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Merito Aeronautico kitüntetés Kovács Józsefnek
„Merito Aeronautico“

elnevezésû, a legmagasabb katonai kitüntetés adományozásával ismerte el a brazil állam azt a tevékenységet, amelyet a brazil repülés szolgálatában végzett 60 éves munkássága
alatt

repülés fejlesztésének mind magasabb szintre emeléséhez.

Kovács József mérnök,
a magyar származású, brazil-magyar kettôs állampolgárságú repülô, repülôgép-tervezô és egyetemi tanár“, kaptuk néhány napja a hírt Brazíliából.

Mi is büszkék lehetünk erre, hiszen Kovács
József a 60 év alatt mindig büszkén vallotta magát magyarnak és magyar repülônek. Nem is
emlegették ôt másként,
mint a repülés „brazilmagyar“ megszállottjának. Nevét második hazájában legendaként emlegetik, annak a rendívül
sokirányú munkájának
eredményeként, amit ott végzett. Úgy mondják, nem
lehet megírni a brazil repülés történetét nevének említése nélkül. Errôl magam is meggyôzôdhettem, amikor a brazil repülés történetét közreadó vaskos kötetet
átnézhettem.
Itthon lelkes modellezôként kezdte pályafutását,
majd azt vitorlázórepülôként folytatta A második
világháború után kialakult kilátástalan helyzetben
úgy határozott, hogy ott fog lehetôséget keresni,
ahol a repülésben elérheti vágyát, és új repülôgépeket álmodhat, építhet majd. 1948-ban került Brazíliába, ahol azonnal bekapcsolódott az ott folyó repülôéletbe, mint sportrepülô, oktató és repülôgép-tervezô, hogy lelkes szakmaszeretetével nagyon rövid
idôn belül jelentôs mértékben hozzájáruljon a brazil
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Köszöntô

A repülôgép-tervezôi tevékenységét jellemzi, hogy 7
vitorlázó-repülôgép, 67 motoros repülôgép tervezésében vett részt. Ennek 73 %-ában, mint felelôs tervezô
mûködött. A megépült gépei közül 3 típus világhíressé
tette. Asszisztense volt a Brazíliában dolgozó Focke professzornak. Emellett, mint vitorlázórepülô versenyeken
vett részt és tartalékként tagja volt annak a csapatnak,
amelyik a brazil vitorlázórepülést képviselte az 1956 évi
világbajnokságon. Kitûnô motoros mûrepülô hírében áll
s 83 éves koráig aktívan részt vett repüloklubjának alapítójaként annak repülôéletében.

Az általa tervezett fémépítésû motoros gépek közül
nevezetes volt a „Regente“, amelybôl 124 db-ot, az
„Univerzal“, amelybôl 175 db-ot gyártottak 40 évvel
ezelôtt és amelybôl még ma is repül 80 db., továbbá a
legnagyobb sikert eredményezô, elsôként megtervezett
megépített és nagy számban gyártott „Tucano“ nevû
légcsavaros gázturbinás gép, amelyet 15 országban
használnak, amelynek licencét megvették gyártásra az
angol és francia gyárak, amelybôl ma már jóval több,
mint 1000 db készült az EMBRAER repülôgépgyárban. Ezt utóbbi két gépet katonai kivitelben, fegyverekkel ellátottan is gyártották.
Oktatta a leendô repülômérnököket és már nyugdíjasként vezetôje volt a brazil hadsereg berepülôpilóta
képzésének, de kiemelkedô szerepet kapott a gépészmérnökök repülômérnökké történô átképzésében is. Számos
tanulmány, szakmai elôadás igazolja kiváló felkészültségét. Mint pilóta berepülte sajáttervezésû gépeit, oktatott
vitorlázó és motoros gépeken egyaránt.
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Nyugdíjasként sem hagyta abba tevékeny munkásságát. Megtervezte a „Peregrino“ nevû iskola-gyakorló gépét, de már befejezés elôtt áll a „Dervis“ nevû mûrepülôgépe is saját kis mûhelyében.
2007-ben meglátogatva, meghatottan tapasztaltam
azt a tiszteletet és szeretetet, amellyel a brazil repülôtársadalom, kedves barátomat, Kovács Józsefet, körülvette.
Szerkesztette: Dr. Hegedûs Dezsô

