³t sÃ¼llyesztett el az Atlanti-Ã³ceÃ¡non.

Igaz, a japÃ¡noknak is sikerÃ¼lt csatasorba Ã¡llÃ-taniuk nÃ©hÃ¡ny kÃ¶nnyÅ± repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³t, sorhajÃ³t Ã©s
nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³t is felszereltek felszÃ¡llÃ³pÃ¡lyÃ¡kkal, de elkÃ©stek: a csendes-Ã³ceÃ¡ni hÃ¡borÃºban akkorra mÃ¡r a
szÃ¶vetsÃ©gesek kezÃ©be kerÃ¼ltek a kezdemÃ©nyezÃ©s lehetÅ‘sÃ©ge. JellemzÅ‘ a tengelyhatalmak helyzetÃ©re, hogy Hit
1942-ben adott parancsot nÃ©hÃ¡ny szemÃ©lyszÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³ Ã©s a Seidlitz nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³ Ã¡talakÃ-tÃ¡sÃ¡ra. s hogy Muss
gyorsjÃ¡ratÃº kereskedelmi hajÃ³kat akart Ã¡talakÃ-tani, de egyik terv sem vÃ¡lt valÃ³ra.

A szÃ¶vetsÃ©gesek ugyanebben az idÅ‘ben mÃ¡r sorozatban bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zra a Majestic (15,7 ezer tonna), a Hermes (18
ezere tonna), az Essex (31 ezer tonna) Ã©s a Midway tÃ-pusÃº kÃ-sÃ©rÅ‘ repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³kat. A hÃ¡borÃº utÃ¡n, a ten
Ã¼tkÃ¶zetek eredmÃ©nyeit elemezve az EgyesÃ¼lt Ã•llamok, Anglia Ã©s mÃ¡r orszÃ¡gok arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutottak, ho
ideje felÃ¼lvizsgÃ¡lni a hadiflottÃ¡k hagyomÃ¡nyois ranglistÃ¡jÃ¡t, s a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³kat a korÃ¡bban a tengeri erÅ‘
magvÃ¡nak tekintett sorhajÃ³k Ã©s nehÃ©zcirkÃ¡lÃ³k helyÃ©re Ã¡llÃ-tani. Ahhoz azonban, hogy a repÃ¼lÅ‘gÃ©p-hordozÃ³ hajÃ
legtÃ¶kÃ©letesebben hajtsÃ¡k vÃ©gre a rÃ¡juk bÃ-zott feladatokat, a Pentagon Ã©s az AdmiralitÃ¡s szakemberei
elengedhetetlennek tartottÃ¡k, hogy sugÃ¡rhajtÃ¡sÃº repÃ¼lÅ‘gÃ©pekkel Ã©s rakÃ©tafegyverekkel szereÃ©jek fel azokat. NÃ©h
mÃ¡sfajta Ã¡talakÃ-tÃ¡sra is szÃ¼ksÃ©g volt, ugyancsak a korszerÅ±sÃ-tÃ©s jegyÃ©ben. A hajÃ³k startfedÃ©lezetÃ©t megerÅ‘
meghosszabbÃ-tottÃ¡k,Â kiszÃ©lesÃ-tettÃ©k - ez utÃ³bbi azonban csak akkor sikerÃ¼lt, amikor a hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘k kitalÃ¡ltak a f
felszÃ¡llÃ³pÃ¡lyÃ¡t. Ez egy kiegÃ©szÃ-tÅ‘ pÃ¡lyaszakaszt jelentett, ami rÃ©zsÃºtosan kapcsolÃ³dott a fedÃ©lzet bal oldalÃ¡hoz.
riadÃ³ esetÃ©n az orr-rÃ©szrÅ‘l Ã©s a ferde felszÃ¡llÃ³pÃ¡lyÃ¡rÃ³l is startolhattak a repÃ¼lÅ‘gÃ©pek, mikÃ¼zben a visszatÃ©rÅ
hajÃ³faron szÃ¡lltak le, hogy a gurulÃ¡st a ferde felszÃ¡llÃ³pÃ¡lyÃ¡n fejezzÃ©k be, ahonnan aztÃ¡n a speciÃ¡lis berendezÃ©sek
pillanatok alatt el is tÃ¡volÃ-tottÃ¡k Å‘ket. A nehÃ©z repÃ¼lÅ‘gÃ©pek felszÃ¡llÃ¡sÃ¡t nagy erejÅ± gÅ‘zkatapultok is segÃ-tettÃ©k
szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n a csapÃ¡smÃ©rÅ‘ repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³krÃ³l 10-15 perc alatt 60 vadÃ¡szgÃ©p Ã©s bombÃ¡zÃ³ indulh
Ãºtnak.

FranciaorszÃ¡gban 1961-62-ben Ã©pÃ-tettek mÃ©g kÃ©t, viszonylag nem nagy mÃ©retÅ± 28 ezer tonnÃ¡s Clemenceau tÃ-pus
repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³t, amelyek egyenkÃ©nt hatvan harci repÃ¼lÅ‘gÃ©p befogadÃ¡sÃ¡ra voltak alkalmasak, s ugyenzekben
Ã©vekben fejeztÃ©k be nÃ©hÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nleges hadihajÃ³: az ugyancsak repÃ¼lÅ‘gÃ©p-hordozÃ³ Jeanne d'Arc tÃ-pusÃºÂ
kÃ¶nnyÅ±cirkÃ¡lÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t.

NÃ©hÃ¡ny Ã©vvel azelÅ‘tt, hogy a franciÃ¡k hozzÃ¡kezdtek ezeknek a hajÃ³knak az Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez, mÃ¡sutt mÃ¡r olyan
jÃ¡rmÅ±vekkel egÃ©szÃ-tettÃ©k ki a flottÃ¡t, amelyek alkalmasak voltak a hÃºszas Ã©vekben szÃ¼letett, de csak hÃ¡rom
Ã©vtizeddel kÃ©sÅ‘bb elterjedt repÃ¼lÅ‘szerkezetek: a helikopterek fogadÃ¡sÃ¡ra. Mint bebizonyosodott, a helikopterek minden
egyÃ©b jÃ¡rmÅ±nÃ©l alkalmasabbak a kÃ¼lÃ¶nleges akciÃ³k vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ra. Az amerikaiak a koreai hÃ¡borÃº idejÃ©n
prÃ³bÃ¡ltÃ¡k ki a helekiopterek lehetÅ‘sÃ©geit, s ezt kÃ¶vetÅ‘en nÃ©hÃ¡ny hagyomÃ¡nyos Ã©s kÃ-sÃ©rÅ‘ repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyah
Ã¡talakÃ-tottak helikopterhordozÃ³vÃ¡.

Az amerikai haditengerÃ©szet 1961-ben kapta elsÅ‘, a 17 ezer tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº Ivo Jima tÃ-pusÃº
deszantanyahajÃ³jÃ¡t, amelyet arra Ã©pÃ-tettek, hogy lÃ©gi Ãºton gyalogsÃ¡got juttasson el idegen partokra. Ezeket a hajÃ³kat
a 70-es Ã©vek kÃ¶zepÃ©n a nagyobb, 40 ezer tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº, Tarawa tÃ-pusÃº deszantszÃ¡llÃ-tÃ³k kÃ¶vettÃ©k, am
mÃ¡r nemcsak gyalogsÃ¡got, hanem pÃ¡ncÃ©lozott jÃ¡rmÅ±veket is szÃ¡llÃ-thattak fedÃ©lzeti naszÃ¡djaikon a forrÃ³ pontokhoz

A Pentagon egyÃ©bkÃ©nt az 50-60-as Ã©vekben elsÅ‘sorban a nagymÃ©retÅ± csapÃ¡smÃ©rÅ‘ repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³k Ã©
foglalkozott. A washingtoni stratÃ©gÃ¡k vÃ©lemÃ©nye szerint ugyanis csak ezek a hajÃ³k teszik lehetÅ‘vÃ©, hogy csapatokat,
mÃ©ghozzÃ¡ atomfegyverrel felszerelt csapatokat juttassanak el a vilÃ¡gÃ³ceÃ¡n bÃ¡rmely pontjÃ¡ra.
Az amerikai hajÃ³gyÃ¡rakban 1952-ben kezdÅ‘dÃ¶tt meg a Forrestall tÃ-pusÃº, 77 ezer tonna vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃº, 90-100
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repÃ¼lÅ‘gÃ©p hordozÃ¡sÃ¡ra alkalmas szuper-anyahajÃ³k gyÃ¡rtÃ¡sa, a kÃ¶vetkezÅ‘ nyolc Ã©vben azonban a Pentagon Ãºjra
normÃ¡lis erÅ‘gÃ©pekkell ellÃ¡tott, kisebb csapÃ¡smÃ©rÅ‘ repÃ¼lÅ‘gÃ©p-anyahajÃ³kra adott megrendelÃ©seket.
Csak 1968-ban, amikor az amerikai kormÃ¡nyzat elfogadta az Ãºgynevezett Ã³ceÃ¡ni stratÃ©giÃ¡t, kezdÅ‘dÃ¶tt meg a hatalmas
(91 ezer tonnÃ¡s) atommeghajtÃ¡sÃº Nimitz Ã©pÃ-tÃ©se, amelyet az amerikai sajtÃ³ a tÃ¶rtÃ©nelem leghatalmasabb Ã©s
legerÅ‘sebb hajÃ³jakÃ©nt harangozott be. Alig telt el azonban nÃ©hÃ¡ny Ã©v, s ugyanezek a lapok mÃ¡r ÃºszÃ³ vÃ-zilÃ³nak
neveztÃ©k a Nimitzet, s az ugyanehhez a tÃ-pushoz tartozÃ³ Eisenhowert Ã©s Winsont. E fordulat oka E. Zumwalt
nyugalmazott tengernagy cikke volt, amelyben katonÃ¡s egyszerÅ±sÃ©ggel megmagyarÃ¡zta, hogy az atomenergiÃ¡ba
belebolondult kongresszus tÃºlbecsÃ¼lte az atomhajtÃ³mÅ±vek elÅ‘nyeit.
Mindenesetre tÃ©ny, hogy Macievics hajÃ³mÃ©rnÃ¶k talÃ¡lmÃ¡nya hosszÃº Ã©letÅ±nek Ã©s fejlÅ‘dÅ‘kÃ©pesnek bizonyult...
Â

http://hajomakett.hu

Powered by Joomla!

Generated: 24 November, 2020, 00:11

