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vajon biztonságban vagyunk-e a föld felett tízezer méteren, közel ezer kilométeres óránkénti
sebességgel száguldó repülõgép fedélzetén?

Sok kicsi sokra megy
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1972. június 18-án, közvetlenül a londoni felszállás után átesett és lezuhant a British
European Airways Brüsszelbe induló „Hawker” típusú utasszállító repülõgépe
Kedves Olvasó!
Önre gondoltunk, amikor a könyv elõkészítésén munkálkodtunk. Kapcsolatunkat szorosabbra
fûzhetjük, ha belép a Typoklubba, ahonnan értesülhet új kiadványainkról, akcióinkról, programjainkról, és amelyet a www.typotex.hu címen érhet el. Honlapunkon megtalálhatja az egyes
könyvekhez tartozó hibajegyzéket is, mert sajnos hibák olykor elõfordulnak.

A számítógép „tévedése”
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1995. december 20-án az American Airlines a kolumbiai Cali városába tartó Boeing 757-es
gépe eltért a repülõtér felé vezetõ iránytól, a Kordillerák hegyláncának ütközött és elpusztult

A robotpilóta mocsárba vezette a TriStart
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1972. december 29-én késõ éjjel, 167 utasával leszálláshoz készülõdve Miami közelében az
Everglades mocsárba csapódott az Eastern légitársaság Lockheed L-1011-es „TriStar” gépe

Az Airbus nem állt meg Varsónál
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1993. szeptember 14-én Varsóban a Lufthansa légitársaság Frankfurtból érkezõ Airbus A320-as
gépe leszálláskor nem állt meg a pályán, hanem annak végén túlfutva egy földhányásnak ütközött

Siklórepülés az Air Canadával
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1983. július 23-án az üzemanyag váratlan elfogyása miatt hajtómû nélküli kényszerleszállást
hajtott végre az Air Canada légitársaság Montrealból Edmontonba tartó Boeing 767-ese
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Végzetes ütközés a levegõben
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1978. szeptember 25-én az amerikai San Diego közelében lezuhant a Pacific Southwest
légitársaság Boeing 727-es repülõgépe, és a szárnyának ütközött egymotoros Cessna 172-es
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Latyak a futópályán
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1958. február 6-án Münchenben nem tudott elemelkedni, és a pálya végén túlrohanva,
épületekkel ütközve elpusztult a Manchester United labdarúgócsapat különgépe

Hetvenöten dugóhúzóban
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1994. március 22-e éjjelén az Aeroflot orosz légitársaság Moszkvából Hongkongba tartó
Airbus A310-es gépe a szibériai Mezsdurecsenszk városánál nagy erõvel a földbe csapódott
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Hamar munka ritkán jó
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1979. május 25-én a chicagói repülõtéren felszállás közbeni nekifutáskor leszakadt
az American Airlines Los Angelesbe induló DC-10-es repülõgépének bal hajtómûve

A titokzatos oldalkormány
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1994. szeptember 8-án az USAir légitársaság Chicagóból Pittsburghbe tartó Boeing 737-es
gépe belerepült egy elõttük haladó Boeing 727-es hátrahagyott légörvényébe

Halálos szívküldi
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1988. augusztus 28-án az olasz légierõ mûrepülõ-kötelékének három Aermacchi MB-339-es
sugárhajtású gyakorlógépe összeütközött, és égõ roncsok zuhantak a közönség közé

Bogaras repülõgép
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1996. február 6-án, néhány perccel a dominikai felszállás után átesett, majd a tengerbe
csapódott a Birgenair török társaság német turistákkal Frankfurtba induló Boeing 757-ese

A mamut halála
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1930. október 5-én a Párizs melletti Beauvais kisváros közelében a földnek ütközve kigyulladt
és elpusztult az Angol Légügyi Minisztérium R 101-es elnevezésû óriás léghajója

A megrepedt válaszfal
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1985. augusztus 12-én, röviddel tokiói felszállása után teljesen kormányozhatatlanná vált
a JAL japán légitársaság Oszakába tartó Boeing 747-es „ Jumbo” gépe

Találkozás a légi folyosóban
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1976. szeptember 10-én Zágráb közelében egymásnak ütközött és lezuhant az angol British
Airways légitársaság Trident, és a jugoszláv Inex-Adria társaság DC-9-es utasszállító repülõgépe

A KAL 007-es járat lelövése
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1983. szeptember 1-jén az Ohotszki-tenger felett a szovjet légierõ Szuhoj Szu-15-ös vadászgépe
lelõtte a dél-koreai Korean Air Lines New Yorkból Szöulba tartó Boeing 747-es „Jumbo” óriásgépét
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BEVEZETÉS
Repülni csodálatos dolog. Órák alatt juthatunk el távoli országokba, és közben még
varázslatos kilátásban is gyönyörködhetünk. De vajon biztonságban vagyunk-e a föld
felett tízezer méteren, közel ezer kilométeres óránkénti sebességgel száguldó „papírfalú” repülõgép fedélzetén? Talán meglepõ a válasz – különösen egy légi katasztrófákról szóló könyvben –, de nem egyszerûen biztonságban vagyunk, hanem jóval nagyobb
biztonságban, mint a hagyományos jármûveken.
Az újságolvasó, TV-nézõ ember itt joggal akad meg, hiszen egyre-másra értesül kisebbnagyobb légi balesetekrõl, míg hajó-, vonat- és autószerencsétlenségekrõl csak jóval
ritkábban. De vajon tényleg így van-e? A választ nem is annyira a közlekedés, sokkal
inkább az emberi lélek és a sajtó világában kell keresni. Ha például Indiában harminc
utassal a fedélzetén lezuhan egy utasszállító repülõgép, az világszerte a lapok címlapjára
kerül. Ha viszont ugyanott egy autóbusz csúszik ugyanennyi utassal egy megáradt folyóba, az legfeljebb néhány sort vagy mondatot kap a híradások vége felé. Az emberek
többségét ugyanis sokkal élénkebben foglalkoztatja az, ami egy repülõgéppel történik,
mint egy vonattal vagy hajóval – vagy pláne hétköznapi társunkkal, az autóval. Talán
a repülés kissé még mindig misztikus világa miatt, talán a bajba került repülõgépen
ülõk végzetes kiszolgáltatottsága miatt, de egészen biztos, hogy a sajtóból elsõ pillantásra
kapható kép messze nem reális.
Nézzük akkor a számokat! Mit mutatnak a különbözõ jármûvek baleseteirõl készült
statisztikák? Világszerte mintegy húszezer nagyobb repülõgépet tartanak nyilván, és
közülük minden negyedik állandóan úton is van. Persze egy-egy gép csak néhány órát
repül, de mire leszáll, másik emelkedik helyette a levegõbe. Az égi országutakon hömpölygõ népes ármádia az elmúlt évtizedben átlag negyven súlyosabb balesetet szenvedett évente, így minden szerencsétlenségre félmillió biztonságos repülés jut. Elképzelhetetlenül nagy ez a szám. A legszorgalmasabb pilóta vagy légiutas-kísérõ sem képes
huszadennyit sem repülni egész életében, így sokkal több oka van a repülõtér és a lakása
közötti utazás veszélyeitõl tartani, mint magától a repüléstõl.
A statisztikai adatok ugyanis azt mutatják, hogy a munkanapjait végigautózó sofõrnek
hét év után egyszázaléknyi esélye van az úton befejezni földi pályafutását, míg ugyanehhez
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