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A feladat befejezését követően a ha-
dosztály állományának és technikájá-
nak kivonására Hollandián át került 
sor, ehhez a helyi fegyveres erők is je-
lentős mértékű támogatást nyújtottak 
– a saját területükön áthaladó szövet-
ségesek számára ez már megszokott. 
Az áttelepülés több mint 5200 kato-
nát, 85 Abrams harckocsit, 58 forgó-
szárnyast, illetve több száz egyéb jár-
művet érintett. A holland szerepválla-

lás szintén több tucat helyi szakember 
közreműködését jelentette.
A kivonásra kerülő Blackhawk, Apa-
che és Chinook helikopterek Német-
országból az eindhoveni légi bázis 
igénybevételével repültek át a rotter-
dami kikötőbe. A gépeket hajóval szál-
lították haza, eredeti otthonuk a kan-
sasi Fort Riley. A hadosztály gépesí-
tett alakulatai szintén hajóval távoztak 
Európából, a tengeri kikötőt közúton, 
vasúton, sőt első alkalommal uszályok 
használatával közelítették meg.
A holland fél támogatása leginkább a 
rotterdami, illetve vlissingeni kikötők 
biztosítását jelentette, de a helyi vé-
delmi minisztérium még üzemanyag 
utánpótlást, illetve szállító gépjár-
műveket is rendelkezésre bocsátott. 
A katonai menetoszlopok biztosítása 
elsődleges fontosságúnak bizonyult, 
de az elhelyezési körletek, illetve az 
irodai létesítmények biztonságára is 
odafigyeltek. Ezt még a víz alatt is 

Az Atlantic Resolve rotációs alapon 
működik és a helyi parancsnokságok 
irányítják. Első körben a 4. hadosz-
tály 3. dandár harccsoportja 3500 
katonával érkezett Európába. Össze-
sen 87 harckocsival és 144 Bradley 
lövészpáncélossal rendelkeztek. Az 
első jelentősebb mozzanatokra a nyu-
gat-lengyelországi Żagańban került 
sor, majd Észtországtól Bulgáriáig 
hét különböző országot is bejártak. 
Az USA azóta több lövészhadosztályt 
is küldött Európába, Németország-
ból pedig az évek során négy külön-
böző csapatrepülő ezred is keletre 
települt. Az első ilyen alakulat a 10. 
hegyivadász hadosztály repülődan-
dárja volt, amely 2017 februárjától 
novemberig vett részt a műveletek-
ben. Őket a következő év áprilisáig az 
1. lovassági hadosztály alakulata vál-
totta, majd 2019 februárjáig a 4. lö-
vészhadosztály hasonló csapatrepülő 
kontingense következett. A legutóbbi 
résztvevők az 1. lövészhadosztály ál-
lományába tartoztak.

ÁTTELEPÜLÉS
A hadosztály helikopterei 2019 feb-
ruárjában érkeztek meg a belgiumi 
Zeebrugge kikötőjébe. Onnan Chiev-
res-en keresztül Németországba, 

Ansbachba repültek, amely ideiglenes 
otthonukként is szolgált. Az 1CAB (1. 
Combat Aviation Brigade, 1. Csapat-
repülő Dandár) nem kevesebb, mint 
ötven különböző Blackhawk helikop-
terrel rendelkezik, ezek UH–60L, 
UH–60M és HH–60M változatúak, 
de például a 6. lovassági alakulat 24 
Apache gépét is elhozta. Rajtuk kívül 
Zeebruggében még 14 Chinook is ki-
rakodásra került. A forgószárnyasok 

mellett további 1500 jármű is érke-
zett, ezek mindegyike Kelet-Európá-
ba ment tovább. 
Az 1CAB 13 helikoptert és hatvan 
katonát a baltikumi Lettországba ve-
zényelt, a lengyelországi Powidzban 
pedig kilenc hónapon keresztül to-
vábbi 17 forgószárnyas, illetve 150 
katona állomásozott. A harmadik 
kontingenst a Románia keleti részén 
található Mihail Kogălniceanu bázis-
ra települő forgószárnyasok, illetve az 
azokat kiszolgáló száz ember jelentet-
te. Az említett alegységek fő feladata 
a befogadó nemzet fegyveres erőivel 
történő közös gyakorlás volt, s ennek 
köszönhetően a szövetségesek közötti 
együttműködés a jövőben még jobb 
lehet. Az egyes harcosok eljárásokat 
sajátíthatnak el egymástól, s egyúttal 
a másik technikai eszközeit is megta-
nulják alkalmazni. A fejlődés érdeké-
ben nemcsak az erős, hanem a gyenge 
oldalakat is igyekeznek feltérképezni. 

Az Atlantic Resolve egy olyan 
művelet, amely során a külön-
böző erők Európába települ-

nek át. Bár nem „éles” bevetés, a mű-
veletben számos amerikai alakulat is 
érintett. Eredetileg egy olyan erőfe-
szítésnek szánták, amely válasz lehet 
az oroszok Ukrajna területén folyta-
tott akcióira, például a kelet-ukraj-
nai Donyeck vidéki összecsapásokra. 
A 2014-es orosz támadást követően 
az USA több azonnali lépést is tett a 
NATO keleti szárnyának védelmére. 
Az agressziótól történő elrettentés ér-
dekében a régióban megnövelt mér-
tékű légi, szárazföldi és vízi jelenlétet 
biztosítottak, az európai partnerekkel 
közösen tartott nemzetközi gyakorla-
tok jelentőségét pedig megnövelték. 

Az USA abban is tevékeny szerepet 
játszik, hogy miként lehet javítani a 
NATO védelmi terveit, illetve az ilyen 
jellegű képességeket, ugyanakkor nem 
törekednek állandó jelenlétre Ke-
let-Közép-Európában. Az US Army 
egyik szóvivője például úgy fogal-
mazott Wiesbadenben, hogy amíg a 
Stryker harcjárműveket is tartalmazó 
konvojok gyakorlatokon vesznek részt 
Lengyelországban, Észtországban és 
Litvániában, addig a légi komponens 
főleg az észt Ämari, a bolgár Graf Ig-
natyevo és a magyarországi Pápa légi 
bázisokat, illetve a romániai Mihail 
Kogălniceanu nemzetközi repülőteret 
használja. Ezek a létesítmények nem-
csak az US Air Force, hanem a szá-
razföldi hadsereg számára is fontosak. 

Az US Army 1. lövészhadosztályának 1. csapatrepülő dandárja 
az Atlantic Resolve keretében idén Európában 
tevékenykedett. Az év során az alakulat helikopterei igen 
aktívnak bizonyultak, októberben azonban haza indultak. 

■ JORIS VAN BOVEN ÉS ALEX VAN NOYE

Amerikai helikopteresek Európában

ELSŐK A HARCBAN 
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16-án a két zászlóalj a 2., illetve a 3. 
számot kapta, az egység akkoriban 
ezredként funkcionált. 
1988 májusában a Németország-
ban állomásozó 1. lovassági alakulat 
az addigi hagyományos szárazföldi 
helyett légimozgékonyságú funk-
ciót kapott, egyúttal át is költözött 
Schwabachból Ketterbachba. A kö-
vetkező év végén leadták a meglévő 
M60A3 harckocsijaikat és helyettük 
több mint negyven darab M3 Ca-
valry Fighting Vehicle (Lovassági 
Harcjármű, CFV) eszközt kaptak. Az 
alakulat helikopteres alegységét szin-
tén átszervezték, a texasi Fort Hood 
helyőrségben AH–64A Apache gé-
pekkel látták el őket. A „Strike Eag-
les” 1990. május 24-én az ansbachi 
heliportra költözött, ezáltal a hadosz-
tály lett az első olyan németországi 
egység, amely ilyen típussal rendel-
kezett.
A dandár 1990 decemberében Dani-
el J. Petrosky ezredes vezetésével Dél-
nyugat-Ázsiába települt, ezt követően 
pedig Irakban és Kuvaitban végeztek 
harci bevetéseket. Az 1991-es Desert 
Storm során nyújtott teljesítményé-
ért az alakulatot az év csapatrepülő 
egységének választották.
Az Európába történő visszatérést 
követően egy átszervezés eredmé-
nyeképpen az „Iron Eagle” dandár 
immár a 3. lövészhadosztály állomá-
nyába került. Az 1. zászlóalj 1. szá-
zadát tartalékállományba helyezték, 
technikáját pedig leadta. Magát a 
dandárt 1996 januárjában a kansasi 

kiterjesztették: a haditengerészet bú-
várai a hajókat, illetve a kikötői léte-
sítményeket is átvizsgálták.

AZ 1. LÖVÉSZ HADOSZTÁLY
Az amerikai 1. lövész hadosztály egy 
kombinált magasabb egység, az US 
Army legrégebbi folyamatosan szol-
gáló alakulata, amely a III. hadtest 
állományába tartozik. Még az első 
világháború idején, 1917-ben hozták 
létre, azóta folyamatosan működött, 
sohasem volt inaktív. Az évtizedek so-
rán az összes jelentősebb konfliktus-
ban részt vett, a világ minden táján 
települt már. Jelenlegi bázisa Fort Ri-
ley, amely Kansas City-től nyugatra 
található. A hadosztály helikopterei 
a közelben található Marshall Army 
Air Field bázison állomásoznak. 
A hadosztály fő beceneve a „Big Red 
One”, röviden BRO (Nagy Vörös 
Egyes), amely a katonák vállán vi-
selt jelvényen látható színes számból 
származik. Az alakulatot ezenkívül  
többféleképpen hívják: „The Figh-
ting First” (Az Első Harcoló), „The 
Big Dead One” (A Nagy Halott 
Egyes) és a „The Bloody First” (A 
véres egyes), ezek mind a harctéren 
tanúsított erőfeszítéseikről tanúskod-
nak. Az egység számos alárendelt ala-
kulattal rendelkezik: a parancsnoksá-
got képező zászlóaljon kívül két-két 
páncélosdandár harccsoporttal, illet-
ve lövészdandárral, saját tüzérséggel 
és természetesen az említett 1. csa-
patrepülő dandárral.

AZ 1CAB TÖRTÉNETE
Ahogy már említettük, az 1. lövész-
hadosztály saját helikopteres erővel 
is rendelkezik. Az 1CAB eredetileg 
az 1. páncéloshadosztály 501. repü-
lődandárjából származik. 1986. áp-
rilis 17-én hozták létre, akkoriban 
a 10. és 501. repülő zászlóaljakból, 
a 220. harci helikopterszázadból, a 
244. futár helikopterszázadból és a 
61. repülőműszaki századból állt. 
Az újdonsült alakulat állománytáb-
láján 22 Bell AH–1 Cobra, 38 Bell 
OH–58D Kiowa és 30 Bell UH–1 
Iroquois szerepelt. 1987. november 

Fort Rileyben szintén inaktíválták, 
ám a következő hónapban immár a 
németországi Katterbachban állomá-
sozó 1. lövészhadosztályhoz került át, 
ezzel a „Nagy Vörös Egyes” részévé 
vált. Az ezt követő időszak alatt Eu-
rópában és Ázsiában számos külön-
féle katasztrófahelyzet során segítsé-
get nyújtott. Egy 2003-as átszervezés 
keretében az 1CAB a 6. lovassági 
ezred „Six Shooters” alegységét is 
megkapta. A dandár azóta változat-
lan formában tevékenykedik az US 
Army kötelékében.

FORGÓSZÁRNYAS 
LOVASSÁG

A 6. lovassági alakulat repülőkontin-
gense az 1CAB többi részlegéhez ha-
sonlóan a Kansas államban található 
Marshall Army Fielden állomásozik. 
Az egység az amerikai hadseregen 
belül hosszú múltra tekint vissza, 
még az USA korai éveiben hozták 
létre. Az ilyen jellegű alakulatok ak-
koriban még valóban lóháton köz-
lekedtek, a 6. Cavalry ezred méretű 
volt, melyet a polgárháború során 
is bevetettek. Egy 1861. május 4-én 
született parancs keretében megha-
tározásra került, hogy minden egyes 
lovassági ezred három zászlóaljjal, 
azon belül két-két századdal és sza-
kasszal rendelkezzen. Ez a felállás 
hosszú ideig, egészen 1970-es évekig 
megmaradt. A konkrét alakulat 1971 
márciusában a marylandi Fort Me-

adebe költözött. Az 1. századát két év 
múlva kivonták a hadrendből, tech-
nikáját vasúton Fort Blissbe szállítot-
ták. A 6. lovasságot 1973 júniusában 
a Combat Arms Regimental System 
(CARS) részévé tették. 1985 január-
jában az 1. századot ismét aktíválták, 
sőt – az US Army állományában az 
egyik elsőként – AH–64A Apache 
helikopterekkel szerelték fel és az 
Armor Attack Helicopter Squadron 
megnevezést kapta. Az évtized hátra-
lévő részét az alabamai Fort Rucker-
ben töltötte és tesztalakulatként fő 
feladata az AH–64A-val kapcsolatos 
fejlesztések támogatása volt. 1995. 
december 15-én a texasi Fort Hood-
ban ismét inaktív státuszba került.

VÁLTOZATOS HADREND

A többi dandárhoz hasonlóan az 
1CAB is három nagyobb zászlóalj-
ból, illetve egy Cavalry alegységből 
áll. A felderítő-harci feladatkörű 1. 
Attack Reconnaissance Battalion 
1-1st AVN (Aviation) ARB „Gun-
slingers” AH–64E Apache Guardi-
an helikopterekkel rendelkezik. Ez a 
verzió egyébként újnak számít az US 
Army állományában, de már min-
denhol elkezdték bevezetni. A zász-
lóalj három Alpha, Bravo és Charlie 
jelzésű századdal rendelkezik, ezek 
neve „Taz Devils”, „Wolfpack” és 
„Ghostriders”. 
Az 1CAB második, támogató jellegű 
alegysége más dandárokkal meg-
egyező módon egy General Support 
Aviation Battalion, amely ebben 
az esetben a 2-1st AVN „Fighting 

Eagles”. Az első, Command Avia-
tion Company Alpha A/2-1st AVN 
CMD „Wraiths” egy futárhelikopte-
res alegység, melyet UH–60L Black-
hawkokkal szereltek fel. A második 
komponens a Heavy Helicopter 
Company Bravo B/2-1st AVN HH 
„Diesel”, amely CH–47F Chinoo-
kot repül. A harmadik század az Air 
Ambulance Company Charlie C/2-
1st AVN AA „Boomer”, megnevezé-
séhez hűen MEDEVAC szerepkörű 
HH–60M Blackhawkot üzemeltet.
Az 1CAB harmadik zászlóalja a 
3rd Attack Reconnaissance Batta-
lion 3-1st AVN ARB „Nightmares”. 
Ennek mindhárom, „Black Cats”, 
„Black Knights” és „Black Sheep” 

nevű százada légi roham feladatokra 
specializált UH–60M Blackhawko-
kat használ. 
Az 1-6 Cavalry napjainkban há-
rom felderítő-harci jellegű Attack 
Reconnaissance Troop részlegből 
áll. A/1-6th CAV AR „Avenger”, 
a B/1-6th CAV AR „Bandits” és a 
C/1-6th CAV AR „Crusaders” egy-
aránt AH–64E Apache Gardiennel 
rendelkezik. A gépeket külsőre is 
meg lehet különböztetni társaiktól, 
ugyanis a farokrészen az alegység-
től függően egy, kettő vagy három 
csíkot viselnek. A bevetések során a 
forgószárnyasokat sok esetben a ha-
gyományos zászlóaljakhoz rendelik. 
Ezek a helikopterek szintén részt 
vettek Európában az Atlantic Resol-
ve műveletben: februárban érkeztek 
Zeebruggébe és októberig maradtak 
a kontinensen. ■
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Az egyik legérdekesebb produkci-
ót 2011-ben vezették be: a Sanico-
le Sunset Show a légiparédé előtti 
péntek este kerül megrendezésre. A 
napnyugta környéki programot a re-
pülőgépek és helikopterek esetében 
számos infracsapda és tűzijáték is szí-
nesíti. Mindez a szürkületben olyan 
különlegesség, ami egyben kiváló fo-
tózási témát is jelent. 
Az idei év legnagyobb látványosságát 
szintén ez a péntek esti bemutató, 
illetve a vasárnapi show nyújtotta. A 
41. ISA a felszabadulás 75. évfordu-

lójának jegyében telt. A nyitóprogra-
mot egy ikonikus amerikai stratégiai 
bombázó, a B–52 Stratofortress re-
pülte. A típus még a múlt század kö-
zepéről származik, a konkrét példány 
pedig az 1960-as években készült. 
Ugyanaz a Boeing cég gyártotta, 
amelyik a kicsit később következő vi-
lágháborús B–17-est. Ez a repülőgép 
már túl későn került le a gyártó sor-
ról, így a harcokban nem vehetett 
részt. Az 1944-es év során jelentősen 
felerősödtek a belgiumi események. 
A repülőtér körzetét szeptember ele-
jén foglalták el a szövetségesek és a 
környékbeli hadmozdulatok a hol-
landiai Market Garden hadművelet 
szempontjából is lényegesek voltak. 
A péntek esti bemutatón látható Su-

Leopoldsburg nem túl nagy reptér, 
a résztvevő gépek többsége a fel- és 
leszállásokra a közeli Kleine-Brogel 
katonai bázist veszi igénybe.

A helyi repülőklubot annak ide-
jén Lucien Plees hozta létre és 
a rendezvény is hozzá köthető, 

melynek elnevezése egyrészt a sani-
tary szóból, másrészt Nicole nevű 
lányától származik. Az esemény azt 
követően kezdett fellendülni, hogy 
Gilbert Buekenberghs vette kezébe a 
szervezést, s az 1980-as évekre már 
igazán jelentősnek számított. Akkori-
ban a legtöbb repülőnap nem keres-
kedelmi jellegű volt, hanem légierők 
vagy más fegyveres szervek tartot-

ták azokat. A résztvevők kezdetben 
Hollandiából, Franciaországból és 
Nagy-Britanniából érkeztek, a nem-
zetközi jelleg miatt egy idő elteltével 
már International Sanicole Airshow 
(ISA) néven hirdették. A 90-es évek-
ben már igazán nagyszabásúnak szá-
mított és a megszokottnál magasabb 
szintű biztonságnak köszönhető-
en több jelentős díjat is kiérdemelt. 
Napjainkban évente kerül megrende-
zésre és egyike a legjelentősebb ilyen 
jellegű belga eseményeknek. Mivel 

Idén már 41. alkalommal került megrendezésre a belgiumi 
leopoldsburgi légi parádé. A résztvevők többsége a helyi 
légierőtől érkezett, a látványosságot pedig speciális éjszakai 
program fokozta.

■ JORIS VAN BOVEN ÉS ALEX VAN NOIJE

Alkonyati fények

SANICOLE AIRSHOW
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permarine Spitfire és North Ame-
rican P–51 Mustang kötelék erre is 
emlékeztetett.
Ahogy folyamatosan sötétedett, 
újabb repülő eszközöket láthattunk. 
A Patrouille Suisse köteléket az Otto 
hívójelű, tűzijátékokkal felszerelt he-
likopter követte. A Fireflies egy olyan 
bemutató csapat, amely két darab 
légcsavaros repülőgéppel rendelke-
zik, a szárnyvégeikre szintén tűzi-
játékokat szereltek. A belga légierő 
NH90 helikoptere már infracsap-
dákat szórt, ahogyan az őket követő 
Vador névre hallgató F–16-os bemu-
tató pilótája is, ráadásul ő – a minél 
nagyobb látvány érdekében – még az 

utánégetőt is bekapcsolta. Az éjszaká-
ba nyúló programot egy dán C–130J 
zárta, amely igen hosszú időn át úgy-
szintén infracsapdák alkalmazásával 
szórakoztatta a közönséget.
A nappali bemutatók jelentős részé-
ben ismét a második világháborús 
események álltak a középpontban. 
Újra láthattuk a B–17-est, illetve 
a Spitfire és P–51-es géppárt. Ké-
sőbb egy különleges D-napi kötelék 
is megjelent: a belga légierő C–130 
Herculese és a két kísérő F–16 feke-
te-fehér inváziós sávokat viselt. A gé-
pek arra a három századra emlékez-
tettek, melyek a brit Royal Air Force 
állományában repültek. 
A veteránok mellett számos modern-
kori bemutatóra is sor került: a belga 
NH90 és az A–109 helikoptereken, 
illetve az F–16-oson kívül a görög 
Zeus Fighting Falcon demo is meg-
jelent, továbbá egy-egy francia Alpha 
Jet, illetve svéd SAAB Viggen is a le-
vegőbe emelkedett. A leghangosabb 
résztvevőnek az ukránok Szu–27-ese 
bizonyult.  ■
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