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Az alÃ¡bbiakban a BolgÃ¡r HaditengerÃ©szet ezredesÃ©nek, Aszen N. Kojuharov alezredesnek, egy a Naval War College
Review hasÃ¡bjain, 1997-ben napvilÃ¡got lÃ¡tott rÃ¶vid tanulmÃ¡nyÃ¡nak magyar fordÃ-tÃ¡sa olvashatÃ³. Igyekeztem a
szÃ¶veget a legkÃ¶zÃ©rthetÅ‘bben magyarosÃ-tani. Az idegen (nem latin betÅ±s) helyesÃ-rÃ¡sÃº szavak leÃ-rÃ¡sÃ¡nÃ¡l a Kele
Nevek Magyar HelyesÃ-rÃ¡sa (AkadÃ©miai KiadÃ³, Budapest, 1981.) c. kÃ©zikÃ¶nyvet, illetve az ilyen szavak angol
helyesÃ-rÃ¡sa nyomÃ¡n valÃ³szÃ-nÅ±sÃ-thetÅ‘ megkÃ¶zelÃ-tÅ‘en legpontosabb magyar kiejtÃ©st vettem alapul. Esetleges
hozzÃ¡fÅ±zÃ©seim, pontosÃ-tÃ¡saim szÃ¶gletes zÃ¡rÃ³jelben olvashatÃ³k. A kÃ©sÅ‘bbiekben mÃ©g igyekszem a tÃ©mÃ¡ban t
fordÃ-tÃ¡sokat, cikkeket kÃ¶zÃ¶lni. IllÃ©s AndrÃ¡s (Bittrich)

Aszen N. Kojuharov: A hajÃ³ elleni rakÃ©ta alkalmazÃ¡sa

Â

A tengeri lesvetÃ©s koncepciÃ³ja napjainkra sokat kÃ¶szÃ¶nhet az elsÅ‘, 1967-ben sikeresen alkalmazott hajÃ³ elleni
rakÃ©tÃ¡knak. Ha kÃ¶zelebbrÅ‘l szemÃ¼gyre vesszÃ¼k a tÃ¶rtÃ©nelem azt mutatja, hogy ez az Ã¶sszefÃ¼ggÃ©s nem vÃ©le
egybeesÃ©s, inkÃ¡bb egy, a tengeri kÃ¶nnyÅ± erÅ‘k Ã¡ltal alkalmazott haditengerÃ©szeti hadviselÃ©s eljÃ¡rÃ¡sai mentÃ©n kife
kÃ-sÃ©rÅ‘jelensÃ©g. HabÃ¡r harminc Ã©v telt el azÃ³ta az emlÃ©kezetes eset Ã³ta, mÃ©g manapsÃ¡g is komoly Ã©rdeklÅ‘dÃ©
meg azirÃ¡nt, hogy a rakÃ©tafejlesztÃ©s haditengerÃ©szeti hadmÅ±veletekben valÃ³ szerepvÃ¡llalÃ¡sÃ¡nak kezdetÃ©t jelÃ¶lÅ‘
dÃ¡tumnak miÃ©rt szenteli a vilÃ¡gsajtÃ³ az azt megilletÅ‘ figyelmet.

Az 1960-as Ã©vek elejÃ©re a szovjet hadiipar nem csak sajÃ¡t haditengerÃ©szetÃ©t fegyverezte fel rakÃ©tahordozÃ³ hajÃ³kka
hanem megkezdte az Ãºj fegyver exportÃ¡lÃ¡sÃ¡t a "barÃ¡ti" Ã¡llamoknak, kÃ¶ztÃ¼k az EgyesÃ¼lt Arab KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gnak is
(egy rÃ¶vid Ã©ltÅ± formÃ¡ciÃ³, mely magÃ¡ban foglalta Egyiptomot, SzÃ-riÃ¡t Ã©s mÃ©g rÃ¶videbb ideig Jement). Mindamellett
Ãºj fegyvert az arabok rÃ©szÃ©rÅ‘l nem tudtÃ¡k megfelelÅ‘ mÃ³don alkalmazni: egyrÃ©szt, krÃ³nikus nehÃ©zsÃ©geik adÃ³dtak
Ã¼zemeltetÃ©se Ã©s alkalmazÃ¡sa terÃ©n, mÃ¡srÃ©szt kÃ©telkedtek annak hatÃ©konysÃ¡gÃ¡ban. Az arabok rÃ©szÃ©rÅ‘l oly
pszicholÃ³gia akadÃ¡lyt jelentett a fegyver harckÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tti megbÃ-zhatÃ³sÃ¡ga, hogy amikor bÃ¡rmilyen hiba
lÃ©pett fel a manÅ‘verek sorÃ¡n, a vÃ©tkessel mindig szigorÃºan elbÃ¡ntak. Egy mÃ¡sik ezzel jÃ¡rÃ³ tÃ©nyezÅ‘ lehetett mÃ©g a
hogy az 1950-es Ã©vek Ã³ta szÃ¡mos orszÃ¡gban hajtottak vÃ©gre kÃ-sÃ©rleteket hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡kkal, mÃ©g egy Ã©vtiz
kÃ©sÅ‘bb is, de csak SvÃ©dorszÃ¡g Ã©s a SzovjetuniÃ³ gyÃ¡rtott ilyen rakÃ©tÃ¡kkal felszerelt hajÃ³kat, mÃ¡s orszÃ¡gok vonako
tÅ‘le.(1)

Ez nagymÃ©rtÃ©kben magyarÃ¡zza, hogy miÃ©rt nem lÅ‘ttek ki rakÃ©tÃ¡kat egy korÃ¡bbi, az arab rakÃ©tanaszÃ¡dok Ã©s az iz
torpedÃ³naszÃ¡dok Ã©s rombolÃ³k kÃ¶zÃ¶tti Ã¶sszecsapÃ¡sban, a hatnapos hÃ¡borÃº sorÃ¡n. 1967. jÃºnius 5. Ã©jjelÃ©n, PortSzaÃ-dnÃ¡l egy, a Jaffa rombolÃ³bÃ³l Ã©s hÃ¡rom torpedÃ³naszÃ¡dbÃ³l Ã¡llÃ³ izraeli hadihajÃ³-kÃ¶telÃ©k egy csapat bÃºvÃ¡rt
tÃ¡mogatott, akik megprÃ³bÃ¡ltak behatolni a Port-SzaÃ-d-i haditengerÃ©szeti tÃ¡maszpontra. A bÃºvÃ¡rok kellemetlen
meglepetÃ©sÃ©re nem talÃ¡ltak egyetlen cÃ©lpontot sem a kikÃ¶tÅ‘ vagy a tÃ¡maszpont kÃ¶rzetÃ©ben. Mivel az esemÃ©nyek
gyorsan tÃ¶rtÃ©ntek, az izraeli hÃ-rszerzÃ©s nem Ã©rtesÃ¼lt az egyiptomi haditengerÃ©szetnek, az izraeli lÃ©gierÅ‘tÅ‘l elszen
sÃºlyos veresÃ©g utÃ¡ni, AlexandriÃ¡ba tÃ¶rtÃ©nt Ã¡tcsoportosÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Mindamellett, az izraeli tÃ¡mogatÃ³ hajÃ³k lokalizÃ¡
kÃ©t, egyiptomi jÃ¡rÅ‘rÃ¶zÅ‘ torpedÃ³naszÃ¡dot, melyek teljes gÅ‘zzel menekÃ¼ltek Alexandria felÃ©. SzÃ¡mos kÃ¶zvetlen talÃ
dacÃ¡ra az egyiptomiaknak vÃ©gÃ¼l sikerÃ¼lt elszakadniuk Ã¼ldÃ¶zÅ‘iktÅ‘l.

A csata elÅ‘tt az izraeli kÃ¶telÃ©kparancsnokot csakugyan tÃ¡jÃ©koztattÃ¡k, hogy azon a kÃ¶rnyÃ©ken lehetsÃ©ges, hogy
Ã¶sszeÃ¼tkÃ¶zÃ©sbe kerÃ¼lhet rakÃ©tanaszÃ¡dokkal.(2) Mindamellett az Ã¼zenetet, csak mint Ã¡ltalÃ¡nos Ã©rvÃ©nyÅ±
informÃ¡ciÃ³t vette figyelembe, Ã©s nem mint olyat, mely kifejezetten arra figyelmeztetett, hogy kerÃ¼lje az Ã¶sszecsapÃ¡st
olyasfajta naszÃ¡dokkal. Ã‰ppen ellenkezÅ‘leg, az izraelieknek feltett szÃ¡ndÃ©kuk volt megÃ¼tkÃ¶zni az arab erÅ‘kkel - ami
egyÃ©rtelmÅ±en arra utal, hogy a hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡t akkoriban mennyire alÃ¡ becsÃ¼ltÃ©k.

Egy mÃ¡sik, ehhez a szituÃ¡ciÃ³hoz kapcsolÃ³dÃ³ Ã¶sszecsapÃ¡sra kerÃ¼lt sor hat nappal kÃ©sÅ‘bb, jÃºnius 12-Ã©n Ã©jjel (lÃ
tÃ©rkÃ©p). A kÃ©t Saar-1 tÃ-pusÃº torpedÃ³naszÃ¡d (olasz hajÃ³k, [a Saar 1 osztÃ¡ly nem olasz hanem nÃ©met terveken alapu
nÃ©met-francia konstrukciÃ³ - I. A.] 457 millimÃ©teres torpedÃ³vetÅ‘csÃ¶vekkel Ã©s 20 millimÃ©teres gÃ©pÃ¡gyÃºkkal
felfegyverezve) Ã¡ltal kÃ-sÃ©rt izraeli Eilat rombolÃ³, jÃ¡rÅ‘rbevetÃ©st vezetett Port-SzaÃ-dtÃ³l Ã©szakkeletre, a SÃ-nai-fÃ©lszi
Ãºjonnan megszÃ¡llt partjai mentÃ©n, amikor radarja cÃ©lpontot Ã©szlelt, melyet a hajÃ³ egy egyiptomi rakÃ©tanaszÃ¡dkÃ©nt
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azonosÃ-tott. Az izraeli hajÃ³ vÃ¡ratlanul megvÃ¡ltoztatta menetirÃ¡nyÃ¡t, hogy minÃ©l kÃ¶zelebb kerÃ¼ljÃ¶n.(3) IdÅ‘kÃ¶zben a
izraeli parancsnok elrendelte nagyobb sebessÃ©gÅ± kÃ-sÃ©rÅ‘hajÃ³inak, hogy Ã¼tkÃ¶zzenek meg az ellensÃ©ggel. De amiko
kÃ¶zelebb Ã©rtek, az izraeliek felismertÃ©k, hogy megkÃ¶zelÃ-tett cÃ©lpontjuk nem egy rakÃ©tanaszÃ¡d, hanem
torpedÃ³naszÃ¡dok egy csoportja (szovjetgyÃ¡rtmÃ¡nyÃº P-6-ok, 75 t vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡ssal, 43 csomÃ³s sebessÃ©ggel, 25 fÅ‘s
legÃ©nysÃ©ggel, 450 millimÃ©teres torpedÃ³vetÅ‘csÃ¶vekkel Ã©s egy lÃ©gvÃ©delmi gÃ©pÃ¡gyÃºval). Az egyiptomiaknak sike
kitÃ©rniÃ¼k a harc elÅ‘l a Port-SzaÃ-d-i kikÃ¶tÅ‘ elÃ©rÃ©sÃ©vel, ahol mÃ¡r parti Ã©s tÃ¡bori tÅ±zÃ©rsÃ©gÃ¼k vÃ©delmÃ©be

Mindamellett a nagy izraeli rombolÃ³ csÃ¡bÃ-tÃ³ cÃ©lpont volt, Ã©s a kÃ©t kÃ-sÃ©rÅ‘ nem volt lÃ¡thatÃ³. TehÃ¡t anÃ©lkÃ¼l, ho
ismerte volna az ellensÃ©g valÃ³s erejÃ©t, az egyiptomi parancsnok meghozhatta volna a rombolÃ³ megkÃ¶zelÃ-tÃ©sÃ©re
vonatkozÃ³ dÃ¶ntÃ©st. Elhagyva Port-SzaÃ-d radarÃ¡rnyÃ©kÃ¡ban lÃ©vÅ‘ lesÃ¡llÃ¡sukat, az egyiptomiak azt hittÃ©k, hogy
meglepetÃ©sszerÅ± tÃ¡madÃ¡st indÃ-thatnak, amint felgyorsulnak kelet felÃ©. EgyÃ©rtelmÅ±en egy lehetsÃ©ges torpedÃ³tÃ¡m
potenciÃ¡lis forrÃ¡sai voltak, amelyet akkor az Eilatnak gyors manÅ‘verezÃ©ssel sikerÃ¼lt elkerÃ¼lnie. Az egyiptomi erÅ‘k mÃ©
aligha sejthettÃ©k az izraeli naszÃ¡dokbÃ³l Ã¡llÃ³ mÃ¡sik kÃ¶telÃ©ket, amely a jobb oldalukon volt. Az izraelieknek, az et-TinaiÃ¶bÃ¶l partja mentÃ©n lopÃ³zva, sikerÃ¼lt becsapniuk az ellensÃ©get, a rombolÃ³t csalikÃ©nt hasznÃ¡lva, elcsalva az
egyiptomiakat partmenti pozÃ-ciÃ³jukbÃ³l, s csapdÃ¡ba ejtve Å‘ket. MindazonÃ¡ltal, a tÃ¡madÃ¡s kezdetÃ©n az izraeli jÃ¡rÅ‘r
szintÃ©n sÃ¶tÃ©tben volt: nem lehetett tudni, hogy az egyiptomiak nem kÃ¼lÃ¶nÃ-tik-e el az Eilatot kÃ-sÃ©rÅ‘itÅ‘l, Ã-gy
komplikÃ¡lva az Ã¶sszecsapÃ¡st. Ahogy az izraeliek manÅ‘verezni kezdtek, hogy csatlakozzanak az Eilathoz, az
egyiptomiak tÃ¼zet nyitotak. Az izraeliek haladÃ©ktalanul viszonoztÃ¡k, dacÃ¡ra a viszonttÅ±z jelentette kockÃ¡zatnak. Az
egyik egyiptomi naszÃ¡dot hamarosan eltalÃ¡ltÃ¡k. MikÃ¶zben a tatja lÃ¡ngokban Ã¡llt, nyÃ-lvÃ¡nvalÃ³an irÃ¡nyÃ-thatatlanul
tovÃ¡bb haladt keletnek, mÃ-g a mÃ¡sik nyugati irÃ¡nyba fordult.(4) Az Eilat kÃ¶telÃ©kparancsnoka utasÃ-totta a jÃ¡rÅ‘rt, hogy
pusztÃ-tsa el a "keleti cÃ©lpontot", mÃ-g Å‘ a "nyugati cÃ©lpont"-tal harcolt. A csata tÃ¶bb, mint harminc percig tartott. A
megbÃ©nult arab naszÃ¡d lassan sÃ¼llyedt. A rombolÃ³ kÃ-sÃ©rÅ‘i a cÃ©lpont kÃ¶rÃ¼l kÃ¶rÃ¶ztek, s addig lÅ‘ttÃ©k az Ã©gÅ‘
mÃ-g az alÃ¡ nem merÃ¼lt. IdÅ‘kÃ¶zben az Eilat egy sortÃ¼zet adott le a mÃ¡sik, nyugatra tartÃ³ cÃ©lpontra, Ã©s felrobbantott
azt. Az izraeliek kiterjedt kutatÃ³-mentÅ‘ mÅ±veletet hajtottak vÃ©gre, de nem talÃ¡ltak tÃºlÃ©lÅ‘ket.(5)

Ezen naszÃ¡dok elvesztÃ©se egyÃ©rtelmÅ±en demonstrÃ¡lta azt, hogy az egyiptomi haditengerÃ©szeti erÅ‘k kÃ©ptelenek
megfelelÅ‘ lesÃ¡llÃ¡st kialakÃ-tani a tÃ¡maszpont kÃ¶rÃ¼li felsÃ©gvizek kÃ¶rzetÃ©ben (responsibility zone), hogy meg tudjÃ¡k
hatÃ¡rozni a teljes ellensÃ©ges erÅ‘ helyzetÃ©t, majd hatÃ©kony erÅ‘vel Ã©s fegyverzettel csapÃ¡st tudjanak mÃ©rni a feladat
vÃ©grehajtÃ¡sa vÃ©gett. Az egyiptomi kÃ¶telÃ©k parancsnoka elhamarkodottan indÃ-tott torpedÃ³tÃ¡madÃ¡st a csata elejÃ©n,
csak, hogy rÃ¶viddel azutÃ¡n elveszÃ-tse a kezdemÃ©nyezÃ©st. Az izraeli szemÃ©lyzet harci kÃ©szÃ¼ltsÃ©gÃ©rÅ‘l Ã©s harc
tapasztalatairÃ³l adott tanÃºbizonysÃ¡got, habÃ¡r kezdetben manÅ‘verezÃ©sÃ¼k nem volt a helyzetnek megfelelÅ‘.

Eltekintve a hatÃ¡stalan egyiptomi lesvetÃ©stÅ‘l Ã©s a briliÃ¡ns izraeli "ellen-lesvetÃ©stÅ‘l", ezeknek az esemÃ©nyeknek van eg
mÃ¡sik aspektusa is, melyet senki nem vett szÃ¡mÃ-tÃ¡sba. Mind a jÃºnius 5-i, mind a jÃºnius 12-i csata az izraeli
fÅ‘hadiszÃ¡llÃ¡s Ã©s a parancsnokok rÃ©szÃ©rÅ‘l a hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡hoz valÃ³ - valÃ³jÃ¡ban azt semmibe vevÅ‘ - hozzÃ¡Ã¡l
vilÃ¡gÃ-totta meg. MeggondolatlansÃ¡g volt rÃ©szÃ¼krÅ‘l nagy harcÃ¡szati kapacitÃ¡ssal, de gyenge lÃ©gvÃ©delmi fegyverzett
rendelkezÅ‘ hajÃ³kat kÃ¼ldeni egy olyan rÃ©giÃ³ba, ahol elÅ‘szeretettel operÃ¡lnak rakÃ©tahordozÃ³ naszÃ¡dok. KÃ©sÅ‘bb
komolyan megfizettek gyenge Ã-tÃ©lÅ‘kÃ©pessÃ©gÃ¼kÃ©rt. A jÃºnius 12-i epizÃ³d egy mÃ¡sik, messze lÃ©nyegesebb esemÃ
elÅ‘jÃ¡tÃ©kÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt, mely mÃ©g Ã©vtizedekkel kÃ©sÅ‘bb is aktuÃ¡lis Ã©s szÃ³ra Ã©rdemes tÃ©nyezÅ‘.

A hatnapos hÃ¡borÃº vÃ©gÃ©vel, s a megszÃ¡llt terÃ¼letek bekebelezÃ©sÃ©vel nem Ã¼lepedett le a konfliktus Izrael Ã©s az a
orszÃ¡gok kÃ¶zÃ¶tt. EllenkezÅ‘leg, a fegyveres csatÃ¡rozÃ¡sok folytatÃ³dtak vÃ©gig az arab-izraeli hatÃ¡r mentÃ©n az Ãºn.
"anyaghÃ¡borÃº"-ban. UgyanÃºgy voltak csatÃ¡k is a tengeren, egyikÃ¼k teljes fordulÃ³pontot jelÃ¶lt ki a haditengerÃ©szeti
hadviselÃ©s jÃ¶vÅ‘jÃ©nek.

1967. oktÃ³ber 21-Ã©n kÃ©t arab naszÃ¡d nÃ©gy Styx rakÃ©tÃ¡val elsÃ¼llyesztette az Eilatot az et-Tinai-Ã¶bÃ¶lben, tizenhÃ¡ro
mÃ©rfÃ¶ldre [kb. 21,5 km - I. A.] Port-SzaÃ-dtÃ³l. Alkonyatkor egy egyiptomi radarÃ¡llomÃ¡s egy, a SÃ-nai-fÃ©lsziget partja
mentÃ©n magÃ¡nyosan haladÃ³ hajÃ³t Ã©rzÃ©kelt - ez volt az Eilat. Parancsnoka Jichak Sosan sorhajÃ³kapitÃ¡ny, mivel csak
ellensÃ©ges tengeralalttjÃ¡rÃ³ktÃ³l tartott, csak tengeralattjÃ¡rÃ³k ellen alkalmazhatÃ³ cikk-cakk manÅ‘vereket vezetett. MÃ©g a
kÃ©t, aprÃ³, jÃ¡rÅ‘rÃ¶zÅ‘ Komar rakÃ©tanaszÃ¡dot is figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyta (183P kialakÃ-tÃ¡s, kÃ©t szovjet Styx
rakÃ©taindÃ-tÃ³val felfegyverezve). (HasonlÃ³ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt semmisÃ-tett meg egy P-6-t, jelen helyszÃ-n
kÃ¶zelÃ©ben. A kÃ©t aprÃ³ cÃ©lpont, amely most az Eilat radarkÃ©pernyÅ‘jÃ©n lÃ¡tszÃ³dott, nem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃ¶tt azoktÃ³l,
amelyeket jÃºnius 12-Ã©n sÃ¼llyesztett el.) 17.00 Ã³rakor a rombolÃ³ Ã¡llandÃ³ kurzust vett fel. Tizenhat perccel kÃ©sÅ‘bb egy
jelzÅ‘Å‘r fÃ©nyes villanÃ¡st Ã©s fÃ¼stgomolyagot jelentett Port-SzaÃ-d irÃ¡nyÃ¡bÃ³l. EzutÃ¡n egy kilÅ‘tt rakÃ©ta nyomvonalÃ¡t l
lÃ¡tni az Ã©gen. Az Eilaton teljes riadÃ³kÃ©szÃ¼ltsÃ©get rendeltek el Ã©s a visszavÃ¡ltott cikk-cakk manÅ‘verekbe. NavigÃ¡tor
elÅ‘szÃ¶r azt jelentette, hogy a rakÃ©ta akadÃ¡lytalanul el fog haladni a tat mÃ¶gÃ¶tt, de azutÃ¡n, hat mÃ©rfÃ¶ld tÃ¡volsÃ¡gnÃ¡
10 km - I. A.], a rakÃ©ta a hajÃ³ felÃ© vÃ¡ltoztatott fordult, nyilvÃ¡nvalÃ³an azonnal mÅ±kÃ¶dÃ©sbe lÃ©pett a robbanÃ³fej
irÃ¡nyÃ-tÃ³szerkezete.(6) Az Eilat haladÃ©ktalanul tÃ¼zet nyitott a kÃ¶zeledÅ‘ rakÃ©tÃ¡ra, de mindhiÃ¡ba. Percekkel kÃ©sÅ‘bb
elsÅ‘ rakÃ©ta eltalÃ¡lta a tatot, a mÃ¡sodik pedig a hajÃ³ kÃ¶zepÃ©be csapÃ³dott.(7)
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A szemÃ©lyzet intÃ©zkedÃ©sei ellenÃ©re, hogy megmentsÃ©k a hajÃ³t, az letÃ©rt irÃ¡nyÃ¡rÃ³l Ã©s Ã©szrevehetÅ‘en oldalra d
sÃ¼llyedni kezdett. KÃ©t Ã³rÃ¡n belÃ¼l egy harmadik rakÃ©ta talÃ¡lta el a rombolÃ³t, felrobbantva lÅ‘szerraktÃ¡rait.(8) Az utolsÃ
Ã¼zenetet az EilatrÃ³l 17.28 Ã³rakor kÃ¼ldtÃ©k, melyet egy harci egysÃ©g Ã©szlelt, a SÃ-nai-fÃ©lszigeten. Sosan
sorhajÃ³kapitÃ¡ny utasÃ-totta a szemÃ©lyzetet, hogy hagyjÃ¡k el a hajÃ³t.(9) A rombolÃ³ mÃ©g lÃ¡thatÃ³ volt az egyiptomi
radarernyÅ‘kÃ¶n. Az utolsÃ³ rakÃ©tÃ¡t a biztonsÃ¡gos tÃ¡volsÃ¡g minimumÃ¡rÃ³l indÃ-tottÃ¡k. Ez a mÃ¡r gazdÃ¡tlan hajÃ³ba
csapÃ³dott, kiÃ¡rasztva az Ã¼zemanyagot Ã©s az oxidÃ¡tort [? - I. A.]. Az Eilat elsÃ¼llyedt. Az Izraeli Parti Å‘rsÃ©g hÃºszÃ³rÃ¡s
kutatÃ³-mentÅ‘ hadmÅ±veletet hajtott vÃ©gre. A 199 fÅ‘s legÃ©nysÃ©gbÅ‘l negyvenhÃ©t fÅ‘ veszett oda, Ã©s kilencvenegy sÃ©
meg vagy szenvedett komoly Ã©gÃ©si sÃ©rÃ¼lÃ©st.(10)

Az Eilat elsÃ¼llyesztÃ©se volt a hajÃ³ elleni rakÃ©ta elsÅ‘ sikeres alkalmazÃ¡sa. Az esetet szÃ©leskÃ¶rÅ± vita fogadta a vilÃ¡g
haditengerÃ©szeti berkeiben. TÃ¶bben (kÃ¶ztÃ¼k szovjet szerzÅ‘k is) rÃ¡mutattak, hogy az elsÅ‘ hajÃ³ elleni rakÃ©tatÃ¡madÃ¡s
1943. szeptember 9-Ã©n volt, amikor nÃ©met Dornier Do 217 bombÃ¡zÃ³k elsÃ¼llyesztettÃ©k az Ãºj olasz csatahajÃ³t, a
RÃ³mÃ¡t, egy irÃ¡nyÃ-tott bombÃ¡t, az FX 1400-t [kÃ¶zismertebb nevÃ©n Fritz-X - I. A.] alkalmazva.(11) Az igaz, hogy a
nÃ©metek is alkalmaztak hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡t, a H 293-t [helyesen Henschel Hs 293 - I. A.], de az hatÃ¡stalan volt, elÃ©gtelen
harcÃ¡szati Ã©s technikai jellemzÅ‘i miatt.(12)

SzÃ¡mos szerzÅ‘ tett kÃ-sÃ©rletet arra, hogy megmagyarÃ¡zza, miÃ©rt veszett oda az Eilat. SzÃ¡mos tÃ©nyezÅ‘re mutatnak rÃ
ElÅ‘szÃ¶r is, az Eilat egy rÃ©gi rombolÃ³ volt (1944-ben Ã©pÃ¼lt), hÃ-jÃ¡n a modern lÃ©gvÃ©delmi fegyverzetnek. Az Izraeli
HaditengerÃ©szet hamarosan kivonta a szolgÃ¡latbÃ³l megmaradt rombolÃ³it, az utolsÃ³t 1969-ben. (Az igaz, hogy 1968ban Izrael kivonta a szolgÃ¡latbÃ³l Haifa nevÅ± rombolÃ³jÃ¡t, de csak 1969 Ã¡prilisÃ¡ban tÃ¶rtÃ©nt, hogy utolsÃ³ rombolÃ³ja, a
Jaffa, mint cÃ©lhajÃ³, elsÃ¼llyedt kÃ©t rakÃ©ta Ã¡ltal, az izraeli Gabriel tesztelÃ©se sorÃ¡n.) TovÃ¡bbÃ¡, a tÃ¡madÃ¡s elÅ‘estÃ©
Eilat harckÃ©szÃ¼ltsÃ©gÃ©t csÃ¶kkentettÃ©k, a hajÃ³ Izraeli HaditengerÃ©szetnÃ©l valÃ³ szolgÃ¡latba Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak tizenk
Ã©vfordulÃ³jÃ¡nak megÃ¼nneplÃ©se miatt. EzenfelÃ¼l, amÃ-g a normÃ¡l szemÃ©lyzet 250 fÅ‘bÅ‘l Ã¡llt, a hajÃ³ Ã¶sszesen 199
teljes legÃ©nysÃ©get hordozott, amint utolsÃ³ Å‘rjÃ¡ratÃ¡n haladt (20%-kal kevesebbet a hagyomÃ¡nyosnÃ¡l). Negyedszer, az
aprÃ³ egyiptomi naszÃ¡dok egy vÃ©dett Ã¶bÃ¶lbÅ‘l lÅ‘ttek egy valÃ³ban nagy cÃ©lpontra, mely nÃ¶velte talÃ¡lati
valÃ³szÃ-nÅ±sÃ©gÃ¼ket. TovÃ¡bbÃ¡, az Eilat az Ã¶vezetben cirkÃ¡lÃ³sebessÃ©ggel jÃ¡rÅ‘rÃ¶zÃ¶tt, mely lehetÅ‘vÃ© tette az e
rakÃ©takezelÅ‘ szemÃ©lyzetnek, hogy megfelelÅ‘en felkÃ©szÃ¼ljÃ¶n a tÃ¡madÃ¡sra, Ã©s a tÃ¼zelÃ©si tÃ¡volsÃ¡g feltÃ©teleih
megfelelÅ‘ kÃ¶zelsÃ©gben hajtsa azt vÃ©gre. VÃ©gÃ¼l, a tÃ¡madÃ¡s teljes meglepetÃ©skÃ©nt Ã©rte az izraelieket, mivel nem
tÃ©vedtek a rakÃ©tÃ¡t hordozÃ³ naszÃ¡dok pontos azonosÃ-tÃ¡sÃ¡t illetÅ‘en. Ã•gy egy gyanÃºtlan Eilat szÃ¼ksÃ©gszerÅ±nek
bizonyult egy sikeres tÃ¡madÃ¡shoz.

Mindezekhez hozzÃ¡tehetjÃ¼k azt a tÃ©nyt, hogy az Eilat elÃ©g nagy hajÃ³ volt, ahhoz, hogy kivÃ¡lÃ³ cÃ©lpont legyen a szovje
Styx rakÃ©tÃ¡nak, melyet pontosan ilyen cÃ©lpontokhoz terveztek. TovÃ¡bbÃ¡, a hajÃ³ nem rendelkezett sem aktÃ-v sem
passzÃ-v ellentevÃ©kenysÃ©get biztosÃ-tÃ³ berendezÃ©ssel ilyen rakÃ©tÃ¡k ellen, amelyek sebezhetÅ‘ek ezen eszkÃ¶zÃ¶kke
szemben. Az Eilat kÃ-sÃ©ret nÃ©lkÃ¼l volt Å‘rjÃ¡raton, s ez a tÃ©nyezÅ‘ lehetetlennÃ© tette az 'ellen-lesvetÃ©s' jÃ³l begyakoro
alkalmazÃ¡sÃ¡t, hogy ÃºtjÃ¡t Ã¡llja az egyiptomi jÃ¡rÅ‘rÃ¶zÅ‘ naszÃ¡doknak (mint az 1967. jÃºnius 12-i esetben), lehetÅ‘vÃ© tÃ©
egyiptomiaknak, hogy zavartalanul tÃ¡madjanak. MÃ¡srÃ©szrÅ‘l az oktÃ³ber 21-i lesvetÃ©s ÃºjÃ-tÃ³ szemszÃ¶ge az volt, hogy
taktikai meglepetÃ©st Ã©rt el egy vadonatÃºj fegyver bevetÃ©sÃ©vel, mely lehetÅ‘vÃ© tette a torpedÃ³naszÃ¡dnak lÃ¡tszÃ³ egy
rakÃ©tanaszÃ¡doknak, hogy elÃ©g biztosnak Ã©rezzÃ©k magukat a tÃ¼zelÃ©shez.

A lesvetÃ©s egyike a hadviselÃ©s legvonzÃ³bb eljÃ¡rÃ¡sainak, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kÃ©t fÃ©l kÃ¶zÃ¼l a gyengÃ©bb rÃ©szÃ©rÅ‘l
konfliktusban. Mindamellett meg kell jegyezni, hogy az 1967-es tÃ¡madÃ¡s volt az egyetlen sikeres, hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡t
hordozÃ³ hadihajÃ³k Ã¡ltal vezetett lesvetÃ©s egy nagy hadihajÃ³ ellen az elmÃºlt harminc Ã©vben. Az 1980-as Ã©vekben
hasonlÃ³, gyors, tÃ¡madÃ³ naszÃ¡dok hasonlÃ³ eljÃ¡rÃ¡sokat alkalmazva kudarcot vallottak, s mÃ©g sÃºlyos kÃ¡rokat is
szenvedtek. Ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben nem az Izraeli HaditengerÃ©szet volt az egyetlen, aki megtanulta azt a keserves
leckÃ©t, amit az et-TÃ-nai-Ã¶bÃ¶lben tanÃ-tottak neki.

Az Eilat rombolÃ³ pusztulÃ¡sa egy mÃ¡sik szempontbÃ³l is egyedÃ¼lÃ¡llÃ³: az egyes rakÃ©tÃ¡kat nagy idÅ‘kÃ¶zÃ¶nkÃ©nt,
egymÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en indÃ-tottÃ¡k - ez is bizonyÃ-totta a hajÃ³ szerÃ©ny lÃ©gvÃ©delmi kÃ©pessÃ©geit. (HasonlÃ³ eset volt a J
aknaszedÅ‘, mely a latakiai Ã¶sszecsapÃ¡s sorÃ¡n sÃ¼llyedt el 1973-ban, de az a szÃ-riai hajÃ³ rakÃ©tatalÃ¡lat Ã©s az azt
kÃ¶vetÅ‘ Ã¡gyÃºtÅ±z kÃ¶vetkeztÃ©ben sÃ¼llyedt el.)

A sikeres tÃ¡madÃ¡s utÃ¡n, melyben az Eilat elsÃ¼llyedt, a hajÃ³ elleni rakÃ©tÃ¡k vÃ©gÃ¼l megszereztÃ©k biztos helyÃ¼ket (Ã
a kellÅ‘ tiszteletet) a haditengerÃ©szeti hadviselÃ©sben. Egyes szakÃ©rtÅ‘k nÃ©zetei ellenÃ©re, a haditengerÃ©szetek vilÃ¡gsz
elkezdtek Ãºjrafelfegyverezni hajÃ³ikat az Ãºj rakÃ©tÃ¡val. A lÃ©gi fenyegetÃ©s egy Ãºj fajtÃ¡ja szÃ¼letett meg, Ã©s a
haditengerÃ©szeti hadviselÃ©s jellege radikÃ¡lisan megvÃ¡ltozott mindÃ¶rÃ¶kre. Ez az eredmÃ©nye annak az Ã¶sszecsapÃ¡sn
1967. oktÃ³ber 21-Ã©n.
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