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„A halálmadár neve: Starfighter”1 
 

 
 
Abstract 
 

The powers signing the Brussels Treaty in 1948 considered the Soviet 
Union more dangerous than an armed Germany. The danger of the Red 
Army stationing in Europe was over exaggerated in Washington due to 
reasons of foreign and domestic politics.  

In accordance with the Treaties of Paris Chancellor Adenauer was invited 
to (join) the NATO. In the spring of next year the Federal Republic of 
Germany became member of the NATO. In March 1958 the Council of 
NATO (mainly owing to pressure from Washington) agreed that the allies 
should be armed with atomic weapons. According to their decision the USA 
retained control over these weapons. Right after that a Bundestag decree was 
passed by the CDU/CSU coalition, which made it possible for the 
Bundeswehr to be supplied with atomic and missile weapons. (So the 
prohibition for the use of ABC weapons by West Germany stated in the 
Treaties of Paris was in effect for three and a half years.) Permission to use 
the weapons could be given by the president of the USA. 

Among the potential carriers of atomic weapons soon appeared the new 
aircrafts of the Luftwaffe and Kriegsmarine: Lockheed’s F-104 Starfighters. 
They were not designed to carry atomic weapons but Washington’s wish was 
decisive in this matter. Aircraft were acquired in a remarkably large number 
(916 pcs) and were mainly flown by inexperienced young pilots. Because of 
the large number of accidents and incidents the matter had to be discussed in 
the Bundestag. That is why the Hungarian daily ‘Népszabadság’ published 
news on West German Starfighters on regular basis completed with remarks 
- of course - on ‘American imperialism’ and ‘West German militarism’. 

The training of West German pilots resulted in the improvement of those 
‘horrid statistics’. With the appearance of the new and modern aircraft of the 

Luftwaffe and Kriegsmarine, the number of articles on Starfighters reduced 
in the central paper of MSZMP (Hungarian Socialist Worker's Party). The 
topic was only brought up again when it turned out that Lockheed used illicit 
means when selling their aircraft to West Germany and other countries is 
Europe. 

                                                 
1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Juhász József végezte. Munkáját ezúton is köszönjük! 
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„… az NSZK az USA felfogásában 
csupán korlátozott szuverenitással 
rendelkező ország.” 
[Martin Joseph Hillenbrand2 – 1973] 
 
A 60-as években az NSZK-ban egy 
vicc járta: „ha szeretnél egy saját 
Starfightert, csak vegyél egy hold 
földet, bárhol az országban. Előbb-
utóbb oda is zuhan egy ...” 

 
E tanulmány megírásának alapötletét azok a korábbi kutatásaim során 

talált megjegyzések adták, melyek szerint a korabeli magyar napilapok 
rendszeresen foglalkoztak az egykori NSZK légierejének (Luftwaffe) első 

vonalbeli vadász- és vadászbombázó gépének, az F-104 Starfighternek a 
veszteségeivel.3 A repülőgép a nyugatnémet légierő legrosszabb beleseti 
statisztikájával rendelkezett, így valóban „megfelelő” alapot nyújtott e cikkek 
íróinak, hogy beszámoljanak a veszteségekről.4 Ezek a cikkek furcsa 
érzéseket kelthetnek a mai olvasóban. Egyrészt ezek hangneme, illetve a 
tárgyuk nehezen egyeztethető össze a ma embere számára, másrészt az az 

olvasó, aki a magyar hadsereggel kapcsolatos események, vagy a magyar 
katonapolitika iránt érdeklődött, már-már „túlképzettnek” gondolhatta magát 
a nyugatnémet hadsereg (Bundeswehr), s ezen belül a Luftwaffe problémáival 
kapcsolatban. Eközben a Magyar Néphadseregről (eltekintve a megszokott 

frázisoktól, általános információktól és népszerűsítő írásoktól) alig lehetett 

valamit tudni. 
Mivel a Luftwafféra és az ott rendszeresített gépek számára, feladatköreire 

a hidegháború politikai (szovjet-amerikai, amerikai-nyugatnémet, amerikai-
NATO stb.), katonapolitikai viszonyai alapvető hatást gyakoroltak, úgy 
gondoltam, az 1945 utáni nyugatnémet katonapolitikát is jellemző repülőgép 

egy történeti publikáció témája is lehet. 
A kutatás során a Népszabadság 1961 és 1991 között (amíg német pilóták 

repülték a típust) megjelent számaiban kerestem elsősorban a német F-104-
                                                 

2 Az Egyesült Államok bonni nagykövete. 
3 Egy példa: „A korabeli magyar sajtó [képviselői] alig titkolt kárörömmel számolgatták a 

lezuhant F-104-eseket, és terjesztették az „özvegycsináló” gúnynevet, megfeledkezve arról, hogy a 
nálunk akkoriban rendszeresítés alatt álló MiG-21-es baleseti statisztikája a százalékos arányokat 
tekintve semmivel sem volt jobb. A repülőgép nem volt pilótabarát (…)”. VARSÁNYI MIHÁLY: 
Búcsú a Starfightertől. In: Haditechnika, XXXIX. évf. (2005) 2. sz. 21. 

4 A háborút követő években a média (különböző okok miatt) nem számolt be minden 
repülőeseményről Nyugat-Németországban sem. Az 1960-as évekre a helyzet megváltozott. 
CHANG, WEI-BIN: ROCAF F-104s Retire. In: Air Forces Monthly, (1998. augusztus) 125. sz. 30. 
Jelen dolgozat megírásának is e változás biztosított alapot. 
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esek repülőeseményeivel, illetve a Luftwafféval kapcsolatos írásokat. A 
vizsgálatba bevontam az olasz gépeket is, mivel a budapesti Hadtörténeti 
Levéltárban talált dokumentumok szerint, az 1950-es évek közepétől katonai 

vezetőink, e két ország irányából számítottak támadásra. Feltételezésem 
szerint a lap szerkesztőségének nem volt betekintése a szigorúan titkos 
minősítésű iratokba, de úgy vélem, hogy a hazai magyar és szovjet laktanyák 
száma és elhelyezkedése (diszlokációja) alapján az MSZMP központi 
lapjának civil újságírója is sejthette, melyek a feltételezett irányok.5 

A Starfighter az első volt azon sorozatgyártásra szánt (nem kísérleti) 
repülőgépek sorában, amely elsőként érte el a hangsebesség kétszeresét. 
Képességeit tekintve csaknem mindenben túlszárnyalta elődeit és hamar 
kiérdemelte az „ember vezette lövedék/rakéta” (manned bullet/rocket) 
becenevet. Német pilótáinak kezdeti szárnypróbálgatásait hamarosan 
sorozatos balesetek és katasztrófák árnyékolták be, s a becenevekből 
gúnynevek lettek; a „repülő koporsók” (flying coffin), „özvegycsinálók” 
(widowmaker), a „halálmadarak” vagy a „halálgépek” repülőeseményeiről6 
szóló híradásokkal egyre többször találkozhattak a magyar újságolvasók. 
Lassanként az F-104-ről, mint átkozott gépről kezdtek beszélni, s ezt a 
véleményt tovább erősítette az élet néhány különös és tragikus „meglepetése”, 
s e negatív vélekedéssel talán a némethez képest kevésbé informált magyar 
olvasók is egyetértettek. 

Ellentétben a „civilekkel”, a beszámolók szerint azok, akik repültek vele, 
rajongtak a típusért. Varsói szerződésbeli lehetséges ellenfeléhez – a MiG-21-
eshez – hasonlóan azt tartották róla, hogy aki ezen a gépen tud repülni, az 
minden géppel tud repülni. 
                                                 

5 A kutatás módszeréről: Klaus Kropfnak (aki 22 évig repült a Luftwaffe harci gépein, ebből 8-at 
Starfighteren), az NSZK F-104-eseiről írt könyvében megtalálhatók a Luftwaffe gépeivel történt 
repülőesemények dátumai; ezek és a www.916-starfighter.de honlap alapján (melyen a szerkesztő 
részben Kropf adatait használja, néhány esetben helyesbíti) egy listát állítottam össze. KROPF, 
KLAUS: German Starfighters. The F-104 in German Air Force and Naval Air Service. Hincley, 
Midland Publishing, 2002. (a továbbiakban: KROPF 2002) Ezt kiegészítettem az említett honlapnak 
az olasz légierő gépeire vonatkozó adataival, s ezek alapján próbáltam megtalálni a 
Népszabadságban esetlegesen megjelent, dolgozatomhoz használható cikkeket. (Ha volt ilyen írás, az 
egyben Kropf táblázata, a honlap, valamint listám pontosságát és lankadó figyelmemet illető 
kételyeimet is eloszlatta. Az 1961-1991-es időszakban, a két légierőben összesen 406 repülőesemény 
történt az F-104-esekkel.)   

6 A három évtized folyamán (1961-1991) 916 Starfighter került a Luftwaffe állományába. (Ezek 
közül néhány Arizonában repült amerikai felségjellel.) A harminc év alatt 108 német és 8 amerikai 
oktató pilóta vesztette életét a katasztrófák során; 171-en sikeresen katapultáltak (közülük 8-an 
kétszer is) és kisebb-nagyobb sérülésekkel túlélték az eseményt. A Luftwaffe 292 Starfightert 
vesztett. KROPF 2002: 117. Ezt a számot, amint az az alábbiakban leírtakból is kiderül, még az 
akkori kor hidegháborús körülményei és műszaki színvonala sem tudták igazolni. A II. világháborút 
követő néhány évtizedben a repülőkatasztrófák sokkal inkább hozzátartoztak a repülők 
mindennapjaihoz, mint manapság. 
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Az új német haderő létrehozása 
 

A II. világháborút követően az európai külpolitikai kapcsolatok egyik 
meghatározó problémája a német kérdés volt.  A négy győztes nagyhatalom 
kezdetben – legyőzött státuszából eredően – egy fegyvertelen Németország 
fenntartásában volt érdekelt, amelynek jövőjével kapcsolatban a 
szövetségesek már kezdetben sem vélekedtek egységesen, illetve az egyes 
vélemények tartalma is többször változott. 

A kezdődő hidegháború történései, a kölcsönös (szovjet-amerikai) 
percepciók és a német militarista törekvésektől való félelem ellentmondásos 
helyzetet eredményezett. Elsősorban amerikai vezető körökben egyre 
gyakrabban merült fel Németország újra felfegyverzésének 
(remilitarizációjának), a közös védelemhez történő „német hozzájárulás” elvi 
lehetősége.7 Ezt a szomszédos országok különböző mértékű fenntartással 
fogadták, különösen Franciaország volt elutasító a kérdéssel kapcsolatban.8 
Párizsban – bízva abban, hogy az Egyesült Államok az I. világháborút követő 
évekhez hasonlóan kivonul az európai politikából – úgy gondolták, hogy 
Németország legyőzése után az öreg kontinens nyugati felén a politikai, 
gazdasági, katonai vezető szerep Franciaországot illeti. Rövidesen kiderült, 
hogy ezt Washingtonban másképp látják. 

1945 tavasza után az Európában állomásozó kb. 4 milliós szovjet hadsereg 
létszáma alig változott, s ez arra késztette az Egyesült Államokat, hogy – a 
kezdeti csapatkivonásokat követően – újra fokozza katonai jelenlétet Nyugat-
Európában.9 Nagy-Britannia és Franciaország a szovjet túlerő 
ellensúlyozására nem lett volna képes. Az Egyesült Államok ismét jelentős 
létszámú haderőt küldött Európába, s e csapaterősítésben Kanada is fontos 
szerepet vállalt.10 A német kérdés rövidesen az amerikai-szovjet erőviszony 
függvényévé „egyszerűsödött”, s a három, nyugati hatalmak által megszállt 
zóna jövője az amerikai elképzelések szerint alakult. 

                                                 
7 Ez része volt annak a folyamatnak, amelyben Truman elnök és utódai (bel- és külpolitikai okok 

miatt) eltúlozták a Szovjetunió által jelentett katonai veszélyt. 
8 A háború végét követő időszakban Franciaország egy kicsi és gyenge Németország 

létrehozásában volt érdekelt. 
9 1945 tavaszán a nyugati szövetségesek 4,7 millió katonája volt Európában. Ez a szám 1946-ra 

879 000-re csökkent. Ezzel szemben a Szovjetunió fenntartotta a kb. 4 milliós létszámot. PIRITYI 
SÁNDOR: Az ötvenéves Bundeswehr és a német katonapolitika. In: Új Honvédségi szemle, IX. évf. 
(2005). 6. sz. 85. (a továbbiakban: PIRITYI) 

10 1950 és 1990 között az Egyesült Államok 320 000-350 000 főt állomásoztatott Európában; 
ennek 2/3-át Németországban. KRIEGER, WOLFGANG: Security Through Deterrence? German-
American Security Relations, 1945–1968. In: The United States and Germany in the era of the cold 
war, 1945–1990. Vol. 1. Szerk. MAUCH, Christof. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 
181. (a továbbiakban: KRIEGER) 
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A Németország feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló, több éves 
diplomáciai csatározások nem jártak eredménnyel. Sztálin 1952 márciusában 
arra is javaslatot tett, hogy Németország semlegességét elérje. A szovjet 
elképzeléseknek megfelelő Németország semleges lett volna, amelynek belső 
ügyeibe (egy megosztottal ellentétben), könnyebben nyerhetett volna 
betekintést.11 

Az 1948 márciusában, a Nagy-Britannia, Franciaország és a Benelux 
államok által aláírt brüsszeli egyezményben az aláíró államok megítélése 
szerint a német militarizmus feléledésének veszélye háttérbe szorult a 
Szovjetunió által jelentett fenyegetéssel szemben. A három nyugati hatalom 
által megszállva tartott országrészek 1949-ben Német Szövetségi Köztársaság 
néven egyesültek, ugyanebben az évben a másik oldalon megalakult a Német 
Demokratikus Köztársaság. 

A nyugatnémet szuverenitás visszaszerzéséhez és az NSZK újra 
felfegyverzéshez a legnagyobb lökést az 1950-ben kitört koreai háború adta. 
1949-ben még törvényben tiltották meg, hogy a nyugati országrészben katonai 
kérdésekkel foglalkozzanak. 1950 nyarát követően a nyugati hatalmak attól 
tartottak, hogy Közép-Európában a Koreában történtekhez hasonló 
következhet be. Egy ilyen háború megnyerését pedig, a német katonai, ipari, 
gazdasági kapacitás és „emberanyag” felhasználása nélkül, lehetetlennek 
tartották. Bonni politikai körökben ettől az időszaktól az újrafegyverzés 
igénye az újjáépítés fontosságának szintjére emelkedett. Az amerikai 
diplomáciának négy évébe került, míg meggyőzte a szomszédos államokat a 
német hadsereg újbóli létrehozásának szükségességéről, illetve a leendő 
német haderő minőségéről. (A hatalmas és ütőképes arzenál finanszírozása 
sokkal nagyobb fejtörést okozott volna, ha Nyugat-Németországban nem 
valósul meg az 1950-es évek elejétől, a nagyjából egy évtized alatt 
megtapasztalt német „gazdasági csoda”.) 

Adenauer számára országa szuverenitásának visszaállítása (amely minden 
nyugatnémet politikai erő legfontosabb céljai között szerepelt) a nyugat-
európai integráció sikerén múlt. Ennek fontos része (eszköze) a nyugatnémet 
hadsereg létrehozása és a tervezett Európai Védelmi Közösségbe történő 
beillesztése lett volna. A német kancellár legfőbb külpolitikai 
szövetségesének az Egyesült Államokat tartotta, (amely a fent leírtak alapján 
egy erős nyugatnémet hadsereg létrehozásában volt érdekelt), Washington 
támogatásának megtartásához e katonai potenciál kialakítása is szükséges 

                                                 
11 A Szovjetunió és a nyugati szövetségesek egyszerre tartottak attól, hogy az egységes 

Németország megerősödik, de azt is el akarták kerülni, hogy az egész ország az ellenfél befolyása alá 
kerüljön. Erre az időre a meghatározó NATO-államok és Moszkva számára is biztonságosabb volt a 
megosztott Németország. 
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volt. Adenauer számára az volt az egyik legfőbb aggodalomra okot adó 
feltételezett moszkvai szándék, hogy a Szovjetunió Nyugat-Németország 
fölött is befolyást szerez. Ennek hatékony elhárítására végső esetben – a 
kancellár érvelése szerint – csak az amerikai (atom)fegyver képes. 

Az 1954. október 23-án aláírt párizsi szerződések megszűntté tették 
Németország nyugati részének megszállt státuszát, ezen felül biztonsági 
garanciákat nyújtottak Nyugat-Berlinnek.12 A szerződések 1955. május 5-i 
Bundestag-beli ratifikációját követően léptek életbe, és a szuverén állammá 
lett NSZK négy nappal később a NATO tagjává vált.13 Az addig 
megszállóként jelenlévő nyugati csapatok továbbra is német területen 
maradtak, de ekkor már, mint védelmi-szövetséges erők (s ennek költsége 
túlnyomórészt továbbra is a bonni költségvetést terhelte).14 

Az NSZK remilitarizációja (formálisan) az 1950-ben létrehozott Haza 
Szolgálatának Hivatala működésével vette kezdetét. A hivatal vezetője, „a 
szövetséges csapatok létszámnövekedésével összefüggő kérdések kancellári 
meghatalmazottja”, Theodor Blank (CDU) lett. Hivatalát röviden csak „Blank 
Hivatalnak” hívták, mely a Szövetségi Kancellária keretein belül, a bonni 
Ermekeil laktanyában működött. 1955. június 6-án, a „Blank Hivatalból” 
átkeresztelt Védelmi Minisztérium (továbbra is Blank vezetésével) folytatta 
az új német hadsereg szervezésével kapcsolatos munkát, amely az év végén, 
november 12-én15 a Bundeswehr létrehozásával ért véget.16 

A háborút követő években a „német katona” fogalma a militarizmusra, a 
fasizmusra emlékeztette az embereket Németország határain túl és azon belül 
egyaránt. Még az átlag német is legalább szkeptikus volt a hadsereggel, az 
egyenruhával, a katonai szolgálattal kapcsolatban. Olyanokra, akiknek nem 
volt katonai tapasztalatuk, nem bízhatták a hadsereg vezetését. Erre a 
feladatra „Hitler tábornokai” közt kellett keresni a megfelelő embereket. A 

                                                 
12 Ezzel együtt az NSZK-t meghívták a NATO-ba, ekkor Bonn lemondott a vegyi, biológiai és 

atomfegyverek (ABC-fegyverek) gyártásáról és birtoklásáról, valamint bizonyos kategóriákba 
tartozó haditechnikai eszközök (nehézbombázók, irányított fegyverek, pl. rakéták) rendszeresítéséről. 

13 Azzal, hogy az ország a szövetség tagja lett, a német remilitarizáció szükségességét korábban 
kétségbe vonó államok politikai és katonai vezetői is megnyugodtak. A tagság által a német politikai 
és katonai szándékok követhetővé (ellenőrizhetővé) váltak. 

14 Az 1950-es években a megszállási és katonai állomásoztatási költség 7 milliárd márka volt. 
NÉMETH ISTVÁN: A Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009. Összegzés és dokumentumok. 
Budapest, L’ Harmattan Kiadó, 2010. 120. 

15 Gerhard Johann David von Scharnhorst porosz tábornok (hadügyminiszter, katonai teoretikus 
és reformer) születésének 200. évfordulóján. 

16 Az új német haderő (a létrehozásáról szóló törvény 1956. április 1-jén lépett életbe) az 
Egyesült Államok szervezési, logisztikai, és pénzügyi támogatásával jött létre; szerkezeti felépítése, 
szövetségi alkotmányos keretekbe történő integrációja amerikai mintát követett. Mindez 
külsőségekben is megnyilvánult, az egyenruhákat az Atlanti-óceán túloldalán tervezték, és a 
felszerelés nagy része is amerikai volt. 
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Wehrmacht egykori tagjai csak egy átvilágítás, nácitlanítás után válhattak az 
új nyugatnémet hadsereg tagjaivá.17 1951-ben Adenauer, a „Hitler 
tábornokaiból lesznek Konrad Adenauer tábornokai is?” kérdésre úgy 
válaszolt: „Azt hiszem, (…) a NATO nem fogadna el tőlem tizennyolc éves 
tábornokokat.”18 

A formálódó haderő szervezésének egyik fő jellemvonása volt az a 
törekvés, amely arra irányult, hogy elkerüljék egy olyan hadsereg 
létrehozását, amely – mint arra a német hadtörténelemben többször akadt 
példa, „sőt szimptomatikusnak volt tekinthető”19 – állam lett volna az 
államban.20 A civil kontroll alatt működő hadseregben a tisztek nem 
vállalhattak politikai tisztséget (nem lehettek például képviselők), de 
bármelyik pártba beléphettek, illetve a párttagság bizonyos fokú elvárás volt a 
tisztekkel szemben. A beszámolók szerint a személyes karrierek (kinevezés, 
előléptetés) egyszerre függtek a szakmai teljesítménytől és a politikától.21 

1956 őszétől a hadsereg, a haditengerészet, a légierő, valamint az 
egészségügyi-orvosi szolgálat vezetését egy-egy felügyelőre (szemlélő) 
bízták, akik gyakorlatilag a haderőnemi vezérkarfőnököknek feleltek meg. Ők 
a főfelügyelőnek22 (főszemlélő) voltak alárendelve, aki közvetlenül a 
hadügyminiszternek tartozott jelentési kötelezettséggel. Az első tervek szerint 

                                                 
17 A folyamat mind a szovjet, mind a nyugati hatalmak által megszállt zónákban végbement. 

Vonatkozott minden fontos (államigazgatás, közigazgatás, oktatás stb.) állás betöltésére jelentkező 
személyre. A vizsgálatok alapossága az egyes zónákban eltérő volt és az eredményt is sok kritika 
érte. 

18 Idézi: PIRITYI: 83. 
19 ORMOS MÁRIA: Németország története a 20. században. A német egységtől a német 

egységig. Budapest, Rubicon-könyvek, 2008. 340. (a továbbiakban: ORMOS) 
20 A rendelkezésre álló irodalomban ezzel kapcsolatban gyakran találkozni a „politikamentes 

Wehrmacht” kifejezéssel. (Pl. a Pirityi által idézett, Ulrich de Maizière tábornokkal (a Bundeswehr 
egyik megteremtője, 1966-72 között főfelügyelője) készített interjúrészlet, amelyben Pirityi is 
felhívja a figyelmet e problémával kapcsolatos eltérő véleményére. A Toliver-Constable szerzőpáros 
Erich Hartmann életrajza is politikamentességet említ - 215. o.) Úgy gondolom, politikamentességről 
a Wehrmacht irányításában, technikai értelemben beszélhetünk. 

21 Hans-Joachim Harder kiemeli a Bundeswehr létrehozásának alapelemeit, „erényeit”: a 
nyugatnémet fegyveres erők nagyságát a koreai háborút követő helyzetértékelés határozta meg (s ez 
az erő hosszú ideig változatlan maradt). A nagyságot befolyásoló tényezők között említi a 
feltételezett veszélyeztetettség komolyságát, s a legfontosabbat, az alapvetően politikai 
meghatározottságot. A haderőt nem nemzeti haderőként, hanem egy egységes nyugati részeként, 
annak ellenőrzése alatt működőként tervezték meg. A Bundeswehr egésze az Adenauer-féle 
összpolitika része és eszköze. A hadműveleti tervezést a II. világháború – elsősorban a Vörös 
Hadsereg ellen vívott harcainak – elképzelései és tapasztalatai határozták meg. Harder elemzéséről 
bővebben: PIRITYI: 86-87. 

E szempontrendszer a később „himmerodi kör”-nek nevezett tábornoki csoport munkája volt. Az 
emlékirat már 1950 őszén elkészült, de csak a szakbizottsági és plenáris viták, valamint belpolitikai 
csatározások végén vált az új haderő kialakításának „vezérfonalává”. 

22 E beosztás az amerikai Egyesített Vezérkari főnöki beosztásnak felel meg. 
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1960-ra az új nyugatnémet hadsereg zömében (12 hónapos szolgálatát 
teljesítő) sorkatonákból álló, maximum félmilliós, 12 hadosztályba szervezett 
haderő lett volna.23 A Bundeswehrrel szemben támasztott követelmények és 
létszámok (a maximális létszámot a párizsi szerződések aláírását követően 3 
évvel kellett volna elérni) „teljesen irreális elkötelezettséget”24 jelentettek a 
tervezők számára. Az 1949-es törvényi tilalom nem csak az anyagi, tárgyi 
feltételekre (laktanyák, tanintézetek, raktárak, gyakorló- és lőterek stb.) 
vonatkoztak, de nem létezett honvédelmi törvény sem, amely a katonák 
besorozásának jogi alapjait jelenthette volna. Az erről szóló parlamenti 
tanácskozás közel egy évig tartott. Nem volt egyetértés a hadsereg politikai 
vezetése körül sem. Adenauer és Blank megelégedett volna azzal, ha a 
Bundeswehr a kormány ellenőrzése alatt állt volna. Véleményüket még saját 
párttársaik közül sem osztotta mindenki (például Franz Josef Strauss), és így 
volt ezzel a Bundestag többi frakciója is. Ők úgy gondolták, a hadsereg feletti 
ellenőrzést a parlamentnek kell gyakorolnia.25 A kialakult helyzetre egy 
jellemző példa: az 1955 novemberében elsőként bevonult 100 szerződéses 
katona számára nem volt elegendő egyenruha. Az első nagyobb, szimbolikus 
létszámot – 10 000 főt – csak jó félévi késéssel, 1957. április 1-jén hívták be, 
közülük is a legtöbben szerződéses állományúak voltak.26 

A teljesíthetetlen feladat végül Blank miniszteri székébe került, amelyet 
1956 őszétől az addigi atomügyi miniszter, Franz Josef Strauss foglalt el. 
Rövidesen bejelentette, hogy a létszámot 350 000-re kívánja csökkenteni. 
Egyrészt a mennyiségnél fontosabbnak tartotta a minőséget, másrészt a 
nyugatnémet gazdaságból – érvelt a miniszter – nem vonhattak ki ekkora 
létszámú munkaerőt. Ez a sorállományú és hivatásos katonákra egyaránt 
érvényes volt. Az említett gazdasági csoda közepette figyelembe kellett venni 
azt is, hogy sok fiatalt még a versenyszféra viszonylagos, de jól fizetett 
bizonytalansága is jobban vonzott, mint a sok kötöttséggel járó, az anyagi 
megbecsülést illetően kevésbé vonzó hivatásos tiszti, vagy tiszthelyettesi 
pálya.27 

                                                 
23 LARGE, DAVID CLAY: Partners in Defense. America, West Germany, and the Security of 

Europe, 1950–1968. In. The United States and Germany in the era of the cold war, 1945–1990. Vol. 
1. Szerk. MAUCH, Christof. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 213. 

24 GÖRTEMAKER, MANFRED: A Német Szövetségi Köztársaság története. Az alapítástól 
napjainkig. Budapest, Korona Kiadó, 2003. 333. (a továbbiakban: GÖRTEMAKER 2003) 

25 Ehhez képest már csak részprobléma volt az új haderő elnevezése. A Bundestag szándékosan 
az ártatlan hangzású „szövetségi véderőt” fogadta el, szemben a szabad demokraták (FDP) által 
javasolt hagyományos, de súlyos történelmi múlttal rendelkező elnevezés, a „véderő” (Wehrmacht) 
helyett.   

26 GÖRTEMAKER 2003: 338. 
27 1955. augusztus 1-ig közel 152 000 jelentkezési lap érkezett a Szövetségi Védelmi 

Minisztériumba. Ezek közül 40 613-at egykori Wehrmacht tisztek, 87 089-et egykori tiszthelyettesek 
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1956. július 7-én a Bundestag elfogadta a 12 hónapos általános 
hadkötelezettségről szóló törvényt.28 A kezdeti elképzelések szerint a 80 000 
fős légierőben 2500-3000 pilóta repült volna29, kb. 2000 db repülőgéppel, 20 
repülőosztályba szervezve.30 A Bundeswehr, az amerikai elképzeléseknek 
megfelelően, rövid időn belül Nyugat-Európa legerősebb hadseregévé vált. 

A „himmerodi kör” eredetileg 250 000 fős haderő létrehozásával számolt, 
amelyet nem tekintettek kötelező plafonnak. Az 1952. május 27-i, Párizsban 
aláírt Európai Védelmi Közösség szerződésben – amelyet két évvel később a 
francia nemzetgyűlés vétózott meg – a Bundeswehr maximális létszámát 
500 000 főben határozták meg. A „német védelmi hozzájárulás”, azaz a 
Bundeswehr ellenőrzésére a nyugati hatalmak pozitív és negatív 
biztosítékokat iktattak be. A szövetséges csapatok jelenléte és katonai fölénye 
jelentette az előbbit (a német szárazföldi csapatok létszáma nem haladhatta 
meg az európai NATO erők szárazföldi csapatainak 20%-át), míg a német 
nemzeti hadsereg, és a vezérkar létrehozásának tilalma jelentette az utóbbit. 

A Bundeswehr létrehozását követően felmerülő kérdések egyike az volt, 
hogy rendelkezzen/rendelkezhet-e atomfegyverrel? A kérdéssel kapcsolatban 
hosszú vita kezdődött, amelynek során az Adenauer vezette CDU/CSU-DP 
kormány arról igyekezett meggyőzni az ellenzéket és a közvéleményt, hogy 
az NSZK területére telepített atomfegyverek nem szolgálnak nemzeti célokat, 
mert azokkal a NATO parancsnoksága rendelkezik. Az Egyesült Államok 
szava ebben a kérdésben is döntőnek bizonyult. 1958 márciusában a NATO 
tanácsa (elsősorban washingtoni nyomásra) elfogadta a szövetséges államok 
atomfegyverrel történő felszerelését. (Így kerültek amerikai nukleáris 
eszközök a kanadai, belga, holland, olasz, görög és török hadseregek 
arzenáljába. A britek által használt atomfegyverek rendszeresítése más 
eseményekkel vette kezdetét.) A döntés értelmében e fegyverek fölötti 
ellenőrzés joga az Egyesült Államoké maradt. Közvetlenül ez után, az előző 
évi választásokon kétharmados többséget szerző CDU/CSU-DP megszavazta 
a Bundestag-határozatot, amely lehetővé tette, hogy a Bundeswehrt atom- és 

                                                 
nyújtottak be. Közülük azonban csak kevesen voltak alkalmasak további katonai szolgálat 
vállalására. GÖRTEMAKER 2003: 335. 

28 A hadkötelezettség 1962-től 18, 1973-tól 15, 1990-től 12, 1996-tól 10 hónap lett. PIRITYI: 89. 
29 Ezt a számot csak megközelíteni tudták: 1960 végére 1300 kiképzett és 1000 kiképzés alatt 

álló pilótája volt a Luftwaffénak. VETTER, BERND – VETTER, FRANK: Die Luftwaffe 1956-
2006. 50 Jahre Technik, Einheiten und Flugzeugtypen/The 50th Anniversary of the Modern German 
Air Force. Erlangen, Aircraft Documentations (AirDOC), 2006. 5. (a továbbiakban: B. VETTER – F. 
VETTER 2006) 

30 4 vadász-, 8 vadászbombázó-, 3-3 felderítő-, valamint minden időjárási körülmények között 
bevethető elfogó vadász és 2 szállítórepülő osztály. KROPF 2002: 15. B. VETTER – F. VETTER 
2006: 2-3. 
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rakétafegyverekkel is ellássák.31 Ezek használatára – amerikai felügyelet 
mellett – kizárólag a mindenkori amerikai elnök adhatott engedélyt.32 

E folyamat illeszkedett az Egyesült Államok stratégiai doktrínájához. Az 
Eisenhower-kormányzat idején kidolgozott és 1954-től alkalmazott „tömeges 

megtorlás” értelmében Washington általános nukleáris fenyegetést alkalmaz a 
Szovjetunióval szemben, az általa megfelelőnek ítélt helyen (főként szovjet 

területen) és időben. Ezt váltotta fel a Kennedy-kormányzat (1961-63) 
„rugalmas reagálás” stratégiája, amely – elvetve a tömeges hadászati 
nukleáris eszközök bevetésének lehetőségét – a hagyományos erők fejlesztése 

mellett a kisebb hatóerejű harcászati nukleáris eszközök használatára helyezte 
a hangsúlyt (az atomfegyverek számának és választékának kibővítésével). 

A változásról (annak okairól, a Bundeswehr atomfegyverrel történő 

ellátásáról) a vasfüggöny túloldalán a szovjet katonai vezetés némileg 
másképp gondolkodott: „[Az amerikai felügyelet mellett kiszélesített 
atomütőerő tervét – K.G.]  elsősorban az USA és az NSZK támogatja. A 
sokoldalú atomerő létrehozásának fő költségeit ők vállalják magukra. /:USA 

40%, NSZK 30%:/ 
(…) A Német Szövetségi Köztársaság teljes egészében támogatja a 

Pentagon tervét, de egyébként kész résztvenni bármiben. 
Bármelyik változat fenyegetés a szocialista országok számára, mivel 

mindegyik atomfegyvert ad a Német Szövetségi Köztársaság kezébe.”33 
Az amerikai elgondolás szerint a szovjet invázió ellensúlyozására 

lehetséges volt a nukleáris fegyverek esetleges használata Nyugat-, vagy 
Közép-Európában, de nem a Szovjetunió területén. Ezért kapott fontos 
szerepet a Bundeswehr – és más európai NATO-szövetségesek – 
atomfegyverekkel történő ellátása.34 

                                                 
31 Március 25-én a parlament elfogadta Strauss miniszter javaslatát, miszerint a Bundeswehr 

számára atom robbanófej célba juttatására képes rövid hatótávolságú rakétákat szerezzen be. Három 
és fél évig volt érvényes tehát a párizsi szerződésekben megfogalmazott, nyugatnémet ABC-
fegyverekre vonatkozó tiltás. 

32 Az első atomfegyvert (harcászati atomeszközöket) az amerikai hadsereg telepítette Európába; 
Nagy Britanniába 1952-ben, Nyugat-Németországba 1954-ben. TAYLOR, BILL: Royal Air Force in 
Germany. Since 1945. Hinckley, Midland Publishing, 2003. 87., KRIEGER: 191.. A közepes 
hatótávolságú rakéták németországi telepítését 1958 elején kezdték el. ORMOS: 340. 

33 Andrej Antonovics Grecsko marsallnak, a Szovjetunió honvédelmi minisztere első 

helyettesének, az Egyesített Fegyveres Erők (EFE) főparancsnokának, a tagállamok képviselői előtt, 

1965. január 19-én, Moszkvában elmondott tájékoztatója. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltár (a továbbiakban: MNL OL) M-KS 288. 47. cs. (Kádár János levelezései) 737. őe. 8-9. lap 
(Az előforduló helyesírási hibákat nem javítottam ki. – K.G.) 

34 A stratégiák változásairól és nyugati szemszögből történő vizsgálatáról részletesen ld.: 
PAYNE, KEITH B. – WATSON, C. DALE: Elrettentés a hidegháború utáni világban. In: A 
stratégia a modern korban. BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, Eliot – GRAY, Cilin S. 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 2005. 205-232. 
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A szovjet politikai és katonai vezetők annak tudatában voltak, hogy 
haderejük létszámát és hagyományos fegyvereik számát illetően előnyre tettek 
szert a NATO-országokkal szemben. A nukleáris erőket tekintve még más 
volt a helyzet. Ennek ellenére Grecsko marsall 1965 elején úgy nyilatkozott: 
„… a NATO nem rendelkezik olyan stratégiai atomerőkkel, amelyeket a 
Szovjetunió erejével szembeállítana, továbbá, (…) e tömb vezetői megértették 
– szövetségük nem rendelkezik elegendő erővel egy atomfegyver nélkül 
folytatott háborúhoz a Varsói Szerződés ellen.”35 

Annyit talán érdemes megjegyezni, hogy ekkor az Egyesült Államok kb. 
31 500 robbanófejjel rendelkezett,36 összesen nagyjából 15 000 Mt 
hatóerővel.37 Ezzel szemben a Szovjetunió 612938 és 630039 közöttire becsült 
számú robbanófejjel rendelkezett. Összesített hatóerejüket illetően 4200 és 
7240 Mt-ra találni adatokat.40 Mindezen belül, a hadászati (stratégiai) 
fegyverekre vonatkozóan az Egyesült Államok saját területén 5055-4703, 
Európában 6110 robbanófejet tartott hadrendben.41 A Szovjetunió 885 és 606 
közöttire becsült számú harci résszel rendelkezett 1965-ben.42 

 
Az új Luftwaffe létrehozása 

 
A német légierő újjászületését hivatalosan 1956. szeptember 24-én 

ünnepelték. A fürstenfeldbrucki repülőtéren ezen a napon vehette át az első 
tíz, sugárhajtású gépre kiképzett (átképzett) hajózó a szárnyas pilótajelvényt.43 

A Luftwaffe első harci gépeit november 13-án vehette át. A 20 db Republic F-

                                                 
35 MNL OL, M-KS 288. 47. cs. 737. őe. 7. lap. 
36 COCHRAN, B. THOMAS – ARKIN, M. WILLIAM – HOENIG, M. MILTON: Nuclear 

Weapons Databook. Vol. 1., U.S. Nuclear Forces and Capabilities. Cambridge, Ballinger Publishing 
Company, 1984. 35. 

37 http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/nucstock-1.html (utolsó elérés: 2012. február 11.) 
38 http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/nucstock-3.html (utolsó elérés: 2012. február 11.) 
39 http://www.atomicarchive.com/Almanac/Stockpiles.shtml (utolsó elérés: 2012. február 8.) 
40 http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/nucstock-3.html (utolsó elérés: 2012. február 11.) 
41 http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/nucstock-2.html (utolsó elérés: 2012. február 12.) 
42 http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/nucstock-5.html (utolsó elérés: 2012. február 12.) 
43 B. VETTER – F. VETTER 2006: 4. Az első pilóták az Egyesült Államok légierejében (US Air 

Force - USAF) sajátították el az új gépek vezetéséhez szükséges ismereteket. Az 1960-ig szóló 
tervek feszített ütemű kiképzést tettek szükségessé. Elég sokan voltak olyan hajózók és műszakiak, 
akik részesei voltak a II. világháború harci eseményeinek. (Sokuk annak ellenére alkalmas volt a 
katonai szolgálat további folytatására, hogy nem sokkal előtte szovjet hadifogságból tértek haza.) Az 
ő esetükben kiképzés helyett átképzésről lehet beszélni. Velük kapcsolatban az okozott nehézséget, 
hogy legtöbbjük a háború óta nem, vagy keveset repült, illetve nem üzemeltetett repülőgépet, át 
kellett hidalni a háború vége óta eltelt időszak okozta rutinvesztést. Időnként érdekes szituációk 
alakultak ki: a „növendékek” közt több éves harci tapasztalattal rendelkező háborús veterán pilóták is 
voltak, némelyikük már a sugárhajtású Me-262-est is repülte. 
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84F Thunderstreaket az évek során további 430 db követte, s ezt a számot 
még további 108 db RF-84 F Thunerflash harcászati felderítő egészítette ki.44 

Az 1947 tavaszán az Egyesült Államok, a Truman elnök által meghirdetett 
doktrína, illetve a feltartóztatási politika megvalósítása során több katonai 
szövetséget hozott létre, illetve kétoldalú megállapodások sorát kötötte.45 
Ezek működtetésére különféle (pénzügyi, gazdasági, katonai) programokat is 
elindított, ilyen volt például a Kölcsönös Védelmi Segélyprogram, illetve 
1954-től a Katonai Segélyprogram.46 E programokban egyaránt szerepelhettek 
használt és új haditechnikai eszközök, amelyek ingyen vagy alacsony áron 
kerültek a kedvezményezett országok birtokába.47 A pénzben kifejezhető 
árnál a politikai esetenként nagyobb lehetett. Ezeket az eszközöket kizárólag 
védelmi célokra, illetve az Egyesült Államokkal (vagy a katonai szövetséggel) 
közös feladatokra lehetett használni.48 Hadrendből történő kivonásukat 
követően összegyűjtötték, egy részüket a kedvezményezett államban vagy 
hazaszállítás után az Egyesült Államokban megsemmisítették; gyakran egy 
második, esetenként harmadik országnak adták át, és az esetlegesen szükséges 
javítási, korszerűsítési munkák után ismét hadrendbe állították. 

A program a haditechnikai eszközök átadásán kívül, azok működtetéséhez 
és üzemeltetéséhez szükséges szakemberek egy részének képzését is magában 
foglalta. A repülők esetében a pilóták képzésébe csaknem valamennyi NATO-
tagállam besegített. Ennek ellenére 1959 augusztusára a Luftwaffe 

                                                 
44 Már az első 20 gép leszállításával olyan helyzet állt elő, hogy a Luftwaffénak több harci gépe 

volt, mint kiképzett pilótája.  
45 1948. június 12-ig az Egyesült Államok csak háborús helyzetben lehetett tagja katonai 

szövetségnek. A Vandenberg–határozat szenátusi elfogadása után Washington Dél-Amerikától 
Európán át Ázsiáig, számos országgal kötött regionális, kollektív segítségnyújtási szerződéseket. 
(Csak a Truman-adminisztráció idején 41 országgal jött létre hasonló egyezmény.) Pl.: NATO 
(1949), ANZUS (1951), SEATO (1954), CENTO (1959); Portugáliával 1951-ben, Spanyolországgal 
1953-ban, Japánnal 1954-ben jött létre megállapodás. Jugoszláviával is érvényben volt hasonló 
szerződés. A Kominformból 1948 nyarán történt kizárását követően Belgrád figyelme fokozatosan 
nyugat felé fordult. 1949 és 1955 között 598,5 millió dollár gazdasági-, és 588,5 millió dollár katonai 
segélyt kapott az Egyesült Államoktól. Belgrádnak e támogatásból 55 milliót, az eredeti összeg 
4,63%-át kellett visszafizetnie. Az USA által nyújtott segítségen kívül jelenős összegű hitelt 
nyújtottak más nyugati – elsősorban brit és francia – magánbankok is. A jugoszláv példa azért 
érdemel említést, mert részben magyarázatul szolgál a Magyar Néphadseregnek, a szóban forgó 
időszakra vonatkozó, abnormálisnak tűnő fejlesztésére. 

46 Mutual Defence Assistance Program – MDAP/Military Assistance Program – MAD 
47 A Luftwaffe esetében az F/RF-84-esek használtan, az F-86-osok nagy része újként került az 

NSZK-ba. 
48 Az Egyesült Államok számára ez azzal az előnnyel járt, hogy e fegyverek révén kisebb-

nagyobb mértékben hatással lehetett a programban résztvevő országok politikájára. Az 1960-as évek 
első felében Portugália F-86-osaival akarta rendezni az akkori gyarmatain fellángoló gerillaakciók 
következtében előállt helyzetet. Portugál-Guineából amerikai nyomásra vonta ki gépeit, míg a 
Mozambikba szánt alakulatok kiegészítésére a Luftwaffe állományában feleslegessé vált Sabrekból 
akart venni. Washington nyomására végül Bonn elállt az üzlet megkötésétől. 
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szervezésével, fejlesztésével kapcsolatos szinte valamennyi elképzelés 
kudarcot vallott. Jelentős volt a lemaradás a régi és új építésű repülőterek 
birtokba vételén túl, az új típusok beszerzésén át a kiképzésig. Nagy hiány 
mutatkozott fiatal parancsnokokból. A viszonylag nagy számban 
rendelkezésére álló II. világháborús veteránokra a magasabb parancsnoki 
szinteken volt szükség, így ők nem ellensúlyozhatták az alsóbb szinteken 
jelentkező hiányt. 

A Bundeswehr elsősorban az Egyesült Államok haderejének mintájára jött 
létre (sokan annak kicsinyített másaként tekintettek rá). A Luftwaffe sürgős 
talpra állításában Kanada is fontos szerepet vállalt. Washington célja az volt, 
hogy a hirtelen nagy számú szövetségesét a lehető legrövidebb időn belül 
korszerű haditechnikával lássa el. Ezért az alap vadásztípusnak szánt North 
American F-86 Sabre típus gyártásába északi szomszédját is bevonta.49 Az 
ottawai kormány saját készletből 75 db (feleslegessé nyilvánított) hazai 
gyártású Canadair CL-13A Sabre Mk.5-öst adományozott, és további 225 db 
Canadair CL-13B Sabre Mk.6-ost adott el a német légierő számára.50 A Mk.6-
os Sabre-król szóló államközi egyezmény 400 német pilóta Kanadában 
történő kiképzését is tartalmazta. A Kanadából érkező gépmennyiséget 88 db, 
Olaszországban gyártott F-86K egészítette ki.51 

Kanada nem csak a Luftwafféhoz került gépei és oktatói révén, hanem 
szárazföldi és légierejével a Nyugat-Németországba telepített atomütőerő 
létrehozásában is komoly szerepet vállalt. A RCAF/CAF52F-104-esei adták a 
NATO Európában állomásozó 4. Harcászati Légierő (Fourth Allied Tactical 
Air Force – 4 ATAF) nukleáris ütőerejének 20%-át.53 A Nyugat-

                                                 
49 A döntés másik lényeges motiváló tényezője az volt, hogy a koreai háború növekvő harci gép-

igényét az Egyesült Államok repülőgépipara nem volt képes kielégíteni. 
50 WACHE, SIEGFRIED: Canadair Sabre Mk.5/Mk.6. Die Flugzeuge Der Bundeswehr Vol.48. 

Buchholz, Bmvd-Verlag, 2004. 11. A Mk.5-ök csak az Oldenburgba települt 10. Repülő 
Fegyvernemi Iskola állományában repültek, ahol átképző, kiképző feladatkörben alkalmazták őket. 

51 WACHE, SIEGFRIED – KLEIN, ANDREAS: North American F-86K „Sabre”. The „Sabre 
Dog” in Luftwaffe Service/Die „Sabre Dog” im Dienste der Luftwaffe. Erlangen, AirDOC, 2007. 8. 
Az Egyesült Államokban 1952-re kifejlesztették a minden időben bevethető, lokátorral felszerelt 
elfogó vadász változatot (F-86D). Ahhoz, hogy e típus a Washington által elegendőnek tartott 
mennyiségben álljon a kisebb költségvetésből gazdálkodó szövetségesek rendelkezésére, 
kifejlesztettek egy egyszerűsített, olcsóbb verziót (F-86K). A további célok közt szerepelt az is, hogy 
az európai szövetségesek hadiiparát újraélessze és megrendeléssel lássa el. Az F-86K változat 
alkatrészei Amerikában készültek, az összeszerelést a FIAT torinói üzemében végezték. A 
későbbiekben ez az intézkedés hozzájárult ahhoz, hogy néhány évvel később a nemzetközi 
fegyverkereskedelemben az amerikai fegyvergyártók gyakran kedvezőbb pozícióból vehették fel a 
versenyt az európai konkurenciával szemben. 

52 Royal Canadian Air Force, 1968. február 28-tól Canadian Air Force. 
53 CLEARWATER, JOHN: Canadian Nuclear Weapons. The Untold Story of Canada's Cold 

War Arsenal. Toronto - Oxford, Dundurn Press, 1998. 120. A kanadain kívül az egységhez tartozott a 
Luftwaffe két, délnémet repülő hadosztálya, valamint az Egyesült Államok Európában állomásozó 
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Németországban állomásozó kanadai 1. Repülő hadosztály Starfighterei 1964. 
július 1-től 1971. december 31-ig láttak el állandó (24 órás) nukleáris 
készültséget.54 1967 tavaszáig 6 repülőszázad alkotta a csapásmérő erőt, majd 
a csökkentést követően 4, egyenként 18 gépes század maradt. A SACEUR55 
nukleáris támadási terveinek megfelelően mind a 4 század 2-2 géppel 
biztosította a 24 órás nukleáris készültséget.56 Az évek során a kanadai 
gépekhez 3 atombombatípust rendszeresítettek, amelyeknek már szabályozni 
lehetett a rombolóerejét.57 Azokon a bázisokon (például repülőtereken), ahol 
nem amerikai csapatok állomásoztak és az alakulat feladatai között 
atomeszközök célba juttatása is szerepelt, volt egy-egy viszonylag kis 
létszámú amerikai alakulat, amely a nukleáris harceszközök tárolását, 
karbantartását, őrzés-védelmét látta el. Ezektől az egységektől kapta meg a 
szövetséges (jelen esetben a kanadai és a nyugatnémet) állam hajózó és 
műszaki személyzete a fegyver kezeléséhez szükséges kódokat.58 

A Brit Királyi Haditengerészet oktatóira hárult a feladat, hogy a német 
haditengerészeti repülők (Marineflieger) kiképzését elindítsák. Az NSZK 
tengerpartjainak védelmét a London által felajánlott gépekkel kezdték meg. A 
kanadaiakhoz hasonlóan, természetesen, a brit pilóták is kaptak 
atomeszközökkel kapcsolatos feladatokat. 1959 őszétől, 30 éven át, 4 
repülőszázad adott 24 órás, nukleáris készültséget. 

Az európai NATO erők (köztük a kontinensen állomásozó két észak-
amerikai haderő) képességeit illetően a szovjet vezetés úgy látta, hogy azok 
„… jelentős, jól képzett erők, amelyek atomfegyverrel és más korszerű 
technikával rendelkeznek. A NATO csapatok értékelése során elsősorban 
nukleáris erejükből kell kiindulni.”59 

                                                 
repülőinek 13. és 17. légiereje. Az északnémet repülők, valamint a belga, holland és az NSZK-ban 
állomásozó brit repülőerők a 2. Harcászati Légierőt alkották. (a továbbiakban: CLEARWATER 
1998) 

54 CLEARWATER 1998: 92., 152.  
55 Supreme Allied Commander Europe. 
56 Az ottawai katonai vezetés az F-104-re elsősorban, mint feladatát kis magasságon végrehajtani 

képes nukleáris hordozóeszközre tekintett. Ennek megfelelően 1970-ig a Nyugat-Németországban 
állomásozó juharleveles gépek csak atomfegyver célba juttatására voltak alkalmasak, és csak ez után 
lehetett őket hagyományos eszközökkel használni. A kanadai katonai vezetés sem osztott meg 
minden rendelkezésére álló információt a politikai vezetőkkel (főként nem az otthoni 
közvéleménnyel), illetve igyekeztek kisebbíteni a gépeik áltál célba juttatható bombák romboló 
képességét. Valószínű, hogy még a hadosztály legfelső vezetése sem volt teljesen tisztában a 
gondjaira bízott bombák hatóerejével (CLEARWATER 1998: 102). (Paul Hellyer kanadai 
nemzetvédelmi minisztert 1963 nyarán, tábornokai úgy tájékoztatták, hogy a 20 kT-s bomba 
„relatíve kis hatóerejű” fegyver. Nagyjából ekkora erő pusztította el Hirosimát és Nagaszakit.) 

57 A „legkisebb” rombolóerő 5 kt, a legnagyobb 1,45 Mt volt (CLEARWATER 1998: 92). 
58 CLEARWATER 1998: 123. 
59 MNL OL, M-KS 288. 47. cs. 737. őe. 9. lap. 
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A Starfighter Nyugat-Németország fölött 

 
1958 októberében a bonni Védelmi Minisztérium bejelentette, a közel egy 

éves kiválasztási procedúra végén a Lockheed Aircraft Corporation F-104G 
Starfighter típusú repülőgépét választják a Luftwaffe (s ezen belül a 
Marineflieger) harci gépeinek jövőbeli váltótípusaként.60 A beszerzést a 
Bundestag november 6-án szavazta meg. Ezzel egy időben a Lockheed és a 
gép gyártásában közreműködő más cégek a nyugatnémet médiában széleskörű 
kampányba kezdtek, hogy népszerűsítsék (a közvélemény számára 
elfogadhatóbbá tegyék) a nagy értékű beszerzést.61 

A döntést a hadseregben nem mindenhol fogadták pozitívan. A 
haditengerészet sokkal inkább egy (kéthajtóműves, túlélési esélyeit tekintve 
jobb) brit típust részesített volna előnyben, de a Védelmi Minisztérium úgy 
döntött, hogy a haditengerészet is (egyhajtóműves) Starfightereket kap. A 
Minisztérium szerette volna a lehető legrövidebb időn belül végrehajtani a 
típusváltást (az 1960-ra vonatkozó keretszámok továbbra is érvényesek 
voltak) és hogy elkerüljék a „soktípusos” légierő által jelentett problémát, 
szerették volna a legkevesebb, lehetőleg egy harci géptípus beszerzésével 
megoldani a kérdést.62 

Nehezítette a helyzetet, hogy a Starfighterrel (az ismert szűkös 
határidővel) a légierő és a haditengerészet harcigép-állományának (vadászok, 
vadászbombázók, felderítők) teljes cseréjét akarták megoldani. A Starfighter 
bizonyos szempontból még a gyártó előtt is ismeretlen volt. A típus hazai 
(amerikai) rendszeresítése alacsony számban történt63 és az időközben 
                                                 

60 Eredetileg a német légierő számára az Amerikában kipróbált F-104 nem felelt meg. A 
Luftwaffe igényei közt a hagyományos és nukleáris fegyverek bevethetőségét, valamint a minden 
időjárási körülmények közötti alkalmazás lehetőségét is megfogalmazta. Ezért a Lockheednak az 
alaptípust át kellett alakítania, illetve tovább kellett fejlesztenie. Erre utal a típusmegjelölésben a G 
(Germany) betű. 1963 és 1967 között 537 kisebb-nagyobb konstrukciós változtatást hajtottak végre a 
Starfighteren, amelyet a legyártott példányokon utólag, a gyártás alatt lévőkön folyamatosan vezettek 
be; a típus 1991-es kivonásig e szám 1498-ra nőtt. (LANG, GERHARD: Lockheed F-104 
Starfighter. The F-104 G with the Fighter-Bomber Units. Part 1/Die F-104 G bei den 
Jagdbombergeschwadern. Teil 1. Erlangen, AirDOC, 2006. 31.) A napjainkban (jóval kisebb 
mennyiségben) gyártott gépeken is akár több száz ponton lehet kisebb-nagyobb eltérés az első és az 
utolsóként elkészült darabok között. 

61 Ehhez hasonlót tapasztalhatott meg a magyar közönség is a SAAB JAS-39 Gripenek 2008. 
januári beszerzése előtt. 

62 A változatos típuspaletta fenntartása egyebek közt a hajózó és műszaki állomány kiképzési 
idejének növekedését, nagyobb raktárkészlet fenntartásának szükségességét vonta volna maga után, 
illetve általában bonyolultabb lett volna fenntartani a légierő repülőeszközeinek hadrafoghatóságát. 

63 Az 1950-es évek második felében az amerikai légierő igényei megváltoztak. Az USAF 
kizárólag a szárazföldről alkalmazható vadászváltozat iránt érdeklődött. Mire a gép a tervezés 
megkezdésétől a prototípus stádiumig, szinte rekordidő (1951. október - 1954. március) alatt eljutott, 
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felmerülő (washingtoni óhaj szerinti) német igényeknek megfelelően át kellett 
alakítani.64 

Ezalatt – egyes vélemények szerint a német típusváltástól nem függetlenül 
– a belga és a holland kormány is az F-104-esek rendszeresítése mellett 
döntött. Ennek hatására Strauss védelmi miniszter (a Lockheed 
támogatásával) a gépek multinacionális gyártására tett javaslatot, amely a két 
országban kedvező fogadtatásra talált. Az erről szóló megállapodást 1960 
tavaszán írták alá, amelyhez rövidesen Olaszország is csatlakozott. (E 
döntéssorozatban talán szerepet játszott az is, hogy ebben az időben, a 
Szovjetunióban már repült a MiG Kísérleti Konstrukciós Iroda új gépe. A 
MiG-21-est a Szovjetunió frontrepülői, a honi légvédelem és a Varsói 
Szerződés alap vadásztípusának szánták. Ezért a NATO országoknak 
viszonylag rövid idő alatt, nagyszámú, igen magas technikai színvonalat 
képviselő repülőgép gyártására kellett felkészülni, s ezt csak a gyártási 
kapacitás kibővítésével lehetett biztosítani.) A gyártásban és a gépek további 
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen ipari háttérének biztosításában a 
legjelentősebb, nagy múltú nyugat-európai repülőgépgyárak vettek részt.65 

Az első német Starfighter pilóták kiképzése (átképzése) a Lockheed 
Palmdaleben indított tanfolyamán, 1960 februárjában kezdődött.66 Az első 
németországi alakulat, amely 1960 májusában kapta meg az új gépeket, 
ezúttal is a 10. Repülő Fegyvernemi Iskola volt, amely ekkor már 
Nörvenichbe települt.67 Az első alakulat, amely napszaktól és időjárási 
körülményektől függetlenül képes volt (akár atomfegyverrel végrehajtott) 
harcfeladat ellátására, az ugyancsak Nörvenichbe települő 31. vadászbombázó 
ezred volt. A készültségi szolgálatot 1962. július 20-án kezdték meg. Erre az 

                                                 
elsősorban a viszonylag kis hatótávolság, valamint a légiharc-fegyverzet kis mennyisége miatt, már 
nem felelt meg az USAF követelményeinek. A Légierő és a Nemzeti Gárda összesen 296 gépet 
használt. Ebbe a számba már a prototípusok és a nullszéria gépei is beletartoznak. UPTON, JIM: 
Lockheed F-104 Starfighter. North Branch, Specialty Press Publishers and Wholesalers, 2003. 74. 

64 A típus első példányait 1958. február 20-án állították hadrendbe a Taktikai Légiparancsnokság 
83. Elfogó vadászrepülő Századnál, a San Franciscóhoz közeli Hamilton Field légibázison. 
BOWMAN, MARTIN W. – VOGELSANG, MATTHIAS: Lockheed F-104 Starfighter. Ramsbury, 
Marlborough, Crowood Press, 2000. 39. (a továbbiakban: BOWMAN – VOGELSANG 2000) 

65 NSZK: Dornier, Focke-Wulf, Hamburger Flugzeugbau, Heinkel, Messerschmitt, Siebel, 
Weserflug; Hollandia: Aviolanda, Fokker; Belgium: Avions Fairey, SABCA; Olaszország: FIAT, 
Macchi, Piaggio, SACA és a SIAI-Marchetti. A németországi gyártás 1960. december 1-jén vette 
kezdetét KROPF 2002: 19. 

66 A csoport parancsnoka a II. világháború harmadik legeredményesebb vadászpilótája (275 
légigyőzelem), Günther Rall alezredes volt. BOWMAN – VOGELSANG 2000: 59-60. 

67 Az első kiképzési repülések 1960 szeptemberében kezdődtek. 
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időpontra a Luftwaffe 8 Starfighterében már öt pilóta vesztette életét, hatan 
sikeresen katapultáltak.68 

 
Amit a magyar olvasók a Starfighterről megtudhattak69 

 
1966. január 8.70 
 
„Atomfegyverek Nyugat-Németországban - Kap-e Nyugat-Németország 

atomfegyvert? Növelik-e a NATO nukleáris potenciálját? Hajlandók-e az 
Észak-atlanti Szövetség tagállamai növelni hagyományos fegyverzetű 
hadseregük létszámát? E kérdések körül hónapok óta folynak a viták az 
Atlanti-óceán mindkét partján, miniszteri találkozók és végeláthatatlan 
szakértői konferenciák követték egymást, a vita még mindig folyik. 

De amíg a politikusok és diplomaták vitatkoznak, a katonák cselekszenek 
is. Tavaly november 27-én McNamara amerikai hadügyminiszter bejelentette, 
hogy az Egyesült Államok európai atomfegyverkészletét ötezer robbanófejről 
hatezerre növelik. Vajon hová kerülnek ezek a tömegpusztító eszközök, hol 
raktározzák ezeket, ki kezeli, kit képeznek ki a fegyverek bevetésére? A Spiegel 
című nyugatnémet folyóirat legutóbbi számaiban, több cikkben is e minden 
európait izgató kérdésekre ad választ, sőt helyszíni tudósítást – ’valahonnan 
Nyugat-Németországból’. 

 
Starfighter vaskereszttel 

 
Az F-104 G Starfighter típusú bombázógép hordfelületén és törzsén a 

vaskereszt csillog. A zöld és fekete álcázó festékkel színezett repülőgép 
betonra mázolt sárga négyszögben áll. Mindez egy hangár ajtói mögött 
látható, párhuzamos kifutópályák végében, a szövetségi légierő X. 
támaszpontján, lehet, hogy a holland határ mentén, esetleg a hannoveri 
síkságon vagy talán közvetlenül a Német Demokratikus Köztársaság határán? 

A hangár nyitott kapujában két őrbódé áll, az egyikben egy amerikai 
őrmester, a másikban egy nyugatnémet altiszt. Mindkettőjük automata 

                                                 
68 A megsemmisült gépek közül 7 kétüléses gyakorló változat (a fegyvernemi iskola gépei), a 

halott pilóták egyike egy amerikai oktató, Jon Speer százados volt KROPF 2002: 165. A legnagyobb 
arányú veszteség a készültségi szolgálat F-104-el történő átvétele alkalmából, a nörvenichi 
repülőtéren megrendezni tervezett nyílt nap főpróbáján (július 19-én) történt. A gyakorlás során egy 
négygépes kötelék zuhant le. (A repülőbemutatóval a légierő vezetői egyben az F-104-es képességeit 
is demonstrálni szerették volna.) 

69 Az alábbiakban az újságcikkeket szó szerint, az esetleges helyesírási hibákkal idézem. 
70 H.: Atomfegyverek Nyugat-Németországban. In: Népszabadság. XXIV. (1966. január 8.) 6. sz. 

6. 
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karabélya csőre van töltve, lábuk előtt különlegesen idomított farkaskutyák. A 
hangárt szögesdrót kerítés veszi körül, a kerítésnek a kifutópályákra nyíló 
kapui csak különleges kulcsok segítségével nyithatók. 

 
Amire nincs válasz 

 
A bombázógép szárnyain szivarra emlékeztető tárolók: ezek a bevetéshez 

szükséges pótüzemanyag tartályai, a gép törzse alatt pedig egy karcsú, hosszú 
ezüstösen csillogó test, négy kampóra függesztett atombomba. E bombák 
mindegyike ahhoz az ötezerhez tartozik, amelyet McNamara most kevesell és 
hatezerre kíván felemelni. 

A vita tehát folyik, kapjon-e Nyugat-Németország atombombákat. A halált 
hozó ezüst szivarok viszont már ott csüggnek a vaskeresztes repülőgépek 
törzsén. A pilóták és parancsnokaik német tisztek, a döntő pillanatban ők 
ülnek a gépek botkormányai mögé, cselekvésüket csak az korlátozza, hogy 
magasabb szinten a döntés joga ma még amerikai kézben van, és ha egy 
német pilóta úgy közelít saját gépéhez, hogy nem tudja az amerikaik által 
kiadott jelszót, akkor a két őr közül az egyik – az amerikai azonnal tüzel. 

 
Hirosima – szorozva öttel 

 
Ezt hívják biztosítéknak. Arra nincs válsz, hogy mit történik akkor, ha a 

német pilóta jön és a német őrmester tüzel, tehát nincs amerikai, aki 
megakadályozná a startot. 

A nyugatnémet légierők két brigádja van közvetlenül NATO 
parancsnokság alatt, s a két brigádból a nap minden órájában hat-hat F-104-
es riadókészültségben van, előmelegített műszerekkel, készen arra, hogy 
elinduljon Lengyelország, a Szovjetunió területe fölé. Riadó esetén még 30 
vaskeresztes gép emelkedhet a magasba, s indulhat el keleti irányba. Minden 
pilóta fejből tud minden szükséges tennivalót, a legalább három előre 
meghatározott célpont megközelítéséhez. A kiképzésnek ezt a részét veszik a 
legkomolyabban: 40 órán át tanulják célpontjaik földrajzi koordinátáit, az 
útvonalukon követendő irányt, a repülési magasságot, a domborzati adatokat 
és így tovább. Ha tehát elindultak, a többé esetleg az időközben 
megsemmisülő támaszpontjukról nem kapnak utasítást, útjukat akkor is 
folytatni tudják. 

A bombák robbanóereje titkosan kezelt adat. Szakértők véleménye szerint 
azonban minden nyugatnémet atombombázó egy olyan robbanószerkezetet 
visz magával, amely öt Hirosima-típusú bombának felel meg. 
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A mélyben aknazár 
 
A nyugatnémet atombombázók mindennap gyakorló repülésre indulnak, 

eközben azonban nemcsak ők veszélyeztetik Európa békéjét. Alattuk a 
nyugatnémet táj sem sokkal békésebb, különösen az NDK határai közelében. 
Néhány héttel ezelőtt, hosszas vita után megkezdték az észak-déli határvonal 
mentén az atomaknazár telepítését, amelyet éppen egy esztendővel ezelőtt 
Trettner tábornok, a Bundeswehr főfelügyelője javasolt. Az ötlet 1964 őszén 
felháborodást váltott ki a legtöbb NATO-országban is. Ezért – látszatra – 
levették a napirendről. Amit azonban Trettner, a NATO kereteiben akart 
megvaslósítani, azt most az amerikaiak, a többi NATO-szövetséges 
kikapcsolásával, és csak a nyugatnémetekkel együttműködve, megvalósítják. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy az amerikai-nyugatnémet közös vállalkozás a 
NATO stratégiai elképzelései ellenére, vagy éppenséggel a NATO 
megkerülésével valósul meg. A Trettner-terv kivitelezője ugyanis Lemnitzer 
amerikai tábornok, aki egy személyben NATO-főparancsnok, és az Európában 
állomásozó amerikai erők parancsnoka. 

Egy ével ezelőtt az ügyész még vádat emelt a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung katonai szakértője ellen, a Trettner-terv szellőztetéséért, a 
hadügyminiszterium pedig kijelentette, hogy atomaknazár nincs és nem is lesz. 
Most, 1966 januárjában az NSZK keleti vidékein, országutakon és hidak 
tövében, harckocsik számára járható völgyekben és vasúti pályatesteken 
helyükre illesztették azokat az aknatetőket, amelyek nem telefonkábeleket és 
nem csatornákat, nem városi csővezetékeket, vagy óvóhelyeket takarnak, 
hanem nukleáris tölteteket, amelyek - egyebek között – tízmillió nyugatnémet 
állampolgár életét is veszélyeztetik.”71 

 
1966. január 22.72 
 
„Újabb katonai repülőszerencsétlenség történt az NSZK-ban: lezuhant a 

hadsereg egyik Starfighter mintájú vadászbombázója. A pilóta életét vesztette. 
Egy év alatt e típusból ez a huszonhetedik lezuhant gép.” 

                                                 
71 Az atomaknazárat a szovjet főparancsnok a civilek számára talán nehezen érthető, sajátos 

dimenzióban értelmezte: „… Nemrégen nyilvánosságra hozták az atomakanazár elgondolását. Ez 
nem uj dolog. 1958-ban egy ilyen tervet már előterjesztettek. Már 1963-ban e célra 600 db. 
atomrobbanó-töltettel rendelkeztek, amelyeket az összes gyakorlatokon és manővereken alkalmaztak. 
Az egyes robbanótöltetek ereje – néhány kiló-tonna. Ilyen atomaknazár nem jelent leküzdhetetlen 
akadályt, azonban komoly veszélyt rejt magában, mivel békés lakósok nagy tömegeit semmisítheti 
meg, azonkívül egy ilyen terv előterjesztése már maga is provokációt jelent irányunkban.” (MNL 
OL, M-KS 288. 47. cs. 737. őe. 8. lap.) 

72 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. január 22.) 18. sz. 3. 
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1966. január 30.73 

 
„Az új géptípus bevezetése óta (1961) a Bundeswehr légierejének 45 

Starfighter gépe zuhant le: 1961-ben kettő, 1962-ben hét, 1964-ben kilenc, 
1965-ben 26 (ez a legmagasabb arány a Starfighterrel rendelkező NATO-
országok között), s már 1966-ban is megtörtént az első katasztrófa. Az 1965-
ben lezuhant 26 gép pilótái közül tizenöten lelték halálukat a zuhanás 
következtében. Az anyagi kár: gépenként hatmillió márka. Ennyibe kerül 
egyetlen Starfighter. 

Ezek a tények, amelyek a Starfightert az ’özvegycsináló’ és a ’halálmadár’ 
elnevezésre érdemesítették. 

A Starfighter-ügyből – a bonni hadügyi szakemberek minden igyekvése 
ellenére – közbotrány lett. A szociáldemokraták nyilvános parlamenti vitát 
követelnek. Elvégre az NSZK adófizető polgárainak legalább nyolcmilliárd 
márkájukba került az utóbbi években a Bundeswehr legdrágább 
fegyvernemének létrehozása. Egyelőre azonban csak a hadügyi bizottságban 
vizsgálják a Starfighterek lezuhanásának körülményeit. Azt máris hivatalosan 
közölték a bonni hadügyminisztériumban: nem igaz, hogy a Starfighter-
katasztrófák oka döntően az emberi szervezet, vagyis a pilóta szervezetének 
csődje. E bejelentés kényszerű színvallás. Ma már ugyanis tarthatatlanok azok 
az érvek, amelyekkel kizárólag a Starfighter pilótáira igyekeztek hárítani a 
felelősséget: arra, hogy szervezetük egy adott pillanatban felmondta a 
szolgálatot, és ezért tulajdonképpen csupán tragikus véletlenekről van szó. 

Az ügy lényegéről szólva meg kell jegyezni, hogy az amerikai cégről 
megrendelt Starfighter géphez bonni légistratégák és házi konstruktőrök külön 
kívánságlistát mellékeltek. Az abban foglalt s általuk „apró változtatásoknak” 
nevezett kívánságok valójában lényegbevágó konstrukciós átalakításoknak 
bizonyultak, amelyek eddig mintegy 750 millió márkával drágították meg a 
Bundeswehr újrafegyverzését. Ennél lényegesebb tényező azonban, hogy a 
repülőgép, amelyet a Bundeswehr tulajdonképpen protoípusként – tehát kellő  
kipróbálás, megbízható műszaki ellenőrzés tapasztalatai nélkül – azonnal 
használni kezdett, alapvetően különbözik az eredetileg megrendelt Starfighter 
gépektől. Az eredetileg megrendelt gép csupán vadásztípus volt, a módosított 
nyugatnémet változatnak azonban többféle célt, mindenekelőtt atombombák 
célba juttatását kellett szolgálnia. Ebben rejlik a Starfighter-botrány gyökere. 
Négy évvel azután, hogy az NSZK légerői megkapták az első Starfightert, 
ilyen módon lassan láthatóvá válnak az igazi okok és összefüggések. A 

                                                 
73 TERÉNYI ÉVA: A halálmadár neve: Starfighter. In: Népszabadság XXIV. (1966, január 30.) 

26. sz. 5. 
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katasztrofális következményekkel járó Starfighter-program rendkívül erőltetett 
és túlméretezett megvalósítása ugyanis nem más, mint az atomfegyver 
közvetlen birtoklására törő nyugatnémet vezérkar igazi szándékainak 
leleplező bizonyítéka.” 

 
1966. február 12.74 
 
„A bonni hadügyminisztérium jelentése szerint [február 11-én – K.G.] 

pénteken a Bundeswehr légierejének újabb Starfighter típusú repülőgépe 
zuhant le. Egy év alatt ez immár a 29. Starfighter-gép, amely szerencsétlenül 
járt. A pilótát kórházba szállították.” 
 

1966. február 13.75 
 
„Ismét két Starfighter-vadászbombázóval történt szerencsétlenség ezen a 

héten Nyugat-Németországban. Egy év alatt 29 Starfighter-repülőgép zuhant 
le.” 

 
1966. március 12.76 

 
„A Bundeswehrnek ismét lezuhant egy Starfighter típusú repülőgépe. A 

nyugatnémet-francia határ közelében történt szerencsétlenség a 
harmincharmadik volt ezzel a géptípussal. A pilóta életét vesztette.” 

 
1966. március 22.77 
 
„A nyugatnémet légierő egy Starfighter típusú vadászbombázó gépe 

[március 21-én – K.G.] hétfőn Gerolsbachnál (Felső-Bajorország) lezuhant. A 
múlt év eleje óta ez a 34. szerencsétlenül járt Starfighter-gép. A gépek 
szerencsétlenségsorozatát csütörtökön tárgyalja a Bundestag.” 

 
1966. március 27.78 
 
„Viharos és botrányos jelenetekben bővelkedett a Bundestag Starfighter-

vitája. Eredménye annál soványabb. Már a vita kezdetére annyi gyúlékony 

                                                 
74 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. február 12.) 36. sz. 2. 
75 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. február 13.) 37. sz. 4. 
76 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. március 12.) 60. sz. 2. 
77 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. március 22.) 68. sz. 2. 
78 TERÉNYI ÉVA: A Starfighter-vita a Bundestagban. In: Népszabadság XXIV. (1966. március 

27.) 73. sz. 2. 
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anyag halmozódott fel, hogy a szenvedélyek kirobbanása senkit sem lephetett 
meg. A Bundestag vitája előtti napon ugyanis újabb két Starfighter zuhant le, 
s ezzel a Bundeswehr légiereje kétségtelenül a NATO-n belüli leggyászosabb 
statisztikával szolgálhat: 1961 óta a Bundeswehr 51 gépe zuhant le. Ebből 33 
az utóbbi tizenöt hónapban és e katasztrófák során 17 fiatal pilóta vesztette 
életét. Az özvegyek közül jó néhányon ott ültek tegnap a bonni parlament 
hallgatóinak sorában. Az ő jelenlétükben különösen cinikusnak hatottak Kai-
Uwe von Hassel hadügyminiszternek ama szavai, amelyekkel kijelentette: 
’Keserű tény, de való, hogy mind a civil, mind a katonai légi forgalomban a 
balesetek elkerülhetetlenek, és a világ bármely légierejének már békében 
számolnia kell egy bizonyos veszteségszázalékkal. Egyébként technikailag 
minél tökéletesebb gépről van szó, annál nagyobb a rizikó is. Éppen ezért a 
jövőre nézve sem lehet garantálni, hogy nem lesznek ilyen balesetek, csupán 
azt, hogy ismét mérséklődni fognak …’79 

A hadügyminiszter szavait több alkalommal szakították félbe tumultuózus 
jelenetek és közbekiáltások. Helmut Schimdt, az SPD képviselője egyebek közt 
megkérdezte a minisztertől: tulajdonképpen minek kell még történnie ahhoz, 
hogy a miniszter mégis nyugtalanná váljék? A szociáldemokraták 
interpellációjában egyébként rendkívül élesen és egyértelműen Von Hassel 
hadügyminisztert és elődjét Strausst tették politikailag felelőssé a Starfighter-
ügyben kialakult helyzetért, és azt követelték a minisztertől, hogy levonva az 
ügy konzekvenciáit, mondjon le tisztségéről. Nyilvánvaló – fejtették ki a 
képviselők - , hogy a Starfighter-gépek különösen az utóbbi időben történt 
sorozatos lezuhanásának okai a légierővel szemben támasztott irreális 
követelmények. A hadügyminiszter a parlament legutóbbi Starfighter-
vitájában ráadásul hamis adatokat szolgáltatott a tényleges helyzetről. 

A vita feltárta, hogy a Starfighter-gépek sorozatos katasztrófáinak oka 
valójában nem más, mint a Bundeswehr erőltetett ütemű újrafegyverzése. A 
sok szócséplésnek egyébként nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ahogy a Die 
Welt megállapítja; sok mindenről volt szó a Bundestagban, de „arra a 
kérdésre, miként kell megakadályozni, hogy holnap vagy a jövő héten ne 
zuhanjon le egy pilóta – hiányzik a válasz’.” 

 

                                                 
79 A hadügyminiszter mindezeken túl megjegyezte, annyira bízik a Starfighterekben, hogy nem 

hezitál azon, engedje-e egyetlen fiát F-104-en repülni. Hassel 1970-ben már a bonni parlament 
elnöke volt, amikor a 29 éves Hans-Joachim von Hassel flotta főhadnagy, a 2. Haditengerészeti 
Repülőezred (Eggebek) pilótájaként március 10-én, az Északi-tenger fölött végrehajtott 75 perces 
rutinfeladat végén, a repülőtérre visszatérőben elvesztette térbeli tájékozódó képességét és Ochtrup 
közelében az erdőbe zuhant 21+28-as oldalszámú, felderítő változatú Starfighterével. A 117. 
megsemmisült Starfighterben ötvenhetedikként lelte halálát. (ld. az 1970. március 11-i tudósítást.) 
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1966. május 12.80 
 
„Ismét lezuhant két nyugatnémet Starfighter - Újabb két Starfighter 

repülőgép lezuhanása ismét ráterelte a közvélemény figyelmét a Starfighter-
ügyre. Kedden [május 10-én – K.G.] a nyugatnémet haditengerészet két 
Starfighter típusú repülőgépe a holland partok előtt gyakorlatozva 
összeütközött és a tengerbe zuhant. 

A tengerbe zuhant pilóták megmentésére indított akció eredménytelen 
maradt. Ezzel a Bundeswehr 1961 őszétől kezdve összesen 54 Starfighter 
típusú repülőgépet vesztett, s a szerencsétlenség során 30 repülő vesztette 
életét.” 

 
1966. július 19.81 
 
„Helgoland szigete közelében ismét a tengerbe zuhant egy Starfighter-

típusú nyugatnémet harci repülőgép. A tengerben kutatnak a pilóta után, aki 
katapult-berendezéssel, ülésével együtt kilőtte magát a gépből, amikor az 
zuhanni kezdett.” 

 
1966. szeptember 17.82 
 
„Egy nyugatnémet Starfighter vadászbombázó, amelyen az Egyesült 

Államok területén nyugatnémet pilótákat képeznek ki, felszállás közben 
darabokra tört. A pilóta megmenekült.” 

 
1966. szeptember 18.83 

 
„Lezuhant a 63. Starfighter. A bonni hadügyminisztérium bejelentette, 

hogy az Arizona állambeli Fort Luke légi támaszpont közelében [szeptember 
17-én – K.G.] pénteken is lezuhant egy Starfighter típusú vadászgép. Ez volt a 
Starfighterek második szerencsétlensége amerikai földön két napon belül: 
csütörtökön, szintén a Fort Luke-i támaszponton, lezuhant egy Starfighter 
típusú gyakorló repülőgép. A pilótanövendék sértetlen maradt. 

A pénteki katasztrófa során a Starfightert amerikai kiképző pilóta vezette. 
Sikerült kiugrania, de földre érkezésekor súlyosan megsebesült, és kórházba 
szállították. 

                                                 
80 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. május 12.) 111. sz. 2. 
81 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. július 19.) 169. sz. 2. 
82 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. szeptember 17.) 220. sz. 4. 
83 SZ.N. In: Népszabadság XXIV. (1966. szeptember 18.) 221. sz. 2. 
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Ez utóbbi volt a Starfighterek fekete szériájában a 63. szerencsétlenség.” 
 
1967. május 23.84 
 
„Lezuhant a nyugatnémet légierő egy újabb Strfighter-típusú repülőgépe, 

a 70. azóta, hogy a Luftwaffe 1961-ben bevezette ezt az amerikai géptípust. A 
hétfői [május 22-i – K.G.] szerencsétlenség emberéletet nem követelt, a pilóta 
időben kiugrott a zuhanó gépből.” 

 
1967. június 9.85 

 
„Ingolstadt mellett csütörtökön [június 8-án – K.G.] lezuhant a Budeswehr 

egy Starfighter típusú szuperszónikus vadászgépe. 1961 óta ez a 72. 
Starfighter, amely lezuhant.” 
 

1967. október 14.86 

 
„Pénteken [október 13-án – K.G.] lezuhant a nyugat-németországi 

Wesseling közelében egy Starfighter F-104-es típusú vadászbombázó. A 
Bundeswehr ezzel 73. ilyen típusú bombázóját vesztette el. A pilóta 
megmenekült.” 

 
1967. október 27.87 
 
„Arizonában szerdán [október 25-én – K.G.] lezuhant a nyugatnémet 

légierő két Sterfighter típusú vadászgépe. A két gép pusztulásával már 75-re 
emelkedett a lezuhant nyugatnémet Starfighterek száma.” 

 
1967. december 9.88 

 
„A nyugat-németországi Lingen környékén csütörtökön [december 7-én – 

K.G.] ismét lezuhant egy Starfighter repülőgép.89 1961 vége óta az NSZK-ban 
összesen 76 ilyen repülőgép zuhant le. A katasztrófáknál 38 pilóta vesztette 
életét.” 

 

                                                 
84 SZ.N. In: Népszabadság XXV. (1967. május 23.) 119. sz. 2. 
85 SZ.N. In: Népszabadság XXV. (1967. június 9.) 134. sz. 2. 
86 SZ.N. In: Népszabadság XXV. (1967. október 14.) 243. sz. 2. 
87 SZ.N. In: Népszabadság XXV. (1967. október 27.) 254. sz. 2. 
88 SZ.N. In: Népszabadság XXV. (1967. december 9.) 291. sz. 2. 
89 A gép egy kétüléses, oktató-kiképző TF-104-es volt, mindkét pilótája életét vesztette. 
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1968. június 13.90 
 
„Lezuhant a nyugatnémet légierő 83. Starfighter típusú repülőgépe. A gép 

pilótája életét vesztette.” 
 

1968. augusztus 4.91 
 
„Arizonában pénteken [augusztus 2-án – K.G.] lezuhant a nyugatnémet 

légierő 85. Starfighter típusú repülőgépe. A szerencsétlenül járt pilóta 
kiképzésen vett részt az Egyesült Államokban. Ez volt a 43. eset, hogy 
Starfighter-gép lezuhanásakor a pilóta meghalt.” 

 
1968. szeptember 26.92 
 
„A nyugat-németországi Leerhafe közelében kedd [szeptember 24-én – 

K.G.] este lezuhant a Bundeswehr újabb Starfighter típusú repülőgépe. A 
keddi napon ez már a második ilyen szerencsétlenség volt. Eddig összesen 90 
Starfighter zuhant le.”93 

 
1969. szeptember 17.94 
 
„A nyugatnémet légierő kedd [szeptember 16-án – K.G.] hajnalban 

elveszítette a 99. Starfighter típusú harci repülőgépét. A gép az északnémet 
Emden városka közelében zuhant le; a rendőrség és a katonaság hosszas 
keresés után megtalálta a pilóta holttestét.” 

 
1970. február 7.95 
 
„Lezuhant a nyugatnémet Bundeswehr 116. Starfighter gépe az Egyesült 

Államok Arizona államában. A pilóta időben katapultált, így csak a lábát 
törte.” 

 
1970. március 11.96 

                                                 
90 SZ.N. In: Népszabadság XXVI. (1968. június 13.) 137. sz. 2. 
91 SZ.N. In: Népszabadság XXVI. (1968. augusztus 4.) 182. sz. 2. 
92 SZ.N. In: Népszabadság XXVI. (1968. szeptember 26.) 226. sz. 2. 
93 Kropf közlése szerint a baleset nem repülés közben, hanem az egyik gép földi hajtóműpróbája 

közben keletkezett, és a másik gépre átterjedt tűz miatt következett be.  
94 SZ.N. In: Népszabadság XXVII. (1969. szeptember 17.) 216. sz. 2. 
95 SZ.N. In: Népszabadság XXVIII. (1970. február 7.) 32. sz. 2. 
96 SZ.N. In: Népszabadság XXVIII. (1970. március 11.) 59. sz. 2. 
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„A nyugat-németországi Schleswig-Holsteinben kedden [március 10-én – 

K.G.] ismét lezuhant egy Starfighter gép. A pilóta, Kai-Uwe von Hasselnek, a 
Bundestag elnökének fia szörnyethalt. A Bundeswehr ezzel összesen 117 
Starfightert vesztett.” 

 
1970. március 20.97 

 
„A nyugat-németországi Freiburg közelében gyakorlatozás közben 

lezuhant a Bundeswehr egy Starfighter típusú repülőgépe. A gép pilótája 
katapultált és épségben földet ért. A Starfighter-katasztrófák sorozatában ez 
volt a 118., eddig összesen a Bundeswehr 57 pilótája vesztette életét ezekben 
a szerencsétlenségekben.” 

 
1970. március 25.98 
 
„Hivatalos adatok szerint a Bundeswehr eddig 118 szuperszonikus 

Starfighter vadászbombázót vesztett és a katasztrófákban 55 pilóta vesztette 
életét. A Welt am Sonntag című lap azonban megállapítja, hogy ez az adat 
nem foglalja magában azt a további mintegy 45 Starfightert, amely a földön, 
fel- vagy leszállás közben, illetve a hajtóműben keletkezett tűz következtében 
pusztult el.” 

 
1970. május 6.99 

 
„Lezuhant a nyugatnémet légierő egy újabb Starfighter típusú repülőgépe. 

Ez volt a 120. Starfighter-szerencsétlenség.” 
 
1970. november 13.100 

 
„Lezuhant a nyugatnémet légierő 127. Starfighter típusú repülőgépe. Az 

újabb szerencsétlenséggel 61-re emelkedett az ilyen típusú gépeken meghalt 
nyugatnémet pilóták száma.” 

 
1971. május 28.101 

                                                 
97 SZ.N. In: Népszabadság XXVIII. (1970. március 20.) 67. sz. 2. 
98 SZ.N.:Starfighter-statisztika. In: Népszabadság XXVIII. (1970. március 25.) 71. sz. 2. 
99 SZ.N. In: Népszabadság XXVIII. (1970. május 6.) 104. sz. 2. 
100 SZ.N. In: Népszabadság XXVIII. (1970. november 13.) 266. sz. 2. 
101 SZ.N. In: Népszabadság XXIX. (1971. május 28.) 124. sz. 3. 
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„A 138. Starfighter zuhant le Nyugat-Németországban. Az Északi-tenger 

fölött történt szerencsétlenséget sikerült túlélnie a gép pilótájának.” 
 
1971. október 15.102 
 
„Lezuhant és felrobbant Szardínia partjai közelében103a nyugat-német 

haditengerészet egyik Starfighter típusú repülőgépe, a pilóta meghalt. Eddig a 
nyugatnémet hadseregben 138 ilyen típusú gép zuhant le.” 

 
1972. március 9.104 
 
„Lezuhant szerdán [március 8-án – K.G.] a nyugatnémet légierő 150. 

Starfighter típusú repülőgépe. A pilótának katapultálással sikerült 
megmentenie életét. A szerencsétlenség okát még nem tudták kideríteni.” 

 
1972. április 12.105 
 
„Lezuhant kedden [április 11-én – K.G.] a bajorországi Mainburg 

közelében a Bundeswehr légierejének egy Starfighter típusú repülőgépe. A 
gép pilótája életét vesztette. Ez a 152. szerencsétlenül járt Starfighter-gép az 
NSZK-ban.” 

 
1972. június 1.106 

 
„Lezuhant Augsburg mellett a nyugatnémet légierő egyik Starfighter 

típusú vadászgépe. A gép pilótája idejében katapultált és épségben földet ért. 
A Luftwaffénak ezzel már a 153. ilyen típusú gépét érte szerencsétlenség.” 

 
1974. április 19.107 
 

                                                 
102 SZ.N. In: Népszabadság XXIX. (1971. október 15.) 243. sz. 2. 
103 Szardínia szigetének déli részén van a Decimomannu légibázis és annak közvetlen közelében 

a NATO egyik legnagyobb, 1960 óta működő, légi és földi célpontok elleni harc gyakorlására 
alkalmas lőtere. 

104 SZ.N. In: Népszabadság XXX. (1972. március 9.) 58. sz. 2. 
105 SZ.N. In: Népszabadság XXX. (1972. április 12.) 85. sz. 2. 
106 SZ.N. In: Népszabadság XXX. (1972. június 1.) 127. sz. 2. 
107 SZ.N. In: Népszabadság XXXII. (1974. április 19.) 90. sz. 2. 
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„Két Starfighter típusú vadászgépet vesztett egyetlen napon a nyugatnémet 
légierő. Az első katasztrófa során a pilóta meghalt, a második gép vezetőjének 
sikerült ejtőernyővel kiugrania a zuhanó vadászgépből.” 

 
1975. szeptember 27.108 
 
„Négy Starfighter vadászrepülőgép katasztrófája az NSZK-ban – (bonni 

tudósítónktól) – A „repülő koporsónak” elnevezett Starfighter típusú katonai 
gépek katasztrófasorozatában is feltűnő arányú szerencsétlenség történt az 
NSZK-beli Ralingennél, a luxemburgi határ közelében. A NATO-hoz tartozó 
olasz légierő egy köteléke a felső-olaszországi Bresciából startolva, 
kötelékrepülésben az NSZK-beli Bitburg repülőterére szállt le. Nem sokkal 
később a kötelék visszafelé véve útját, a luxemburgi határ felé haladt, amikor 
eltűnt a radarok képernyőjéről és megszakadt a rádiókapcsolata is. 

Rövid kutatás után a 378 méter magas Wenzelberg oldalában megtalálták 
a Starfighterek roncsait. A szerencsétlenség valószínű lefolyását 
rekonstruálva, megállapították, hogy a négy gépből álló kötelék vezérgépének 
irányítóberendezése felmondta a szolgálatot. A gép alacsonyan szállva, 
belefúródott a hegyoldalba és a másik három gép pillanatokkal később 
ugyanarra a sorsra jutott. A négy gép pilótái életüket vesztették. 

A Starfighter típusú amerikai gyártmányú repülőgépekből eddig csupán a 
nyugatnémet Luftwaffe kötelékeiben 178 zuhant le technikai hibák miatt.” 

 
1976. február 26.109 

 
„A nyugatnémet légierő ismét elvesztett egy Lockheed gyártmányú, 

Starfighter típusú repülőgépet. A pilóta súlyosan megsebesült."110 
 

1976. augusztus 11.111 

 

                                                 
108 SZ.N. In: Népszabadság XXXIII. (1975. szeptember 27.) 227. sz. 9. A cikk érdekessége, 

hogy eltérően a német gépekkel történt eseményekről szóló írásoktól, nem a 2-3. oldalon, hanem a 
lap 9. oldalán, a lottó nyerőszámai, illetve a BKV, valamint a Fővárosi Fürdőigazgatóság 
közleményei között kapott helyet. 

109 SZ.N. In: Népszabadság XXXIV. (1976. február 26.) 48. sz. 4. 
110 E tanulmány írójának szőrszálhasogató megjegyzése: az 1976. február 24-én szerencsétlenül 

járt gépet nem a Lockheed gyártotta, hanem a Messerschmitt. (http://www.916-
starfighter.de/Large/2140.htm) - [utolsó elérés: 2010. január 1.]. Az 1975. szeptember 27-i 
híradásban szereplő olasz gépek sem amerikai, hanem FIAT gyártmányok voltak. (http://916-
starfighter.de/F-104_AMI_losses.htm - [utolsó elérés: 2012. január 18.], BOWMAN-VOGELSANG 
2000: 183.) 

111 SZ.N. In: Népszabadság XXXIV. (1976. augusztus 11.) 189. sz. 2. 
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„Újabb Starfighter típusú vadászgép zuhant le kedden [augusztus 10-én – 
K.G.] Nyugat-Németországban. A szerencsétlenséget a gép motorjának a 
hibája okozta. A pilóta katapultált, és életben maradt. A nyugatnémet 
légierőnek eddig összesen 184 hasonló típusú gépe zuhant le.” 

 
1977. február 26.112 
 
„Lezuhant a nyugatnémet légierő egy Starfighter F-104 típusú repülőgépe 

csütörtökön [február 24-én – K.G.] a holland partok közelében. A gép pilótája 
életét vesztette. 1961 óta 186 nyugatnémet Starfighter zuhant le.” 

 
1978. január 26.113 

 
„Lezuhant a Bundeswehr egyik Starfighter típusú repülőgépe az NSZK-

ban. Pilótája szörnyethalt. Ezzel 195-re emelkedett az eddig lezuhant 
nyugatnémet Starfighterek száma.” 

 
1978. augusztus 26.114 
 
„Ismeretlen okokból lezuhant pénteken [augusztus 25-én – K.G.] a nyugat-

németországi Ulm közelében az NSZK légierejének 175. Starfighter típusú 
vadászrepülőgépe. A pilótának sikerült idejében katapultálnia.” 
 

1979. november 10.115 

 
„Az NSZK légiereje elvesztette 221. Starfighter típusú harci gépét, mely 

Kieltől 70 kilométerre zuhant le. A pilóta életben maradt.” 
 
1982. május 9.116 

 
„Belezuhant a Kattegat-tengerszorosba a nyugatnémet légierő egyik 

Starfighter típusú gépe. A szokásos járőrfeladatot végrehajtó harci gép 
mindkét pilótája szörnyethalt.”117 

                                                 
112 SZ.N. In: Népszabadság XXXV. (1977. február 26.) 48. sz. 2. 
113 SZ.N. In: Népszabadság XXXVI. (1978. január 26.) 22. sz. 2. 
114 SZ.N. In: Népszabadság XXXVI. (1978. augusztus 26.) 201. sz. 2. A cikkben szereplő 175-ös 

sorszám feltehetően téves. Vagy már az AFP hírügynökségtől kapott híradás volt pontatlan, vagy a 

magyar vonal (sajtó)hibája miatt történhetett elírás.  
115 SZ.N. In: Népszabadság XXXVII. (1979. november 10.) 263. sz. 2. 
116 SZ.N. In: Népszabadság XL. (1982. május 9.) 107. sz. 2. 
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1984. január 29.118 

 
„Eltűnt (kis magasságban végzett gyakorlatozás közben) az olasz légierő 

egyik F-104-es típusú vadászgépe [január 27-én – K.G.] pénteken – közölték 
katonai forrásból.”  

 
1984. július 11.119 
 
„Gyakorlatozás közben kedden [július 10-én – K.G.] lezuhant két 

Starfighter típusú katonai repülőgép az NSZK északi részén. Az egyik gép egy 

családi ház tetejére zuhant. Mindkét pilótának sikerült katapultálnia, de egy 
asszony meghalt, s ketten megsebesültek.”120 

 
1984. július 14-ét követően nem találtam újabb, Starfighterről szóló írást. 

A két, olasz gépekkel történt eseményről szóló híradás121 kivételével, csak a 
Luftwaffe gépeivel történt balesetekről és katasztrófákról értesült a magyar 

újságolvasó a Népszabadság oldalain. E híradások zöme a lap „külföldi 

események – néhány mondatban” rovatában jelent meg. Már önmagában véve 
a terjedelem sem tette lehetővé, hogy a híradások írói kifejezésre jutassák a 
bevezetőben említett „strigulázó” stílusukat vagy „kárörömüket”.122 A cikkek 
szerzőinek, a nyilvánvaló politikai elvárásnak való megfelelni akarása, a 

nagyobb lélegzetű, elemző jellegű írásokban érezhetők és ezekben is inkább a 
nyugatnémet külpolitika kritikája, illetve a külpolitikával kapcsolatos 
(irányított) magyar álláspont az, ami visszaköszön a cikkekben. 

A Népszabadság korabeli számait lapozgatva 1966 januárjában 
értesülhetett először a lap akkori olvasója a német F-104-ek problémáiról, 
pedig ekkorra már 26 pilóta és 47 gép szerepelt a veszteséglistán. Erre az 

                                                 
117 Kropf közlése szerint a gépen egy pilóta volt. A másik áldozat egy nyugállományú őrnagy, 

aki utasként ült a hátsó ülésben. A feladat nem szokásos járőrfeladat volt, hanem egy ötgépes 

kötelékben, vízfelszíni cél ellen, kis magasságon, nagy sebességgel végrehajtott szimulált támadás, 
amelynek során a gép a vízfelszínnek ütközött. KROPF 2002: 173. 

118 SZ.N. In: Népszabadság XLII. (1984. május 9.) 24. sz. 2. 
119 SZ.N. In: Népszabadság XLII. (1984. július 11.) 168. sz. 2. 
120 A híradás talán félreérthető. 1984. július 10. egy volt azon napok sorában, amikor a Luftwaffe 

egy napon belül, egymástól függetlenül két gépet vesztett. Az egyik esetben a haditengerészet gépe 
zuhant le, melynek amerikai „cserepilótája”, közvetlenül az eggebeki felszállást követően, sikeresen 

katapultált. A másik, katasztrófával végződő esemény a bücheli 33. vadászbombázó ezred gépével 
történt Groß Sterneberg közelében. Nem sokkal később a két sebesült egyike is belehalt sérüléseibe. 

KROPF 2002: 173. 
121 1975. szeptember 27. és 1984. január 29. 
122 Az események ilyen, szinte kínosan precíz, nyomon követése – véleményem szerint – inkább 

a más kérdésekben is tapasztalható ismert német hozzáállás eredménye.  
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időre esik az első nagyobb lélegzetű, elemző írás megjelenése is, amire 
elsősorban főként a Nyugat- és Közép-Európában (NSZK-ban) elhelyezett 
amerikai nukleáris robbanófejek számának 5000-ről 6000-re tervezett 
növelése adott okot. A Bundeswehr atomeszközökkel való ellátásáról 1958 
tavasza óta Bundestag-határozat volt érvényben, a Luftwaffe F-104-eseivel 
történt események is ismertek voltak, a „kárörvendő” cikkek megírására tehát 
már korábban is lett volna ok és alkalom. 

Ahogyan múlt az idő, a német F-104-esekről szóló tudósítások száma 
gyorsan csökkent. Egyrészt azért, mert a Luftwafféban bevezetett 
változtatások viszonylag gyors eredményt hoztak, a baleseti mutatók javulni 
kezdtek, így a lehetséges kritikára kevesebb alkalom kínálkozott. 

Másrészt a technika fejlődése a Luftwaffe számára is új eszközök 
hadrendbe állítását hozta magával, így a Starfighterek lassan kezdtek 
„kikopni” az első vonalból.123 1969-ben az addig 20 éve (különböző 
koalíciókban) kormányzó CDU/CSU frakció vereséget szenvedett a 
választásokon, és a korábbi kereszténydemokrata politikusokat a 
szociáldemokrata (SPD) Willy Brandt követte a kancellári tisztségben. Utóda 
(1982-ig) az ugyancsak SPD-s Helmut Schmidt lett. Ebben az időben a 
Népszabadság NSZK-ról szóló cikkeinek hangneme is változott, kevésbé volt 
kritikus. Ez talán az SPD által követett, a Szovjetunióval és Kelet-Európával 
kapcsolatos megváltozott politikájával állt kapcsolatban. (A stílus Ronald 
Reagan 1981-es elnöki beiktatását, illetve a CDU/CSU 1982-es győzelmét és 
Helmut Kohl kancellári kinevezését követően változik meg újra.) A Nyugat-
Németországban 1969-ban kezdődő politikai változások és a Starfighterekről 
szóló híradások számbeli és tartalmi változásának kezdete időben elég közel 
esnek egymáshoz, e kettő között azonban nem lehet párhuzamot vonni. Erre 
az időre már egyébként sem a nyugatnémet külpolitika, vagy a Bundeswehr 
problémái, hanem a vietnámi háború és a közel-keleti események alakulása 
állt a nemzetközi közvélemény (és a Népszabadság) érdeklődésének 
középpontjában. 

                                                 
123 A amerikai tervezésű, de sok német alkatrésszel épített McDonell-Douglas F-4 Phantom II. 

felderítő változata (RF-4) 1971-től, vadász és vadászbombázó változata (F-4F) 1974-től kezdte 
felváltani a Starfightert a légierő és a haditengerészet kötelékében. B. VETTER-F. VETTER 2006: 
35. A leállított, de még gazdaságosan üzemeltethető gépek közül több (a MAP részeként), a török 
légierőhöz került. Néhányat alkatrészként vettek át. A program során a használható holland, belga, 
olasz, spanyol, norvég és kanadai gépek is félholdas felségjellel folytatták égi pályafutásukat. 
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

11 5 3 1 6 2 3 0 1 
1 

(olasz) 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984  

2 1 2 1 0 0 1 0 
2 

(ebből 1 
olasz) 

 

(A nyugatnémet és olasz légierő Starfightereiről szóló híradások száma a 
Népszabadságban 1966-1984) 

 
Az 1966-os esztendő azon túl, hogy Franciaország kilépett a NATO 

katonai szervezetéből, megnövelve ezzel az NSZK szerepét, a krízis éve volt a 
Luftwaffe számára. Az óriási veszteségek kiváltották a politika (a CDU/CSU 
kormány, a velük szövetségben lévő szabad demokraták és az ellenzéki 
szociáldemokraták – utóbbi nyílt vizsgálatot követelt124) és a nyilvánosság 
nyomását. Január folyamán Kai-Uwe von Hassel védelmi miniszter – a II. 
világháborús veteránt – Diether Hrabak dandárparancsnokot nevezte ki annak 
a speciális csoportnak (Starfighter Task Group) az élére, amelyet az F-104-es 
(mint fegyverrendszer) biztonsági mutatóinak javítására hoztak létre. 

Szeptemberben a légierő új megfigyelőjévé az ugyancsak veterán Johannes 
Steinhoff altábornagyot nevezte ki a miniszter.125 Kettejük és kollégáik 
munkájának eredményeként a Starfightereken bekövetkezett repülőesemények 
száma drasztikusan csökkent, s ezek az eredmények a többi F-104-est 
használó NATO országhoz képest is jónak számítottak.126 

1969 nyarán Steinhoff tábornoknak sikerült elérnie, hogy a Bundestag 
elfogadja a légierő és haditengerészet nagysebességű (szuperszonikus) típusán 
repülő pilótáinak nyugállományba vonulását szabályozó új rendelkezéseket. A 

                                                 
124 Ld. az 1966. január 30-i cikket. 
125 A személyi változtatással kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a Luftwaffe korábbi 

megfigyelőjét, Werner Panitzki altábornagyot augusztusban váltotta le a miniszter. A döntést 
követően magának a Bundeswehrnek a főfelügyelője, Heinz Trettner, majd a III. katonai kerület 
parancsnokának, Pape tábornokok lemondása követte. Nyilatkozataik szerint lépésüket von Hassel – 
szerintük – „erélytelen, szakmailag hozzá nem értő politikája” indokolta. NÓGRÁDI GYÖRGY: 
Bundestag és Bundeswehr. Az NSZK biztonságpolitikájáról. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1984. 
92. Az eseménysor a magyar sajtóban a „tábornokok támadása” néven volt nyomon követhető. (Pl. 
HAJDÚ JÁNOS: A Bundeswehr tábornokainak első „támadása” után. In: Népszabadság, XXIV 
(1966. szeptember 20.) 222. sz. 2-3. A tábornokok esetleges militarizmusa és von Hassel miniszter 
nyilatkozata (miszerint a „… Szovjetunió nem érdekelt egy európai háborúban és ezért a szovjet 
béketörekvések hitelt érdemlőek.”) által kiváltott személyes ellentétről ld. NÓGRÁDI 1984: 225. 13. 
sz. jegyzet. (Nógrádi könyve az írás születésének ideje és annak témája miatt már elavult, de a 
felvetett problémák és a közölt adatok miatt még használhatónak találtam.) 

126 A típus 10 000 levegőben töltött órájára 1967-ben 2,4 baleset jutott. Az 1966-1976-os 
időszakra vonatkozó adatokról ld. a táblázatot. 
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korábbi gyakorlat szerint a 40 éves kort elért hajózókat kötelezően 
nyugdíjazták. Ezután a pilóták eldönthették, hogy tovább repülnek, vagy 
nyugállományba vonulnak. Ezzel a döntéssel megszűnt az oka annak, hogy a 
legtapasztaltabb, legértékesebb hajózók kikerüljenek a repülésből. 

Az F-104 katasztrófák okait több tényezőre lehetett visszavezetni. 
Leegyszerűsítve és összefoglalva, eltekintve a háborús veteránoktól, egy 
fiatal, tapasztalatlan hajózó és műszaki személyzetnek kellett üzemeltetnie 
egy nagy számban rendszeresített, műszakilag kiforratlan, számos forradalmi 
újítást tartalmazó repülőgépet. Helyzetüket súlyosbította az 1960-as években 
tapasztalható alkatrészhiány, amelyet tovább rontott a hangárok hiánya, amely 
a meghibásodások számát növelte. Másik problémát jelentett a kötelező 
eljárás, miszerint a repülőeseményben érintett típust, az esemény pontos 
okának megállapításáig, a készültséget ellátó gépek kivételével, letiltották a 
repülésről. A hetekig tartó, (néha egy hónapnál is hosszabb) kényszerszünet 
jelentős csúszást okozott, elsősorban a pilóták kiképzésében. 

Az új típus rendszeresítése számos szervezési hiányosságra is fényt 
derített, mint például a tengeri és szárazföldi kutató-mentő szolgálat 
átszervezését, hatékonyságának javítását, eszközeinek korszerűsítését.127 

A lassan javuló tendencia hatására csökkent a média érdeklődése a 
Starfighterek iránt, de az időről időre bekövetkező repülőesemények miatt a 
nyugatnémet közvélemény továbbra is szkeptikus maradt az F-104-el 
kapcsolatban. 

 
 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

életüket 
vesztett pilóták 

13 3 10 9 6 7 6 5 2 7 2 

megsemmisült 
gépek 

22 14 19 16 18 19 12 15 10 11 12 

A Luftwaffe Starfightereinek és pilótáinak veszteségei 1966-1976 
Forrás: KROPF 2002: 166-171., 164. 

 
10 évvel a krízis után ismét a lapok címoldalára került a típus, de már nem 

a balesetek és katasztrófák miatt. Az 1976 nyarának végén kipattant 
Lockheed-botrány szálai az amerikai katonai-ipari komplexum vezető köréig, 
washingtoni, európai és ázsiai politikai, diplomáciai vezetőkig (hivatalban 
lévő és volt miniszterekig) értek. A megvesztegetési vád szerint a Lockheed 
Aircraft Corporation, amely az 1960-as, 1970-es években a Pentagon 
legnagyobb katonai szállítója volt, a világ több pontján jelentős összegeket 
fizetett ki egyes tisztviselőknek azért, hogy a Lockheed katonai és civil 
                                                 

127 Több esetben előfordult, hogy az Északi-tenger fölött katapultált pilótáról már csak a 
halottszemle során állapíthatták meg, hogy a repülőgép vészelhagyását követően épségben ért vizet, 
de (részben) a szolgálat hiányosságai miatt csak napokkal (hetekkel) később találták meg a holttestét. 
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gépeire megrendelést szerezzen. (A nemzetközi fegyvereladások történetében 
természetesen nem a Lockheed volt az első, amelynek eladásai során hasonló 
vádak merültek fel. A gyártó neve későbbi, más jellegű beszerzésekkel 
kapcsolatban is szerepelt úgy, hogy nem minden esetben tartották be a 
vonatkozó jogszabályokat.) 

A német Starfightereket illetően a botrány az 1976. októberi Bundestag 
választások előtt alig egy hónappal pattant ki.128 A feltételezések szerint (a 
nyomozás során egy sor hamisított dokumentum is született) Strauss, a CSU 
és más magas beosztású vezetők, összesen több mint 10 millió dollárt kaptak 
a Lockheedtól a számukra kedvező döntésért cserébe. 

A helyzetet bonyolította, hogy Strauss, miután 1963-ban lemondott 
védelmi miniszteri posztjáról, személyes vonatkozású minisztériumi aktákat 
vitt magával és miután 1967-ben pénzügyminiszter lett, újabb 
dokumentumokat szállíttatott el a hadügyi irattárból. A dokumentumok között 
olyanok is voltak, amelyek a Starfighter-beszerzés és rendszeresítés folyamán 
keletkeztek. Az ügy kivizsgálására létrehozott Bundestag-bizottság 
meghallgatásai 1978 januárjától a következő év májusáig tartottak, a vádakat 
végül, bizonyíték hiányában, ejtették.129 

                                                 
128 S így nem jött jól sem a CDU-CSU, sem Strauss számára, aki 1976-ban a CSU elnöke, az F-

104 beszerzés idején hadügyminiszter volt. A választásokat a CDU-CSU frakció elvesztette, a 
győzelmet az SPD-FDP szerezte meg. (Valószínűleg hiba volna e botrány politikai jelentőségét 
túlbecsülni. Az NSZK politikatörténetével foglalkozó, általam olvasott magyar és angol nyelvű 
írások szerzői nem mutattak ki összefüggést a „Lockheed-lavina” és a CDU-CSU frakció választási 
veresége között.) 

129 A „Lockheed-lavina” magával sodorta többek közt a holland királynő, Julianna férjét, 
Bernhard herceget, aki addig – egyéb állami tisztségei mellett – a holland hadsereg felügyelői tisztét 
is ellátta. A Joop den Uyl miniszterelnök által kezdeményezett vizsgálat végén nem indult bűnvádi 
eljárás ellene, de megfosztották az egyenruha viselésének jogától. (A döntéstől függetlenül néhány 
hivatalos eseményen uniformisban jelent meg.) Az ellene felhozott vádakat mindig tagadta. 2004. 
december 1-jén bekövetkezett halála után nyilvánosságra hozták azt a vele készült interjút, amelyben 
elismerte, hogy annak idején (a típus hollandiai rendszeresítését megelőzően) elfogadta a Lockheed 
által felajánlott 1,1 millió dollárt, s általa a cég messzemenően kihasználta a herceg személyes 
befolyását. Japánban Tanaka volt miniszterelnök és az ügy idején kormányzó Liberális Demokrata 
Párt korábbi főtitkára, Hasimoto Tomiszaburó is börtönbe került egy időre. Olaszországban is 
felmerült néhány magas beosztású politikus neve, de ott végül vádemelés nélkül zárult a Lockheed-
botrány. 


