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1. Előszó 

A HTKA.hu felületén cikk formájában eddig kettő magyarázatokkal és további technikai információval 

kiegészített interjú jelent meg, ezek a lenti linkeken olvashatóak.1 

Az említett két íráson kívül a fórum felületén további, a fentiekhez hasonló interjút vagy előadást 

összefoglaló hozzászólás jelent meg, melyek tartalma nem lett annyira „felpolírozva” és kiegészítve, mint a 

két fenti cikké. Azoknak, akik nem követik rendszeresen a fórumot ezek a tartalmak lehet, hogy elkerülték a 

figyelmüket. Ebben gyűjteményben a fórumon megjelent interjúk és előadások tartalmát röviden 

összefoglaló kommentek egybe gyűjtése történt meg, szerkesztve, itt-ott apróbb változtatásokkal 

kiegészített formában. 

A szöveget nem nézte át és javította senki azok jellege miatt, ezért ezen gyűjtemény nyelvezete a cikkekkel 

összehasonlítva sokkal lazább, illetve emiatt gépelési hibák benne maradhattak. Remélem ez nem rontja a 

lenti összefoglalókban található történetek és érdekes adalékok megismerését. 

Az olvasói visszajelzéseknek köszönhetően a videók azon pontján, ahol indokolt, képekkel is illusztráltam a 

videóból idézett részeket. A kiemelt időpontokat is megjelöltem azok számára, akik szeretnék ezeket a 

pillanatokat a videókban is megtekinteni. 

Az anyag több, mint a felét a Jeff Guinn F-111 pilótával készült interjúk, illetve kérdezz-felelek videók teszik 

ki. Ennek egész egyszerűen az oka az, hogy nagyon érdekes dolgokat mondott, ami nem csak magát az  

F-111 típust, de magát a csapásmérést, és számtalan mást is megfelelő kontextusba tesznek az átlagember 

számára. Lényegében olyan dolgokat is elmagyaráz, ami így belegondolva a Haditechnikai Összefoglalóban 

részletesebben kellett volna, hogy helyet kapjanak, de akkor arra nem jutott idő vagy eszembe se jutott.  

A másik lehetőség a már 10 éves F-111 írásom felbővítése lett volna, de az akkora léptékű vállalkozás, 

amibe perpillanat nem mertem belekezdeni. Azonban mivel az egyik kedvenc típusomról van szó, ezért a 

többi interjúhoz képest ez kapta a legtöbb kiegészítést és magyarázatot. Mivel ez a leghosszabb része az 

írásnak, ezért ezt tettem az összefoglaló elejére, de igazából a Jeff-fel készült rész egy önálló cikket kellett 

volna, hogy kapjon... 

  

                                                           
1  https://htka.hu/2018/09/22/mig-29-interju-robert-hierl/ 

https://htka.hu/2019/04/15/interju-arnulf-hartllal-egy-pilota-eletutja-mitosz-es-valosag-az-f-104g-baleseti-
statisztikairol/ 

https://htka.hu/2018/09/22/mig-29-interju-robert-hierl/
https://htka.hu/2019/04/15/interju-arnulf-hartllal-egy-pilota-eletutja-mitosz-es-valosag-az-f-104g-baleseti-statisztikairol/
https://htka.hu/2019/04/15/interju-arnulf-hartllal-egy-pilota-eletutja-mitosz-es-valosag-az-f-104g-baleseti-statisztikairol/
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2. Jeff Guinn és az F-111 

   

A videó interjú a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/A-hrrMlksNA 

• 1978 elején kezdte meg a pilóta képzését. Akkoriban mindenki nagyjából ugyanazon  és procedúrán 

ment keresztül. Cessna T-37 Tweet géppel kiképzés négy hónapig, az alapvető műszeres, műrepülés és 

kötelékrepülés elemeit tanulták meg. A T-38 Talon szuperszonikus gépnél ugyanaz az élménye volt, mint 

a többségnek, hogy a gépbe nem beleül az ember, hanem „magára húzza”, mint egy ruhát. Maga a gép, 

mint kiképző gép szerinte még mai szemmel is igen decens teljesítménnyel bír a komoly gépre kerülés 

előtti oktatáshoz, akár vadászgép, akár csapásmérőre került az ember. 

 

A kiképzésük végén kezdték szelektálni a jelölteket, hogy melyik típusra lennének a legalkalmasabbak és 

milyen beosztásban. Pl. vadászpilóta vagy oktató, illetve az egyéb csapásmérő vagy felderítő gépeknél. A 

legjobbak gyakorlatilag oda kérhették magukat, ahova szerették volna. Ő a „vadászgépesek” csoportjába 

került és F-4 Phantom II gépre számított, de az F-15-ben nem reménykedett, mert szerinte annyira nem 

volt jó.  

 

Egy társa a csoportjában, olyan „istenkirály” volt, akiről az gondolta, hogy ő holt biztos, hogy F-15 zsoké 

lesz, összesen 2-3 ember került a csúcskategóriába. Ehhez képest a csoport „sztárja” F-4 Phantom II-re 

került, és totális meglepetésként ketten az F-111-re típusra lettek irányítva. Évek óta nem fordult elő, 

hogy bárkit a pilóta képzést követően egyből a típusra vezényeltek volna. Konkrétan akkoriban 1000 

órás (!) vadászgépes tapasztalatot vártak el ahhoz, hogy valaki az F-111 bal oldali pilóta ülésébe üljön. 

Ezt a pilóták korábban jellemzően F-4 és F-105 gépeken szedték össze. Néha a jobboldali 

fegyverzetkezelő (WSO, weapon system officer) pozícióba raktak kezdő pilótákat is, de oda jellemzően a 

navigációs kiképzés legjobbjait vezényelték. 

 

A követelményeket végül azért csökkentették ennyire drámaian, mert egész egyszerűen emberhiány 

volt a Légierőben ezért próbaképpen egyenesen az UPT-ről (undergraduate pilot training) képzés után 

egyenesen ilyen nagy és bonyolult vasra ültették a jelöltek egy részét, viszont csakis a legjobbakat.  

Így végül heten három különböző kiképző támaszpontról kerültek Canon AFB és Mountain Home AFB-re, 

az F-111-esek támaszpontjaira. 

  

https://youtu.be/A-hrrMlksNA
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• Három hét földi oktatással kezdte a típussal történő ismerkedést. Az egyszerű egyhajtóműves vadászok 

nem annyira bonyolult szerkezetek, egy többhajtóműves utasszállítóhoz képest, de az F-111 más volt.2 A 

gép megjelenésekor legalább négy jelentős újdonság volt a gépen. 

 

o A USAF első variaszárnyas típusa volt. (És végül az egyetlen.) 

o A terepkövető radar korábban semmilyen USAF gépen nem volt. 

o Az első fan jet (kétáramú) hajtóműves gép volt utánégetővel, minden korábbi gép turbojet volt. 

o És az első fly-by wire szerű vezérléssel bíró gép volt.  

 

A vezérlő rendszer az F-15-nél alkalmazott CAS (Control Augmentation System) rendszerre3 hasonlít Jeff 

leírása alapján. 

 

Három hét után következett a levegőben ismerkedés a gépekkel, de először csak óvatosan, lényegében 

iskolakörrel és rövid útvonalrepülésekkel. A variaszárny mozgatását is kipróbálták, ami teljesen 

manuálisan történt. Amennyire ő tudja a legnagyobb szárny nyilazásnál az F-111 légellenállása kisebb 

volt, mint a kisebb méretű F-4 Phantom II-é úgy, hogy az F-4 számottevően kisebb gép. Az F-111 nem 

azért volt gyors, mert tolóerővel jól el lett volna látva. A variaszárny segítségével a gép légellenállása 

lett nagyon jól optimalizálható.* 

 

Úgy emlékszik, hogy átlagos konfigurációban az F-111E tolóerő/tömeg aránya 1:4 táján volt a  

TF30-PW-9 hajtóművekkel. ** 

 

* Ez különösen igaz a magas szubszonikus tartományra, és lényegében ez biztosította a gép 

páratlan hatósugarát is. Na meg persze 32000 font belső kerozin kapacitás... 

** A saját adataim szerint fékpadon 19 600 font tolóerőt adtak le, tehát ez kb. 80 000 font felszálló 

tömeget jelentett. Ez teljesen reálisnak tűnik, a gépek üres tömege 47 000 font táján volt és a belső 

üzemanyag kapacitás meg kb. 32 000 font volt. Igazság szerint egy alaposan megpakolt  

F-111 ennél nehezebb is lehetett. Ezzel a tolóerővel is a gép 2-4 db 2000 fontos bombával képes volt 

elérni a M0,9 sebességet utánégető nélkül és tudta tartani ezt huzamosabb ideig értelmezhető 

hatótávolsággal. Újabb bizonyíték arra, hogy a tolóerő/tömeg arány mennyire semmitmondó adat 

sok esetben. 

Sajnos ennél a résznél úgy tűnik, hogy egy súlyos tévedés van az interjúban. Azt állítja, hogy az F-111 

szárnya olyan, hogy szuperszonikus repülésnél a szárnyprofil felett hangsebesség alatti áramlás van. 

Tudomásom szerint ez lehetetlen. 

• A gép repülésekor nagyon kellett figyelni a szárny nyilazás beállítására, mert komolyan befolyásolta 

annak orsózó képességét. Ha elkezdtek manőverezni és nem állították vissza a szárnyak nyilazását, akkor 

nagyon komolyan vesztett a gép a sebességéből és mivel adott nyilazási szög felett blokkolva voltak a 

spoilerek, a gép csigalassan reagált a kormánymozdulatokra.  

 

 

                                                           
2  https://htka.hu/2010/04/11/general-dynamics-f-111-aardvark-avagy-a-rettegett-foldimalac/ 

Bővebben az F-111 típusról a linken. 
3  https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/ 24. oldaltól. 

https://htka.hu/2010/04/11/general-dynamics-f-111-aardvark-avagy-a-rettegett-foldimalac/
https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/
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Ez akkor volt igazán kritikus, amikor kismagasságban repültek át egy hegygerinc felett nagy sebességgel, 

akkor terepkövető rendszer használata nélkül a géppel egy fél orsót követően a leborítás lassan ment. 

Ha meg a pilóta erős süllyedésbe vitte a gépet, ami közben gyorsult is, akkor soha nem vitte ki abból, 

mert beleállt a földbe.  Bővebb magyarázat az F-111-es írásból. 

 

A repülőgép orsózó mozgását elősegítő sopilerek vezérlését két egymástól független fly-by-wire 

(FBW) rendszer adta, melyeknek mechanikus tartaléka nem volt. Az FBW szintén az F-111 típuson 

debütált, bár nem az egész gép vezérlését biztosította, mint manapság. Az belső spoilerek vezérlése 

45 fokos, a külsők 47 fokos nyilazási szögnél kapcsoltak le. Ezután már csak a teljes egészében, 

aszimmetrikusan is kitéríthető vízszintes vezérsíkok (stabilizátorok) voltak felelősek az orsózó mozgás 

vezérléséért. Mivel ez önmagában kevéssé volt hatékony a spoilerekkel szemben, ezért a legtöbb 

támadási profil esetében a nyilazási szöget nem állították 44 foknál magasabb értékre. A 

szárnynyilazás maximális értéke 72,5 fok lehetett. 

A ’80-as évek elején egy gépszemélyzet saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen fontosak a spoilerek 

és a szárny nyilazásának helyes beállítása. Bombázási gyakorlatot hajtottak végre észak Angliában, 

az otterburni lőtéren. A „felpattanó” manőver után a gépet zuhanásba vitték. Hogy a kívánt szögben 

zuhanjanak a gépet a pilóta háton repülésbe vitte egy orsózással, ezután maga felé húzva a 

botkormányt a kívánt süllyedési szöget beállította a zuhanáshoz. Ezután a gépet újra a „talpára” 

kellett volna állítani orsózó mozgással, miközben már erősen süllyedt. Azonban a gép nem a várt 

módon reagált, feltűnően lassan orsózott. Azonban a gép már zuhanásban volt és az anyaföld riasztó 

mértékben közeledett. A gép felhúzását már csak akkor lehetett megkezdeni, mikor a gép már 

nagyjából a „talpára” volt állítva. A pilóta ekkor megint maga felé húzta a botkormányt és 

megpróbálta a gépet kivenni a zuhanásból. Egy paraszthajszálon múlt, hogy nem lett tragédia az 

esetből. Az utólagos elemzések és a földi megfigyelők adatai szerint gépet nagyjából 1,2 méter 

magasan sikerült kivenni a zuhanásból… 

Mi volt az kiváltó oka az eseménynek? Az, hogy a szárnyat 45 fokos nyilazási szögben hagyták. Az 

orsózó mozgás emiatt volt lassú, mert a spolierek már nem működtek. A személyzet alaposan betojva 

és némileg több ősz hajszálat birtokolva, de túlélte az esetet. Valószínűleg soha többet nem 

felejtették el ezután ellenőrizni a szárny nyilazási szögének beállítását... 

 

• A robotpilótának három beállítása volt SOFT, MEDIUM és HARD, és 200 és 1000 láb közötti repülési 

magasság közötti beállításai voltak (200, 300, 400, 500, 750, 1000). A lenti képen látható a két kapcsoló. 

 

 
Lenti videón részletesebben a rendszer bemutatása. 

https://youtu.be/vSyDslyADv4 

 

https://youtu.be/vSyDslyADv4
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A HARD beállítás úgy működött, hogy legfeljebb 4G-s túlterhelést engedélyezett objektum kikerülésénél 

és és az orr lefelé nyomásánál legfeljebb 0G-t, az emelkedés mérséklésének csökkentésére. A többség 

MEDIUM beállításon használta a rendszert, mert ezzel a hegygerincek feletti laposabban repültek át és 

kellemesebb érzés volt, de a gép korábban kezdett ilyenkor emelkedni. A rendszert a gerinc átrepülését 

követően állították HARD-ra. 

 

Nappal egyébként számtalanszor manuálisan vezették a gépet 60 méternél (200 láb) kisebb 

magasságon, mint amit a robotpilóta képes lett volna tartani. Éjszaka azonban ez képtelenség lett volna 

és nehéz volt megszokni. Egyik első élménye pl. az volt, amikor 400 láb magasan mentek és fényeket 

látott meg akkor azt gondolta, hogy az egy másik gép és összeütköznek. Aztán rájött, hogy azok autók, 

amik úton éppen a hegygerincen bukkantak fel, mert ők kisebb magasságon repültek, mint a gerinc... 

 

Amikor több ezer láb magas hegyeket kereszteztek, majd süllyedtek vissza több ezer lábbal, akkor a 

vezérlés képes volt elég „vicces” dolgokra. Mondjuk 460 csomós sebességnél átrepültek egy 4-6 ezer láb 

magas csúcson, majd a gép leadta az orrát, a csúcs átrepülése után felgyorsultak. Ez azzal járt, hogy a 

számottevően eltérő sűrűségű levegőben kezdett repülni miközben még változott a sebessége is. Az 

analóg vezérlő rendszer ezzel nem tudott mit kezdeni. Emiatt a bólintó mozgás vezérlése mindig túl 

erősen lépett be, és emiatt lényegében 4G-0G-4G-0G túlterhelésű bukdácsolásba vitte a gépet. 

Kényelmetlen volt, de meg lehetett szokni. 

 

• Az első négy hónap alatt, volt éjszakai és nappali alacsony repülés, levegőben utántöltés és éles 

fegyverzettel gyakorlás lőtéren. És ezek után kerültek át a harcászati századokhoz. („Fully ready to go.”) 

 

Négy hónap alatt. Ehhez képest meg most olyanokkal dobálóznak, hogy hány évig kell képezni egy 

pilótát? Valahol érthetetlen ez számomra, hogy hova nyújtják el. Mindez egy olyan gépen, aminek 

automatizáltsága sehol nincs egy mai vadászgépéhez képest... 

17:20-tól DACT és Red Flag 

 

• Volt Red Flag-en és DACT (Dissimilar Air Combat Training) gyakorlaton is. Amit megtanult ott, ha  

F-15 közeledik, akkor az egyetlen megoldás az irányváltás és menekülés. Az F-111-nek a leghalványabb 

esélye sincs ellene harcolnia. 

 

Ha sikerül időben végrehajtani ezt, akkor lényegében az F-111-est megfogni nem tudták, legfeljebb csak 

elkergetni lehetett, mert a Red Flag egyes részein tilos a szuperszonikus repülés.  Ahol viszont lehetséges 

volt, ott beleadtak apait, anyait a gépek. Jeff emlékei szerint a legnagyobb sebesség, amit F-111 elért a 

Red Flag-en kis magasságban 930 csomó volt, ez 1720 km/h, Mach 1,4 (!)...  

(Később ezt korrigálja, mert ennél gyorsabban is repültek.) 

 

Az F-111 gépek tengerszinten még fegyverzettel is képesek elérni a kicsivel 600 csomó feletti 

sebességet utánégető használata nélkül, még a gyengébb hajtóműves A és E változatok is. 

Amennyiben az őt üldöző gép nem használhatja az utánégetőjét bármilyen okból kifolyólag, akkor 

lényegében az üldöző és az üldözött F-111 nem közelednek egymáshoz. Ekkora sebesség különbség 

esetén tengerszinten a rakéták indítási zónája néhány km-re zsugorodik össze. Ezt viszonylag 

egyszerű belátni. 
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Az akkori vadászgépek közül lényegében csak az F-15 rendelkezett földháttérben célleküzdés 

lehetőségével, tehát minden más vadászgépnek szinte azonos magasságra kellett ereszkednie, hogy 

legalább infravörös rakétával megcélozhassa a gépet. Még, ha feltesszük, hogy 2-3 km-es 

magasságban az üldöző indított egy AIM-9 kategóriájú rakétát, akkor annak égésvégi sebessége alig 

haladta meg az M2,0-át, amit alig 5 másodperc alatt elért, majd a sűrű légkörben az rakéta gyorsan 

vesztette a sebességet. Hangsebesség alatt a rakéták manőverező képessége gyakorlatilag 0. Ez azt 

jelenti, hogy egy kb. 12 másodperces időtartamot nézve a rakéta átlagsebessége talán volt  

Mach 1,5, ami kb. 500 m/s igen erős felső becsléssel. Tehát ennyi idő alatt legfeljebb 4 km-es távolság 

áthidalása lett volna lehetséges, mert az utolsó km-en a rakéta gyakorlatilag már manőver képtelen 

volt.  

 

 
Ez a kép a videóból van kivágva, soha nem láttam még korábban sehol publikálva. A képen a szuperszonikus 
lökéshullámok által okozott levegő törésmutató változás hatása látható. A kép érdekessége az, hogy a gép 
utánégető nélkül, de mégis hangsebesség felett halad. A 8-9 fokos Mach kúp szög alapján M1,01 körül van a 
sebesség. 

 

• Fiatal hadnagyként részt vett a Red Flag-en, a US Navy szubszonikus csapásmérőivel repültek együtt. 

Keletről repültek az 51-es körzettől észak-nyugati irányban, „Dreamland” közelében, azért, abból az 

irányból nem kellett vadászfenyegetésre számítani, mert tiltott légtér. Az F-111 géppel érdekes módon 

SEAD feladatkörben repültek, mert gyorsabb sebességük révén rajta tudtak ütni a légvédelmen és így a 

lassabb gépeknek (p. A-6 Intruder) több esélyük volt a túlélésre. 

 

A Haditengerészettő (US Navy) jött ember elképzelése az volt, a célponthoz érés idejét (TOT – time on 

target) közelire vették, hogy egyszerre minél több gép legyen célkörzetben, de ugyanazon útvonalon 

repültek. Jeff szerint ez szokatlan volt, mert az F-111 annyival gyorsabban repült, hogy északról 

megkerültek mindenkit a hosszabb úton, de még akkor is a lassabb gépek előtt értek a célhoz úgy, hogy 

utánuk szálltak fel. De, ha ezt akarta a Navy-s csóka, hát akkor ezt is kapja... 

 

Az F-111 köteléket vezető pilóta utolsó Red Flag gyakorlatán vett részt (a wing parancsnokhelyettese 

volt akkor), az eligazításon közölte Jeff-el, hogy amin elérik azt a pontot, ahol engedélyezve van a 

kismagasságú szuperszonikus repülés ő olyan gyorsan és olyan sokáig fog repülni, amennyit csak lehet és 

nem érdekli, hogy ki tart vele. Megértette? Jeff csak bólogatott, hogy: 

 

„Igen uram”. 
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Az előtte repülő A-6-osokra éppen akkor vetette rá magát a „vörös oldal” vadász ereje, ezért egy éles bal 

fordulóval reagáltak, így pont Jeff elé kerültek. Akkor M1,2 sebeséggel 50-100 láb magassággal alattuk 

repült el. Az Mk-84-esekkel szuperszonikus sebességgel is repülhettek. Ők megléptek, elérték a célt és 

visszatértek anélkül, hogy megcsípték volna őket. 

(A gép kézikönyve szerint M1.2 a maximálisan engedélyezett sebesség az Mk-84-gyel.) 

 

• Az, ami számára érthetetlen volt, hogy az F-111 gépek éjszakai csapásmérésre is képesek voltak, sőt ez 

volt az elsődleges feladatkörük (az F-111F lézervezérlésű bombával), de azt mégsem gyakorolták Red 

Flag-en. Amennyire ő tudja az ő szolgálati ideje alatt senki nem is akart éjszakai Red Flag gyakorlatot és 

nem is volt ilyen, ameddig ő repült.* Tehát volt egy éjszakai, akár rossz idős csapásmérő gépe a USAF-

nak (csak buta bombákkal) és mégis, annak szélsőséges bevethetőségi eseteit nézve a realisztikus 

kiképzést nem biztosították a személyzetnek. Ehhez képest nappal repültek alacsonyan jó látási 

viszonyok között, amiről úgy gondolta, hogy ilyen helyzetben a gépek szinte biztosan nem repülnének 

élesben. 

 

*Ma már egészen biztosan van ilyen. 

https://youtu.be/KENwjRG69U8  

 

 

24:50-től angliai tapasztalatairól beszél, Upper Heyford támaszponton 

 

• Már úgy 1,5 éve volt az alakulatnál, amikor szóltak neki, hogy egy tagnak beszéde lenne vele. Nem is 

értette, hogy ki keresi ő ennyire, mert akkor még csak egy kvázi újonc hadnagy volt. Nekiszegezték a 

kérdést, hogy: 

 

„Volna kedve Angliába menni Upper Heyforba?” 

 

Mivel akkor még nem volt nős, kb. azonnal rávágta, hogy „naná, én vagyok az embere”.  

1981 februárjában érkezett meg új állomáshelyére. Röviden leírja, hogy egy mai fiatalnak szinte 

felfoghatatlan lehet, hogy az odahaza levőkkel a kapcsolattartás akkor mennyire korlátozott volt. A 

telefonálás irgalmatlan drága volt, egy levélváltás laza 2 hétbe telt. 

 

• Bár akkor még csak hadnagy volt, de elvileg bevethető (mission ready) volt, de mivel kb. frissen végzett 

és első típusos pilóta, ottani szemmel iszonyatosan zöldfülűnek számított. Pislogtak erősen az 1000+ 

repült órás pilóták, hogy mit kezdjenek az alakulat új tagjával, aki ráadásul volt már Red Flag-en. Ilyet 

nem láttak még addig... Először a bevetés tervezéshez akarták tenni, majd azért elkezdtek gondolkodni, 

hogy:  

 

„Ő már volt Red Flag-en, bakker, amikor még mi sem voltunk...”  

 

Így igen hamar gépre tették és repült együtt a többiekkel. 

 

Az USA-hoz képes furcsa módon sokkal szabadabban és kevésbé kötött útvonalakon repülhettek 

elmondása szerint. Helyenként kapcsolatban kellett lépni a civil irányítással, néhol nem mehettek  

250 láb alá, de kb. annyi volt az elvárás, hogy ne legyen galiba és ne kapjon a támaszpont kéretlen 

telefonhívásokat, hogy már megint mit csináltak. Ráadásul Angliában repültek, sőt, Skóciában, ahol az 

USA déli államaival ellentétben kb. minden harmadik nap rossz idő volt, ami azért valósághűbb 

https://youtu.be/KENwjRG69U8
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gyakorlási lehetőséget tett lehetővé. Miden kiképző/gyakorló bevetést 0-ról tervezhettek, sokkal 

rugalmasabb és „élőbb” környezetben gyakorolhattak. 

 

• 25-35 órát (!) repültek havonta. Ezt úgy írja le, hogy elsőre talán nem tűnik soknak hallgatónak, de 

nagyon igénybe vette a pilótákat, főleg a bevetéstervezés, akkor semmiféle számítógépes segítséget 

nem kaptak ehhez. Manuálisan csinálták a TOT szinkronizálásától kezdve a tankerekkel történő 

koordinációtól kezdve mindent. A felszállás előtt 5 órával kezdődött meg bevetés tervezés és eligazítás. 

Egy 2,5 órás repülés és kiértékeléssel egy 10 órás munkanap jött ki, ahol mentálisan és fizikailag is 

igénybe voltak vége az emberek. És még emellett is voltak egyéb beosztásból adódó kötelezettségei az 

alakulat tagjainak. Átlagban 3-szor repültek egy héten. 

 

35 órás hónap esetén ez nagyjából 10-15 ilyen napot jelentett egy hónap alatt. Azt a részét nem is 

értem, hogy ezt ki érezné kevésnek, mert ez éves átlagban 300 óra feletti repidőt jelent. Egy mai 

pilóta a fél kezét is odaadná ennyiért, már ha fizikailag bírják. Persze nem feltétlen csak a repülést jól 

ismerők nézik a csatorna videóit, számukra ez új dolog lehet. 

• Érdekesség, hogy oktatópilóta lett még mielőtt századosi rangot elérte volna. Az oktató pilóták 

beosztása még sűrűbb volt. Előfordult olyan is, hogy egy hónap alatt 50 (!) órát repült. Iszonyatosan 

kimerítő volt ez, Jeff úgy írja le, hogy: 

 

„Majdnem kicsinált a szolgálat.” 

 

• Az F-111E-t úgy mutatja be, hogy erős túlzással az INS (inertrial navigation system, tehetetlenségi 

navigációs rendszer) ellenére is II. vh-s módszerekkel navigáltak, az analóg INS csak segítséget nyújtott a 

pontosításhoz. (Ezt azért erős túlzásnak érzem.) Az F-111F változatot az ’E’-hez képest egy csodának írja 

len annak digitális avionikai rendszerei miat. („Digital F-111”) 

 

31:40-től Sivatagi Vihar. 

 

• 1984-ig volt Angliában majd elhagyta a Légierőt (USAF). Viszont egy idő után nem csak a repülés, de a 

Légierőben szolgáló emberek is hiányoztak neki, ezért elhatározta, hogy visszatér. A civil légitársaságok 

iszonyatos erővel szívták el a pilótákat a légiszállítási ipar átalakításának (a carteri deregularizáció4 

következménye, ami Ronald Reagan alatt kapott igazi lendületet), ehhez képest ő pont ezzel az árral 

szemben úszott és kívánt ismét Légierő tagja lenni. A toborzó irodában őt fogadó ember pislogott egy 

sort, amikor betoppant és közölte, hogy: 

 

„Egy ex. légierős fickó vagyok, néhány éve szolgáltam és szeretnék visszatérni, hogyan  

tehetem ezt meg?” 

                                                           
4  https://en.wikipedia.org/wiki/Airline_Deregulation_Act 

https://en.wikipedia.org/wiki/Airline_Deregulation_Act
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Micsoda? Vissza? A Légierőbe? (32:30) 

A toborzó tiszt pislogott egy sort, hogy ez most komoly? Jeff ajánlólevelet kapott egy ezredesként 

szolgáló régi barátjától és alig 2,5 évvel kilépése után újra a Légierő kötelékébe került. Egy rövid 

visszaszoktató időszak után kapásból oktató beosztásban repült a Mountain Home támaszponton.  

1987 elejéig repült oktatóként, majd feltették neki a kérdést, hogy lenne-e kedve a USAF Fighter 

Weapons School5 (FWS) intézménynél tevékenykedni. Aminek különlegessége az volt, hogy ők nem 

Nellisből repültek, mert az F-111 irgalmatlan hatótávolsága lehetővé tette, hogy az idahoi támaszpontról 

hajtsák végre a Nellis környéki feladatokat. Rendszerint légi utántöltés nélkül. 

 

Figyelem ez a FWS nem keverendő össze a haditengerészeti intézménnyel, ami a híres „Top Gun”,.6 az 

Miramar támaszponton volt 1996-ig. 

• 1988 júniusában ismét Upper Heyford támaszpontra helyezték át, ahol 1992-ig szolgált, a korábbi 

alakulatában repült, a 79. században.7 Az alakulat számára azért különleges, mert a többi száaddal 

ellentétben sokkal inkább ápolták és tartották a kapcsolatot egymással a már leszerelt hajózók. A 

szolgálatát lényegében a korábbi meghosszabbításaként élte meg, de mivel már a katonai hierarchia 

magasabb szintjén volt, így egyéb extra teendők is hárultak rá, de alapvetően ugyanaz volt a módi. Négy 

gépes kötelék vezére, oktatás stb. Ami különlegesebbé tette az alakulatnál eltöltött négy évet az 

Szaddam Husszein volt. 

 

• Angliában a legtöbb „lőtér” vízfelület felett van, emiatt évente egyszer rendszeresen áttelepültek Incirlik 

támaszpontra Törökországba, ahol a Konya szárazföldi lőtéren is gyakorolhattak.8 Éppen ott 

tartózkodtak, amikor az iraki haderő megszállta Kuvaitot. Így véletlenül ők voltak az egyetlen amerikai 

alakulat az akkor kialakuló konfliktus zóna közelében állomásozott. Ennek köszönhetően a CNN egy kis 

trükkel élt és a másnapi híradóban már az ő gépeiket mutogatták a TV-ben azt sugallva, de nem állítva, 

hogy valójában egy éjszaka alatt áttelepültek. Egy ideig még maradtak a megszokott rotációnak 

megfelelően, de aztán leváltotta őket a 77. század (az alakulat számára jól emlékszik, bizonytalan volt az 

interjúban). Ő az oktatói beosztása miatt még két hétig maradat a 77. századdal együttműködve, de 

aztán ment az alakulatához vissza. Végül aztán „odafent” úgy döntöttek, hogy települjenek vissza 

Törökországba októberben és egészen a Sivatagi Vihar végéig ott is maradtak. 

  

                                                           
5  https://en.wikipedia.org/wiki/USAF_Weapons_School  
6  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_Strike_Fighter_Tactics_Instructor_program 
7  https://en.wikipedia.org/wiki/79th_Fighter_Squadron 
8  https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/konya.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/USAF_Weapons_School
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_Strike_Fighter_Tactics_Instructor_program
https://en.wikipedia.org/wiki/79th_Fighter_Squadron
https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/konya.htm
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Hogy miért őket választották ki tartósan ottlétre, arra csak az tippje van, hogy a 79. században négy a 

USAF FWS-t végzett ember is volt, addig a másik kettőbben csak egy-egy. A másik ok lehetett, hogy az 

Upper Heyford támaszponton ő rendelkezett a legmagasabb repült óraszámmal. De szerinte az sem 

elrugaszkodott, hogy az ezred parancsnoka (a wing sokkal nagyobb, egy VSz méretű ezrednél) 

véletlenszerűen választotta ki őket. Elég szemléletesen be is mutatta az elképzelt folyamatot. :) 

 

 
Akkor a sorshúzás által a 79. század lesz... (36:45) 

Az Incirlik légitámaszpontra települt gépek a frissen alakult 7440th Composite Wing (vegyes ezred) 

állományába kerültek, ez egy különleges, frissen létrehozott vegyes ezred volt az Operation Proven 

Force keretében. Az 79. mellett a 77. és az 55. század is részt vett ezekben, mindegyik F-111E típust 

használta. 

• Októberben úgy érkeztek oda, hogy a cél a felkészülés volt a sejthető éles bevetésekre. Ezt azzal 

kezdték, hogy összepárosították a pilóta-WSO állományt és onnantól fogva kizárólag csak abban a 

párosításban repültek együtt. Az éjszakai alacsonytámadó feladatokhoz a lehető legmagasabb szintű 

együttműködésre volt szükség. 

 

Azért valljuk be igen kényelmes, hogy erre lehetőséget adott a helyzet. És ha nem ez lett volna...? 

Akkor bizony ilyen összecsiszolódás nélkül kellett volna repülni... 

 

37:40-től a Sivatagi Vihar első éjszakája 

 

• A terepkövető rendszer bemutatásával kezdi. A rendszer nagyon komplex volt, ha az ellenőrző lista 

egyetlen pontját is elrontották, akkor lehetett elölről kezdeni az egészet, hogy kiderítsék, hogy akkor 

műszaki hiba történt, vagy csak a pilóta hibázott. Az első éjszaka Jeffnél háromszori próbálkozásra sem 

sikerült életet lehelni a rendszerbe. A karbantartókat odafüttyentették a géphez, akik gyorsan 

megnézték mi lehet a baj és végül működni kezdett a rendszer. 

 

(38:18-tól összefoglalja azt, hogy mi lehetett a hiba, de olyan tömör, hogy ennyiből én nem értettem 

meg a rendszert.) 

 

A probléma csak az volt, hogy közben telt az idő és az egy hajtóművel a betonon váró gép fogyasztotta 

az üzemanyagot, és elérték azt az időpontot, amikor fel kell szállni és a lehető leggyorsabb tempóban, de 

még viszonylag gazdaságosan utolérthetik a többi gépek a kötelékükben. Emiatt olyan folyamat 

végrehajtásába kezdett, amit normál esetben soha nem csinálna. Egy hajtóművel kezdte meg a 
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kigurulást és közben indította a második hajtóművet. A futópálya végéhez sokat kellett gurulni és a 

maximális guruló sebessége a gépnek 30 csomó volt hivatalosan. Jeff 75 csomós sebességig vitte el a 

gépet. Ő volt elvileg egy négy gépes kötelék vezére és ehhez képest még mindig földön volt, amikor a 

többiek már régen felszálltak. Szólt a toronynak, hagy adjanak neki zöld utat, mert különben nem jön 

össze, nem állhatnak meg. Gyorsítás, fékezés, pályára fordulás után azonnal kapcsolták az utánégetőt és 

a többiek után eredtek. 

 

Aztán az események csak sűrűsödtek. Majdnem összeütköztek egy tankerral amikor emelkedtek és úgy 

7-8 ezer láb magasságában jártak. Felkiáltott, hogy honnan a pokolból került az oda, olyan közel volt, 

hogy az utántöltést segítő fényeket tisztán ki tudta venni. (Ez bőven 100 méternél kisebb távolság.) 

 

Ezek után a következő gikszer akkor jött, amikor a tartalék műhorizont (standby attitude indicator). 

lassan kezdett bedőlést mutatni. Ennek két oka is lehetett, amiből az egyik a segéd referencia giroszkóp 

ismételt meghibásodása lehetett vagy annak sodródása (drfit). A megfelelő műveletsort végrehajtva 

helyreállt a rend, máskülönben haza kellett volna térniük. 

 

Repültek tovább a többiek után, de az éjszaka még mindig tartogatott meglepetéseket. Ehhez azonban 

szükséges néhány további adalék a történethez. Az F-111-en az infracsapda és a radarzavaró anyagok 

szórására szolgáló rendszer működtető kapcsolja a gázkar előtt volt, viszont kényelmetlen távolságban 

voltak a kapcsolók. Úgy kb 2-3 centis kapcsoló volt. 9 Ennek áthidalására azt találták ki a földi személyzet 

részéről, hogy megtoldják a kapacsolót. Erre a hajtóművek olaj mintavételező csöve tökéletes volt, 

pontosan passzolt a kapcsolóra. 2 hüvelyknyi toldás elment, 3 már jobb volt és 6 hüvelyknyi toldás 

esetén már mindenki gond nélkül tudta működtetni a kapcsolót a gázkar elengedése nélkül. 

 

Döbbenetes, de a teljes addigi karrierje során egyetlen alkalommal sem dobhattak infracsapdát – lehet, 

hogy felgyújtották volna a prérit, vagy ki tudja miért – de nem tudta milyen látvány és érzés az. Az 

infracsapdákat a gép hátsó részén lefelé lőtte ki a rendszer. 

 

 
Az ominózus kapcsoló, a kép bal szélén éppen még belóg a gázkar. 

                                                           
9  http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/CW_tour/CW-40.html  

http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/CW_tour/CW-40.html
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Infracsapdák kazettái az F-111-en a korszerűsítések előtt. 

További kiegészítő informávció; az F-111-esek esetén, ha súlyos hajtómű hiba volt és turbina lapták 

kirepült, akkor szinte biztosan felgyújtotta a gépet, mert a közelben levő üzemanyagtartály találta el és 

akkora tüzet okozott, amit reménytelen volt eloltani. Egyetlen gépről tud, ami leszállt és aztán a földön 

égett el. 

 

Na, szóval repülés közben egyszer csak azt tapasztalta, hogy hirtelen világos lett és ugrott egy picit a gép. 

Egyből arra gondolt, hogy:  

 

„OK, melyik hajtómű volt melyik hajtómű gyulladt ki...?”.  

 

Majd ott ült csak bambán, hogy akkor ez mi volt, mert a gép működött ahogy kell. A WSO akkor 

észrevette, hogy az infracsapda számláló állása változott. Véletlenül sikerült egy infracsapdát kidobni. A 

műanyag cső súrlódó ellenállását a viszonylag vastag kesztyűn keresztül nem érzékelte. Na, ezek után is 

rendületlenül mentek a többiek után, amikor viharos időjárás nehezítette meg útjukat. Hát, nem 

egyszerűen kezdődött számára a Sivatagi Vihar... (Ami egyébként számára csak a 2. éjszaka volt, lásd 

majd később.) 

 

• Szóval végre elérték az iraki légteret, amikor egy társa – aki maradjon publikum számára névtelen, de 

dadogós becenevét említi Jeff – kicsit benézett dolgokat. Röviden. Előttük F-4G Wild Weasel gépek 

mentek. Az AWACS közölte, hogy „picture clear”, vagyis nincs ellenséges vadász a közelben. Az F-4G  

20 ezer lábon indítottak egy AGM-88 HARM-ot és be is mondták a rádióban, hogy „Magnum”. Erre a 

meg nem nevezett pilóta azt hitte, hogy egy MiG indított rá rakétát – mikor egy sem volt ott, lásd az 

AWACS üzenetét – és teljes utánégetésre kapcsolt és fordulni kezdett. És megtörtént. Megint.  

 

Ő is sikeresen megnyomta a kapcsolót és infracsapdát dobott, de mivel ő sem csinált még olyat soha, 

emiatt azt hitte, hogy eltalálták a gépét. Bemondta a rádióba, hogy „mayday, mayday mayday”, majd a 

vészleoldó gombot megnyomta. Az F-111 8 darab kazettás bombát vitt. A probléma csak az, hogy a 

vészleoldás szigorúan szabályozott, nem lehet csak úgy végrehajtani, mert komoly esély van rá, hogy a 

nem előírt körülmények közötti eldobás esetén a függesztmény eltalálja a gépet. Az egyetlen dolog, ami 

sanszosan megmentette a gépet, hogy erős forduló végrehajtás közben nyomta meg a gombot és 

valószínűleg így pont a szárny és a vezérsíkok között bucskázott el a géptől vészleoldott cumó. A WSO 

vette ki a gépet végül a zuhanásból. A gép ezzel megkapta az első hazatérő gép kétes dicsőségét a 

körülmények által... 

 

Hogy mennyire nem tréfadolog a vészleoldás íme egy videó, amiben egy F-111-es is szerepel. az F-111-es 

esete 0:16-tól. Konkrétan ezt az esetet Jeff is megemlíti. 

https://youtu.be/fPTnmZ_HPAs  

https://youtu.be/fPTnmZ_HPAs
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• Ők Szíria és az Irán közeli területek felé repültek Irak keleti részén. Ekkorra már alacsonyan repültek dél 

felé a radarok észlelési zónája alatt. Ez volt a bevetés messze legstresszesebb része. Olyan területen 

repültek éjszaka és alacsony, ahol soha életükben nem jártak. Még annál is félelmetesebb volt, mint 

amikor lőttek rá. Mindez úgy, hogy eddigre már 3000 óra feletti tapasztalata volt a gépen. 

 

Repültek egy völgyben végig, majd egyszer csak egy fényt láttak, ami éppen rájuk fordult. Az gondolták, 

hogy most végük és meghalnak. Aztán gyorsan rájöttek, hogy egy teherautó bukkant elő a gerincen, ami 

éppen szerpentinen fordul és a fényszórójának fényét látták, amikor a teherautó magasabban volt náluk. 

Úgy kb. 100 lábbal (30 méter) voltak alatta és úgy 60 lábnyira (!) lehettek oldalirányba tőle, kb. 500 

csomóval húztak el mellette. A sofőr is sanszosan jól becsinálhatott, hiszen gyakorlatilag csak 

másodpercekkel korábban halhatta a gép zaját. 

 

Ennyi dráma után a vicc az, hogy a célterületet minden további esemény nélkül elérték, oldották a 

fegyverzetet és indultak hazafelé. Na, akkor történ még valami. A hírszerzésnek fogalma sem volt róla, 

de a gépek hazafelé vezető útja pont Szaddam nukleáris programjához tartozó létesítmény felett 

vezetett. Amit rengeteg légvédelmi ágyúval védtek. Mivel éjszaka teljes utánégetéssel repülni nem túl 

bölcs, ezért csak minimál fáklya üzemen 660 csomóig gyorsítva, majd vissza véve a teljesítményt 

maximálgázra a gép szépen lassulva 600 csomós sebességgel 200 lábon zúgott át tűzfüggönyön. 

 

Szerinte olyan alacsonyan repültek, hogy nem is tudták a lövegeket kellően alacsonyra állítani, de 

finoman szólva vannak kétségeim ezen állítás helytállóságában... 

• A visszatéréskor volt még egy kis izgalom, amikor egyszerre 60 gép tartott a támaszpont felé. A rádiózás 

kicsit nehezen ment és nem igazán bírták a terhelést reptér irányítói. Az idő viszont éppen jó volt a 

támaszpont körül. Jeff látott egy kis rést a forgalomban gondolta megcélozza. Majd a rádióban 

rákérdeztek, hogy azért látja azt a KC-135-öst maga előtt 2 mérföldre ugye? Mire ő:  

 

„Milyen KC? Nincs ott semmi...”   

 

Na, ekkora kapcsolta fel helyzetfényeit a tanker előtte. Az a „rés a forgalomban” a KC-135 volt. Teljes 

utánégetésre kapcsolva leírt egy kört, majd úgy szállt le. 

 

Számomra ez az egész zavaros volt egy kicsit, mert ilyen lazasággal történő leszállás igen durva 

szabálysértésnek tűnik... 

• Két héttel a Sivatagi Vihar után tértek vissza Upper Heyfordba. Mivel az 55. századnál emberhiány volt, 

ezért áthelyezték az 79. századtól oda. Ezt ő sajnálta, mert bármilyen jó emberek is voltak az új 

alakulatánál, az igazi otthonának a 79-est tartotta. Az utolsó hat hónapját Angliában ennél az alakulatnál 

töltötte, mint rangidős őrnagy. Egy év Indermediate Service School után 3 évig a Pentagonban szolgált, 

amit meglepő módon érdekesnek talált és sokat tanult ott, de mikor felmerült, hogy még hosszabb időt 

töltsön ott karrierje végén inkább felvágta volna az ereit, ahogy ő fogalmazott. És ez az érézs csak úgy a 

semmiből jött. Szóval három év, és ennél többet nem is akar mondani róla. Mivel mindent látott, amit 

már csak akart ezredesként (vagy akár tábornokként is), de előléptetésre se vágyott már nagyon és 

szerinte esélye sem volt rá. Repülni viszont még mindig szeretett. Nagyon. 
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Mivel a hidegháború utáni megszorítások és leépítések időszaka volt esélye nem nagyon volt, hogy harci 

századhoz kerüljön, de az F-15E-vel nagyon szeretett volna repülni. Laughlin támaszponton Texasban a 

fiatal századosok közül nem sokan szerettek szolgálni és oktatni, amikor oda helyezték őket és 

lehetőségük volt, akkor inkább dobbantottak a Légierőtől. 

 

Itt jött a képbe ő és néhány olyan vén róka – csak vénembernek hívja magukat (greybeard) –akik 

boldogan végezték egy százados munkáját is, ha repülhettek. Így ő T-38 gépen oktatta a fiatalokat, mert 

ő volt vadászpilóta volt és olyanjuk éppen nem volt. 

 

Ez az a pont, amit nem értek. Ok, hogy az F-111 szuperszonikus vadászbombázó, de azért 

vadászpilótának hívni magát az valahogy homlokráncolós nekem... Persze a gép teljesítményét és 

tömegét nézve, mint feladatot nézve valóban inkább ahhoz van közel. 

Úgy 13-14 hónapja lehetett a támaszponton, amikor kapott egy telefonhívást az ezredparancsnoktól.  

 

„Jeff, azt szeretném, hogy menjen NAS Whiting Field (Flordia) támaszpontra és legyen ott 

századparancsnok.” 

 

Ekkor pislogott egyet Jeff, hogy:  

 

„Hogy hova? Haditengerészei támaszpontra? Valamiről lemaradtam uram? Valami nagy hézag van 

aközött, hogy hol vagyok és ahova kéri, hogy menjek, amit nagyon nem értek.” 

 

 
„Hogy hova?” (59:40) 

Amiről ő nem tudott, a saját kis világában élve, hogy a USAF és a US NAVY közös kiképző programot 

futatott a Vance AFB (Oklahoma) támaszponttal közösen. Az oktatók és a tanoncok fele-fele arányban 

jöttek a két haderőnemtől. A Pensacola közelében levő NAS Whiting Field támaszponton légcsavaros 

gázturbinás hajtású Beechcraft T-34 Mentor géppel repültek. Jeff légierős karrierje végül 

haditengerészeti századparancsnokként ért véget. 

(F-15E-vel végül mégsem repült ezek szerint...) 

 

2000 márciusában hagyta ott a fegyveres erőket és a civil életben a Northwestern légitársaságnál 

helyezkedett el. Pénteken szerelt le és hétfőn már a légitársaság oktató központjában volt 

Minnesotában. A DC-9 típusra képezték ki másodpilótának. Végül a DC-9 és A320 típusokat repülte. A 
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9/11 utáni események következtében a légiközlekedés megzuhant, ezért 2002 októberétől 2,5 évig 

programtervezőként dolgozott a Fordnál és végzett egyéb munkákat is. Ezt csak úgy említi, hogy: 

 „A gyerekeket etetni kell no...”  

 

2005 márciusától ismét repült és dolgozott a Fordnál is, de ez októberre véget is ért., mert megint 

távoznia kellett a repüléstől. Ekkora lett nagykából elege a légitársaságból. 2006 februárjában a  

FedEX-nél volt egy interjún, júniusban felvették a céghez és egy MD-11 másodpilóta beosztásba került 

Anchorageba. 8,5 évig repült onnan, egy rövid ideig B727 típuson is, szintén másodpilótaként. 2015-ben 

megpályázott egy németországi pozíciót, amit meg is kapott. Az interjú készítésének idején kapitányként 

repült B757-en. 

 

Amúgy hobbija a kocsik, imádja bütykölni őket. Jim Clarke az egyik példaképe. A kedvenc gépe talán a  

T-38-as, de még a USAF FWS idején egyszer volt lehetőség egy F-15D hátsó ülésében repülnie. Nagyon 

könnyű vezetni az F-111-hez képest és a bivalyerős még a legenyhébb kifejezés, ami illik rá. A repülést 

soha nem unta vagy utálta meg. A legutolsó 79-es századtalálkozón, amit egy hajón tartottak 

folyamatosan csak a sztorizgatás ment a régi szép időkről. Hát, hogy lehetett volna ezt unni és nem 

szeretni...? 

https://youtu.be/fLjOcpsrLsI 

 

• A fenti rövidebb videóban a címe ellenére alig esik szó a MiG-23-as típusról. Lényegében annyit említ 

róla, hogy ez egy olyan vadászgép, ami talán még az F-111-esnél is rosszabb a forduló képességben. Az 

viszont tényleg igaz, hogy a gép utánégető nélkül nem volt gyorsabb náluk és a kabinból a kilátás nem 

volt túl jó. Egyszer repült, a Tonopah támaszpontról üzemelő MiG ellen. Ez a Red Flag által is használt 

légtér északnyugati sarkában van. Az F-111-esek ebben az esetben is Mountain Home támaszpontról 

repültek. 

 

Itt költői túlzást érzek. Még a korai exportált MiG-23 változatok is azért érezhetően jobb repülési 

teljesítménnyel bírtak, mint az irgalmatlanul nehéz és tolóerővel sokkal gyengébbel megtámogatott 

F-111 család bármelyik tagja, különösen a ’D’ vagy az ’E’ változat. 

• Az F-111F típust az ’E’ változaton levők irigyelték annyival többet tudott náluk, elsősorban a Pave Tack és 

a lézervezérlésű bombát hiányolták. Hajító bombázással kb. 6 tengeri mérföld távolságból is oldható volt 

45 fokos szögben elhajítva a bombát, 200 lábról felugorva, 600 csomós sebességgel, amit végül a Pave 

Tack világított meg. Ezzel a módszerrel is pontcélok voltak eltalálhatók. Ezzel szemben az F-111E 

módszerét a II. világháborús B-17-hez hasonlítja azzal a különbséggel, hogy volt radarjuk és fejlettebb és 

pontosabb volt a műszerezés, de a feladat lényegében ugyanaz volt, sok manuális tevékenységgel, egy 

sokkal gyorsabban repülő géppel. 

https://youtu.be/fLjOcpsrLsI
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Az F-111F jellemző alacsonytámadó profilja. 

 

• Szóval egyszer aztán kitalálták, hogy egy olyan forgatókönyv szerint gyakorolnak, ahol odalent 

tartózkodó különleges erők világítják meg a célt és így az F-111E is képes volt lézervezérlésű bomba 

célba juttatására. Ezt szoros formációban tervezték megtenni. A vezér navigált és hajtotta végre a 

számításokat, amikor a felpattanást meg kell kezdeni, a kísérője csak követte. A szoros kötelékre azért 

volt szükség, mert az akkori „bang-bang” vezérléses lézerbombák esetén csak a végfázis korrekciót 

végezték el a bombák, de alapvetően pontosan kellett a célpontot megcélozni. Ez igen pontos időzítést 

követelte meg a pilótáktól. 

 

Jeff volt a kísérő, kb. 200 láb irányban oldalt és 100 lábbal lemaradva követte a vezért, csak őrá 

fókuszált. A vezér meg csak a navigációra és a rejtett megközelítésre. A megközelítés közben azonban a 

vezér egy igen meredek csúcs mellett repült el, ami a vezér jobbján volt. Ahol Jeff is... 

 

 
Hoppá, hová tűnt a Nap... (6:30) 

Az egyetlen ok, amiért nem repült bele a hegyoldalba, hogy reggel repültek, a Nap alacsonyan volt és 

pont olyan helyzetben, hogy a közeledés közben a csúcs kitakarta. azt. Hirtelen sötét lett és Jeff betojva, 

azonnal hátra húzta a botkormányt és ugrott át a csúcs felett. 
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A megfigyelők / oktatók fentről egy másik gépről követték az eseményeket és először azt gondolták, 

hogy:  

 

„Úristen, ezek meghaltak...! Ja, mégsem...” 

 

 
„Úristen, ezek meghaltak...! Ja, mégsem...” (6:45) 

Jeff szerint, ha délután repülték volna bevetést, akkor sanszosan beleállnak a hegyoldalba, mert annyira 

a vezérre fókuszált. A vezért nem hibáztatta ezért, hiszen ilyet soha nem csináltak eddig, mert eddig 

minden gép saját maga navigált és kb. mérföldes térközökkel repültek. 

 

Hasonló katasztrófa egyébként volt az USAF történetében, amikor Thunderbirds egy teljes köteléke 

odaveszett. Akkor a vezérgép vezérlése hibásodott meg és süllyedésből nem tudta kivenni a gépét. A 

süllyedést 30 méter magasan kellett volna befejezni, ezért ez az apró különbség a gyémánt formáció 

három másik tagjának nem tűnt fel. A vezérre fókuszálva végül annak meghibásodott gépét követve 

beleálltak a földbe. Túlélő nem volt.10 

 

 

https://youtu.be/jAyMklJSwi8 

A fenti videó a Red Flag gyakorlatokkal kapcsolatos emlékeit és tapasztalatait foglalja össze. A 

fentiekben korábban bemutatott videóban részlegesen érintett témák itt-ott újra felbukkannak. 

 

                                                           
10  https://en.wikipedia.org/wiki/1982_Thunderbirds_Indian_Springs_Diamond_Crash 

https://youtu.be/jAyMklJSwi8
https://en.wikipedia.org/wiki/1982_Thunderbirds_Indian_Springs_Diamond_Crash


HTKA.hu A technika és az ember 

20 

• 1978-ben csatlakozott az USAF-hez és mivel még az F-111 is számára a semmiből jött, a Légierő egyéb 

dolgairól szinte semmit nem tudott, így a Red Flag is ebbe a kategóriába esett. 1979 októberében hallott 

róla először, amikor az F-111-es század, ahol szolgált készült a részvételre. Ez 1980 februárjában 

következett be. Az esemény közeledtével volt egy kis vita, hogy a két újonc hadnaggyal  

(2nd lieutenant) mi legyen. Ő és egy másik újonc pilóta voltak az egész alakulatban, akik nem az 1000+ 

repült órás tapasztalattal bírók táborába tartoztak. „Túl tapasztalatlanok”, ez volt sokak véleménye, de 

mégsem ülhetnek csak úgy és mivel egész század megy, így, hát mentek ők is... 

 

• A Red Flag akkor még viszonylag új dolog volt, csak 1975 óta létezett, amit a vietnámi bevetések 

tapasztalatai hívtak életre. Itt következik a szokásos megjegyzés arról, hogy úgy gondolták, hogy a 

rakéták elvégzik a dolgokat és nincs mit nagyon ragozni, de kiderült, hogy ez nem egészen igaz. A Red 

Flag ettől függetlenül kezdetben egy erősen vadászgépek és azok légi harcát modellező gyakorlat sorozat 

volt, viszont elég hamar a scenario alapú gyakorlattá vált, ahogy később és ma is ismertté vált. Amikor ő 

az első esemény részt vett, akkor már legalább átmeneti fázisban volt rendszer, nem annyira vadászgép 

központú volt. A hidegháború vége és szovjet összeomlás hozta a másik komolyabb változást a Red Flag 

történetében. 

 

 
Jeff még újoncként az F-111 típuson. 

• A Red Flag kb. 1 hónapos időtartamú áttelepülést jelentett az alakulat számára. Az alakulat fele az első 

két héten, a második fele a második két hétben repült. Jeff a második csoportba került. A Red Flag alatt 

viszont a repülőgépek hozták a formájukat, az F-111 legendásan karbantartás igényes típus volt. Ezért 

Jeff-et küldték haza Nellisről, hogy a gép belső fegyverterében hozzon radarhoz tartalék alkatrészeket. 

 

Az úton viszont érdekes módon volt egy kis komplikáció. 16 ezer lábon repülve látás alapján próbáltak 

bejelentkezni a központál, de valamiért egyik magadott frekvencia sem működött. Viszont maguk alatt 

látták a Colorado folyót, ami a Hoover gáthoz vezetett, ami Las Vegas közelében van. Hát, leereszkedtek 

és követték a folyót és helyenként a Grand Canyonban repültek végig. Azóta ez már tilos. Így érdekes 

módon a Red Flagről számára az egyik legemlékezetesebb repülés az volt, amikor csak pótalkatrészt 

szállított egy F-111-gyel...  

(Az is érdekes, hogy a F-111 repült óra költségével játszott teherszállító gépet.) 
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• Az idők változását úgy írja le, hogy ma egy Red Flag esetén a gépek és módszerek kb. annyira 

hasonlítanak 1980-as állapothoz, hogy gázkar és botkormány van a gépekben és gépek fizikája nem 

változott. Amikor ők repültek senki nem hallott még olyasmiről, hogy stealth, ahhoz hasonló dolog az 

alacsonyan repülés volt, annak minden hátrányával és veszélyeivel. Éjszaka erre is csak két típus volt 

képes az Légierőnél az F-111 és a Haditengerészetnél az A-6 Intuder. 

 

A gépeken volt már digitális elektronika, de a korszakra inkább az analóg szó illett, a gépek igaz, hogy 

fejlettebb módon, de lényegében a II. világháború és a hajózásban közvetlen számításos (Dead 

Reckoning) módszer volt, amit a tehetetlenségi navigáció és a térképező radar egészített ki. 

Papírtérképet használtak, vonalakat húzgáltak, stopperórával mérték az időt, iránytű és térkép alapján 

navigáltak manuálisan vagy fél-manuálisan. 

 

A fegyverek alapvetően nem irányítottak voltak, egy maroknyi gép volt csak képes lézervezérlésű 

bombát használni.* Tehát lényegében arról szólt a repülés, hogy a gépet pontosan a megfelelő helyre 

kellett navigálni és ott igen pontosan tartva a paramétereket lehetett csak a célpontokat eltalálni. Az 

oldott fegyverek sebességvektorját és azok pályáját a repülőgép határozta meg. Ha ezek pontatlanok 

voltak, akkor a bombázás is az volt.  

 

Tehát. Hiába volt jó helyen a gép, ha éppen nem vízszintesen repült a gép bombaoldáskor akkor mellé 

ment, mert az oldáskori sebességvektor hibás. És hiába repült vízszintesen, ha a célpont mellett 100 

méterrel repült el, akkor hiába lenne jó vektor 100 méterrel odébb, akkor a bombák eszerint értek 

földet, a célpont mellett. 

*AGM-65 és AGM-62-őt vagy más régebbi és nem túl acélos precíziós fegyvert, nappal jó időben már 

más gép is. 

A hidegháború vége után nem volt összemérhető ellenfele az USA-nak és Jeff úgy beszél, hogy szerinte a 

kínai és orosz erők ma sem azok. Úgy fogalmaz, hogy léteznek részlegesen hasonló képességgel bíró 

eszközeik, de nem igazán tudják azokat használni, nincs meg az a komplex helyezértékelő és múltbeli 

tapasztalatuk, amire építkezhetnének. 

 

Egy ponton szerintem téved, mert úgy beszél, mintha nem lenne AWACS gépe Kínának vagy 

Oroszországnak, ami nem igaz. Vagy csak szerinte azok sem olyan jók. Ennél a résznél én azért 

csuklottam egy kicsit. 

• Az 522. század tagjaként vett részt az első Red Flag-en, akik a Canon AFB-ről mentek oda, akkoriban  

F-111D típust repülték.* Akkor három százada volt (a ma már nem létező) a reptérnek, kettő kiképző 

alakulat volt (replacement traning unit, RTU), az 41. század, illetve az 524. század azokat hozta fel, akiket 

később Angliába vezényeltek Lakenheath támaszpontra. Az 522. Fighting Fireballs volt az egyetlen 

harcászati század. 

 

* Ezek szerint akkor Jeff innen ismeri az F-111D típust, később az E változattal repült.  

 

• Az F-111D akkor talán a világ egyik lefejlettebb harci repülőgépé volt a kategóriájában, ami csak létezett. 

Akkor szemmel nézve (saját megjegyzés) full glass cokcpit volt (ezt Jeff használta), digitális 

tehetetlenségi navigációs rendszere volt, a „digitális F-111” változat volt lényegében. Az első gép volt, 
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amibe akkori szemmel a digitális haladás minden vívmányát igyekeztek belenyomni. Ez volt azonban a 

hátránya is, mert szinte valami mindig elromlott bennük, ezért a gépek hadrafoghatósága alacsony volt.  

 

„When you get so many parts even a small failure rate mean things break ALL-THE-TIME.” 

 

Amikor megérkezett a támaszpontra, akkor a gépek fele a betonon félretolva állt, bár éppen a 

hajtóművek hibája miatt. A kabinba benézve is teljes panelek hiányoztak, mert kannibalizálták a 

gépeket, hogy maradékot reptessék. A digitális vívmányok mellett azért egyedi jelenség volt a mozgó 

térkép (moving map), illetve a típuson volt HUD is. A moving map-ra azt mondta, hogy nagy hasznos 

volt, csak szinte soha nem működött. 

 

A térkép természetesen nem digitális volt, hanem filmre dolgozott, de ennek hátterét Jeff nem fejtette 

ki. A DCS szimulátorban az AV-8 gépnél látható a digitális formája. 

https://youtu.be/iB1qJUq3U8E?t=100 

A digitális technológia előnye, hogy akár a gép haladási irányához képest forgatható a térkép vagy a 

gép iránya változik és mozog a térkép alatta. A filmre dolgozó rendszereknél ez a szabadság nem volt 

meg, ott a térkép mozgott fel-le, nem forgatták. 

Jeff szerint valószínűleg az F-111D kapott először HUD-ot, de efelől kétségeim vannak. Már az F-4C11 

gépen is látni HUD-ot a múzeumi fotókon. Azt nem tudom, hogy mikor szerelték be a gépekbe azokat, 

lehet, hogy utólag. Ezen felül lehet, hogy akkor olyan kevés információ jelent meg rajta, hogy az nem 

tekintették még HUD-nak, mert lehet, hogy csak olyan korlátozott mennyiségű információt jelenített 

meg vagy funkciója volt, mint az F-111A gépen levő kijelzőnek. 

   

Video a HUD-ról és a kabinról. 

https://youtu.be/sebclmw2Ztw?t=101 

  

                                                           
11  http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/SEAW_tour/SEAW-10.html 

https://youtu.be/dpYfqI8uMKM Nincs HUD amin „keresztülnézne a kamera”, de célkör van, tehát valószínűleg 
csak ennyit jelenített meg. 

https://youtu.be/iB1qJUq3U8E?t=100
https://youtu.be/sebclmw2Ztw?t=101
http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/SEAW_tour/SEAW-10.html
https://youtu.be/dpYfqI8uMKM
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A moving map kijelzője. A kör alakú részen látszódna a térkép. Rengeteg más jelzés is eköré lett 
csoportosítva.12 

 

Fénykép a mozgó térképről és rövid leírása. A fekete vonal a gép iránya, a fehér vonal mutatja az 
utolsó navigációs pont felé az irányt.13 

  

                                                           
12  http://aviationarchives.blogspot.com/2017/03/general-dynamics-f-111d-flight-manual.html 
13  https://books.google.hu/books?id=RrtN_5GknocC&lpg=RA3-PA76&dq=f-111d%20hsd&hl=hu&pg=RA3-

PA77#v=onepage&q=f-111d%20hsd&f=false  

http://aviationarchives.blogspot.com/2017/03/general-dynamics-f-111d-flight-manual.html
https://books.google.hu/books?id=RrtN_5GknocC&lpg=RA3-PA76&dq=f-111d%20hsd&hl=hu&pg=RA3-PA77#v=onepage&q=f-111d%20hsd&f=false
https://books.google.hu/books?id=RrtN_5GknocC&lpg=RA3-PA76&dq=f-111d%20hsd&hl=hu&pg=RA3-PA77#v=onepage&q=f-111d%20hsd&f=false
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A HUD. Akkori szemmel, a ’70-es évek elején ez tényleg kisebbfajta csoda lehetett, rengeteg adatot 
jelenített meg a pilóta látómezejében. 

 

Az F-111D pilótafülkéje, jól látszanak a hatalmas kijelzők, méretük még mai szemmel is tiszteletet 
parancsoló. Balra fent a képen, a kabin közepén van a moving map.14 

  

                                                           
14  http://www.f-111.net/models/cockpits/index.htm 

http://www.f-111.net/models/cockpits/index.htm
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Ezen a képen jobban látszik a moving map. Látszik az ék alakú szimbólum és a vonal, ami a gép 
haladási irányát mutatja.15 

 

Az F-111D és F-111F összehasonlítása.16 Jól látható, hogy papíron mennyi mindennel tudott többet 
az F-111D. De mégis az F-111F lett megbízhatósága és Pave Tack + lézervezérlésű bomba használat 
miatt a definitív változat. 

                                                           
15  http://i0.wp.com/www.defensemedianetwork.com/wp-content/uploads/2011/02/F-111-cockpit.jpg  

http://i0.wp.com/www.defensemedianetwork.com/wp-content/uploads/2011/02/F-111-cockpit.jpg
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• Az F-111-esekkel szinte mindig SEAD feladatkört és a kiemelten fontos statikus célok elleni támadást 

gyakorolták, mint a repterek támadását. Ez szerinte igen fontos volt, mert a Szovjetunió (VSz-t nem 

említi, de nyilván együtt érti) hatalmas számszerű fölényét ki kellett egyenlíteni valahogy. Szerinte a 

számszerű előnyük megvolt, de minőségi előny mindig is az ő oldalukon volt. A mennyiség probléma 

orvosolható volt, ha a repterek egy részét sikerült használhatatlanná tenni, legalább egy időre. 

 

Ez minőségi előny legfeljebb az USAF-ra igaz, a NATO-ra összességben semmiképpen egészen a ’80-as 

évek közepéig, az F-16A és a Tornado gépek elterjedésig. A számszerű fölényben sem vagyok egészen 

biztos. A NATO államoknak összességében számszerűleg sok gépe volt, csak hát egy F-104G-t vagy 

egy Gina G.91-et nehéz mondjuk egy MiG-23 vagy MiG-21-hez mérni, vagy csapásmérő vonalon egy 

Szu-24 vagy Szu-17/22-höz... 

• A Red Flag attól különbözött az átlagos hétköznapoktól, hogy számtalan különféle típust és alakulatot 

egy helyre csődített össze és ez más fajta szervezést és gondolkodást igényelt. A felszállás után álltak 

össze hatalmas a csapásmérő kötelékek. A Sivatagi Vihar során az itt szerzett tapasztalatokat alapvető 

fontoságúnak írja le. Az Incirlik támaszponton levő vegyes ezred is pont úgy üzemelt, ahogy a Red Flag 

során tapasztalta azt, mintha csak ugyanaz lett volna, újra és újra. Ez azért ment, és azért tudták hogyan 

kell, mert azok közül, akik ott voltak, szinte mindenki csinálta már korábban. Ezért tudták hatékonyan 

csinálni. (13:00 táján beszél erről, érdemes nézni az arcát miközben meséli.) Európában a különféle 

típusok nem egy támaszponton voltak, pl. F-111-esek Upper Heyford-ban, F-15-ösök Soesterbergben 

(Hollandia), F-4 Phantom II Alconburyben, stb. Röviden, látszik az arcán, hogy A Red Flag, az jó volt. 

Nagyon. 

 

Itt azért megint bujkál bennem a kisördög, mert a Red Flag előtt a vietnámi háború alatt is mozgattak 

és szerveztek meg hatalmas csapásmérő kötelékeket, pl. az 1972-es Linebacker II két hete alatt 200-

300 gép repült be Hanoi térségébe. A Red Flag nélkül is működnie kellett, mert a bevetések 

szervezésének alapja az Air Tasking Order (ATO) az akár több reptérről induló gépek mozgásának 

összehangolásán alappszik. Enélkül nincs légi hadjárat. És mivel viszonylag biztos vagyok benne, hogy 

nem minden USAF pilóta volt életében Red Flag-en. Készségesen elhiszem és belátom. hogy hasznos 

volt, de ezt előtte is csinálták. A kulcs azon az egy szón lehet, amit mondott odafent. Hatékonyan. 

• Az Red Flag gyakorlatilag összeállított ATO szerint általában 8 gépes kötelékek álltak össze, de ezek mellé 

mindig kellett tartalékot is tenni a meghibásodások miatt. A kötelékek parancsnoka általában a 

csapásmérő típusokkal repülők közül került ki. Ennek oka az, ha belegondolunk, hogy a légierő 

elsődleges feladata a saját erők harcának támogatása, amit nagyrészt csapásméréssel vagy az ellenséges 

repterek megbénításával és az ellenfél légierejének földön tartásával érhető el. Tehát (a meglehetősen 

felmagasztalt) légi harc a vadászgépek által, az valójában támogató feladatkört jelent.  

 

Természetesen a támogatásnak vannak rétegei, de a fő cél az ellenfél szárazföldi erejének térde 

kényszerítése. A (sokak által unalomig ismert) A-10 közvetlen támogató feladatkörétől felfelé lépdelve 

nézve. Az F-111 felsőbb szinten van, mélyen az ellenséges légtérben hajtott végre volna (jellemzően) 

csapásmérő bevetéseket. Az F-15 vadászgépek feladata volt őket és a csapatokat is védeni. Az ember 

nem küld fel csak úgy vadászgépeket, hogy lyukat üssenek az égbe... 
                                                                                                                                                                                                 
16  https://books.google.hu/books?id=oKY_3d3IoYAC&lpg=PA783&dq=moving%20map%20display%20f-

111&hl=hu&pg=PA783#v=onepage&q&f=true 

https://books.google.hu/books?id=mmwvTbbaP-sC&lpg=PA21493&dq=f-

111d%20horizontal%20display&hl=hu&pg=PA21493#v=onepage&q&f=true  

https://books.google.hu/books?id=oKY_3d3IoYAC&lpg=PA783&dq=moving%20map%20display%20f-111&hl=hu&pg=PA783#v=onepage&q&f=true
https://books.google.hu/books?id=oKY_3d3IoYAC&lpg=PA783&dq=moving%20map%20display%20f-111&hl=hu&pg=PA783#v=onepage&q&f=true
https://books.google.hu/books?id=mmwvTbbaP-sC&lpg=PA21493&dq=f-111d%20horizontal%20display&hl=hu&pg=PA21493#v=onepage&q&f=true
https://books.google.hu/books?id=mmwvTbbaP-sC&lpg=PA21493&dq=f-111d%20horizontal%20display&hl=hu&pg=PA21493#v=onepage&q&f=true
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Itt azért Jeff egy picit téved szerintem. Mert egy ehhez hasonló bevetés van, ami elvileg önállóan is 

repülhető. Ilyen a „sweep” (söprögetés) bevetés. Szabad vadászat ellenséges repülőgépekre. 

Előfordul, hogy nagy támadó kötelék előtt halad egy ilyen feladatra beosztott kötelék, de az is 

használatos taktika, hogy egyszerűen csak berepülnek mélyen az ellenséges légtérbe és provokálják 

az ellenség vadászait és légvédelmét. Akkor igazán hatékony egy ilyen bevetés, ha olyan helyre törnek 

be, ahol biztosra lehet venni, hogy baráti gép nincs, ergo bármi, ami szembe jön az csak is ellenséges 

lehet, ergo lelőhető. Ilyenkor lehet nagyon hatékonyan alkalmazni ezt. 

Persze önállóan repülni ezt azért nincs értelme sokszor, mert, ha valamilyen módon – pl. a gépek 

repülési profilja alapján megsejti az ellenfél, hogy milyen típus és milyen feladatú a szembenálló gép, 

akkor arra nem is reagál vadászgép emelésével, de akár a légvédelmi rakétákkal sem. Mert pl. 

Irakban 1991-ben, ha egy négy gépes F-15 kötelék csak repkedett volna az üres sivatag felett, az 

nagyjából nem számított. Viszont az első éjszaka támadó gépek előtt okkal az F-15-ös gépek mentek, 

hogy elcsípjék azon iraki vadászokat még időben, mielőtt összeolvadnak egy támadó kötelékkel, 

amikor a célok azonosítása iszonyatosan nehézzé válik éjszaka. Az elektronikus IFF rendszerekkel 

szinte lehetetlen ilyenkor az azonosítás, mert azok széles nyalábbal dolgoznak és mindig egynél több 

gép lett volna azok rádió nyalábján belül.17 

Az első Red Flag gyakorlatán nem volt jelen E-3 Sentry AWACS, mert úgy emlékszik, hogy akkor még nem 

létezett, ahogy EF-111A sem. Itt azonban hozzá teszi, hogy mivel ez 40 éve volt, nem biztos, hogy 

minden úgy volt és jól emlékszik vagy tudja jól. A légitankolást azért gyakorolták, még, ha a Red Flag 

méretei azt nem is tették indokolttá, de bevetések során a személyzetet terhelő feladatok sorát 

belezsúfolták a repülésbe. Red Flag-en találkozott A-7, A-6 gépekkel csapásmérő bevetéseken.  

 

Ez pont olyan eset, mert akkor már létezett az E-3 típus, csak kevés volt belőle. EF-111A valóban nem 

volt még hadrafogható 1980-ban. 

Az E-3 Sentry (AWACS) gépek képességeit tesztelő és értékelő gyakorlat a Luke támaszponton 1976. 

november 6-12 között volt. Ez az esemény valószínűleg mind a mai napig a legnagyobb szabású 

békebeli gyakorlat/kiértékelő teszt volt harcászati repülőgépek részvételével. Itt tessék kicsit 

megkapaszkodni, a gyakorlaton ugyanis egyszerre 450 darab repülőgép tartózkodott a levegőben.18 

• A támadó gépek sokszor nem egy útvonalon repültek, hogy ezzel megosszák a védekező fél 

vadászerejét, ezzel segítve, hogy legalább egy kötelék elérjen a célpontig. Természetesen ettől a 

célponthoz érkezés tervezett ideje (TOT, time on target) még lehetett azonos, ezzel segítve a földi 

telepítésű légvédelem túlterhelését. 

 

Ennek megfelelően határozták meg a gépek felszállási idejét. Az F-111-esek szálltak fel szinte mindig 

elsőnek, mert a gép hatalmas üzemanyag készlete és irgalmatlan hatótávolsága lehetővé tette, hogy a 

kötelék többi gépét körözve bevárja. (on hold) Ezek után számtalanszor ők repültek a célhoz legnagyobb 

kitérővel, és mégis egyszerre értek a többiekkel a célpontokhoz, mert annyival gyorsabbak voltak a 

többieknél. De már ennek megtervezése is embert próbáló volt, hiszen akkor nem segítették őket 

számítógépek, a tervezés erősen manuális munka volt. 4-5 órát is igénybe vett a folyamat néha a 

felszállás előtt, majd ezek után kellett még felszállni és bevetést repülni, ami azért jellemzően 2 órás is 

                                                           
17  https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 190. oldal, kék keretes rész. 
18   https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/ 159. oldal 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/
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lehetett. A holding után jellemzően nem is emelkedtek magasra, hanem végig alacsonyan repülve 

közelítették meg a célpontokat. 

(19:00-tól jó videó felvétel arról, hogy milyen területek felett repkedtek.) 

https://youtu.be/jAyMklJSwi8?t=1142  

 

Jobb hasonlat nem jut eszembe. Mintha az ember részt venne egy 4-5 órás vizsga és gyakorlaton, 

majd „levezetésként” még sportolt 2 órát, ahol szintén használnia kell az agyát, egy fizikailag 

megterhelő környezetben... 

A gyakorló területen voltak radarok elhelyezve és helyenként SAM imitátorok (smoky SAMs), amik 

lényegében irányítás nélküli füstrakétákat lőttek ki, amik mellett radar befogást imitáló eszközök voltak. 

Sajnos ennek működéséről és figyelembevételéről nem beszél bővebben Jeff. 

 

Felszálláskor négy gépes kötelékekben repültek, de a célpontra felé repüléskor előfordult, hogy 2x2-es 

formációra váltottak. A kötelék formációját a terepviszonyok befolyásolták és attól függően fordultak. 

20:20 táján ezt szemléletesen bemutatja. A kötelék formáció és azon belül távolság megválasztásának fő 

funkciója az volt, hogy a gépes egymás hátsó légterét valamennyire szemmel tudják tartani, mert 

hátrafelé pocsék kilátás volt az F-111 pilótafülképből. A fordulók módja is arra szolgát, hogy a fordulás 

közben a kötelék gépéinek helyzete úgy változott, hogy egy támadó vadász, ami magasabbról érkezik, 

mondjuk 7 óra irányából, egy manőverrel ne tudjon az összes csapásmérő gépre rárepülni, csak kemény 

manőverek végrehajtásával. (Vagy még úgy se.) Ideális és szerencsés esetben, ha az F-111-es hordozta 

az AIM-9P rakétát (erről másik videóban lesz szó), akkor talán még indítani/használni is tudták azt, de 

csak nappal. 

 

Az én véleményem az, hogy ez annyira elméleti, hogy foglalkozni sem érdemes vele. A régebbi 

vadászgépek és azok rakétái ellen az infracsapdák hatásosak voltak és az F-111 simán olajra lépett a 

MiG-21/23 típusok elől. A MiG-29 és Szu-27 ellen vitézkedni felesleges és lehetetlen lett volna, ahogy 

az F-15A ellen sem ment. Nagyon talán, ha időben szól egy AWACS, akkor az F-111D HUD-jának 

segítségével, nappal szemből esetleg indítani tudott volna AIM-9P-4, ami már szemből indítható volt, 

de a korábbi hátsó féllégtérből indítható AIM-9P változatok kb. dísznek voltak csak jók a gépen. Vagy 

annak sem, hiszen növelték annak légellenállását. 

• A 70-es évek végén és a 80-as évek elején szerinte nagyon kevés jól használható fegyvere volt az  

F-111-nek. (Itt az ’E’ és ’D’ változatokra gondolhat.).  

A gépek jellemzően az áramvonalas 2000 fontos  

Mk-84-est használták, de annak akkor még nem 

létezett a fékezett hatású (retarded) változata, mint 

volt a féklapos Mk-82 Snakeye. Ha nincs meg a kellő 

távolság a bomba és a gép között, akkor magát az 

fegyvert leoldó gépet is lerobbantja az égről. Emiatt a 

bombákat a célpontnál 1000 láb magasságra ugorva 

oldották le, amennyiben vízszintes repülésben 

oldották azokat. Az Mk-82-esekkel mehettek lentebb 

is, de azok csak 500 font tömegűek voltak.  

Mk-82 féklapos bomba. 

  

https://youtu.be/jAyMklJSwi8?t=1142
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Néha előfordult, hogy enyhe süllyedésben oldottak nem féklapos bombát. Ezt úgy hajtották végre, hogy 

nem pontosan a cél felé repültek, majd egy kb. 90 fokos fordulattal, teljes utánégetéssel 3-4 ezer lábra 

emelkedve ugrották fel kb. 30 fokos emelkedésben, oldották a bombát, majd kifordulva hagyták el a 

célterületet. Nagyon nehéz és manuális folyamat volt ez, de dinamikus célponttá tette a gépet. 

(Ezt 24:00-tól mutogatja el.) 

 

Bár Jeff ezt nem mondja ki, de sem pusztító erőben, sem légellenállásban nem volt azonos  

4 db 500 fontos 1 db 2000 fontos bombával. A bombazárral és a 4 db bomba együttes indukált 

légellenállása sokkal nagyobb, mint az 1 db Mk-84-es bomba és függesztőé. 

Hogy a fékernyős BSU-50 2000 fontos bomba miért nem állt rendelkezésükre azt nem tudom, képen 

lent a BSU-49 500 fontos változatok láthatóak oldás közben 19 

 

 

• A Red Flag számára kijelölt légtér keleti része szubszonikus, dél felé van az 51-es körzet, ami zárt légtér, 

északi és a nyugati része volt szuperszonikus repülésre alkalmas. A célpontok nagy része a nyugati részén 

volt, szóval az F-111-esek száguldozhattak kedvükre. Teljes utánégetéssel alacsonyan repülő gépek 

fogyasztása elérte a 80 000 font/órát. (Ez 10 kg/s, ami kb. 12,5 liter/sec). A legnagyobb sebesség, amit 

valaha látott/hallott az 960 csomó volt tengerszinten. Ez lehetséges, hogy a kismagasságú sebességi 

világcsúcs, amit senki nem hitelesített, nem vacakoltak ilyesmivel. Ő úgy tudja, soha senki nem repült 

ennél gyorsabban kismagasságon. 

 

Azért persze fél szemüket az üzemanyagmérőn tartották, mert kismagasságon az utánégető használata 

nagyon komolyan odavágott a hatósugárnak. Egy gyors fejszámolással azt hozta ki, hogy kb. 30 

másodperc teljes utánégetés tengerszinten az kb. 6-7 perc nagy magasságú útvonalrepülésnek 

megfelelő üzemanyagot égetett el. Semmilyen figyelmeztető rendszer nem volt beépítve, a 

személyzetnek kellett foglalkoznia az üzemanyag menedzsmenttel.  

  

                                                           
19  https://www.militaryimages.net/media/general-dynamics-f-111a-aardvark-releasing-mk-82-bombs.133971/  

https://www.militaryimages.net/media/general-dynamics-f-111a-aardvark-releasing-mk-82-bombs.133971/
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Az első bemutatott videóban 930 csomóról beszélt. Akármelyiket is nézem, bődületes sebesség. Ha 

időben gázt adott az F-111 és volt elég üzemanyag, lényegében esélytelen volt a gépet utolérni és 

lelőni. 

Talán még Panavia Tornado képes erre a teljesítményre, de annak hatósugara és fegyverterhelése is 

lényegesen kisebb, mint az F-111 típusnak, de a gép koncepciója lényegében ugyanaz. A szerényebb 

hajtómű teljesítmény ellenére a gép légellenállása pont úgy optimalizált, mint az F-111-nek. 

• A Red Flag gyakorlaton előfordult, hogy nem mindig tartották be a minimálisan engedélyezett repülési 

magasságot és ezt egyszer pont vadlovak felett sikerült előadnia Jeffnek egy alacsony áthúzást. 

Ironikusan megjegyzi, hogy reméli, hogy a PETA ezért nem tűz vérdíjat a fejére. 

 

 
Szóval néha jártunk tilosban... (27:20)  

• Ezt követően egy elég kínos esetet ír le. Ehhez szükséges egy nagyon egyszerű fizikai jelenséget 

megérteni. Ha a repülőgépre ható légellenállás erő és a hajtómű tolóereje azonos, akkor a gép nem 

gyorsul már tovább. Tehát, ha közel csúcssebességgel repül a gép, kis magasságon, ahol nagyjából  

30 tonna (60 ezer font) tolóerőt adnak le a hajtóművek, akkor az azt jelenti, hogy a légellenállás is 

ekkora. Azonban, ha a tolóerőt hirtelen csökkentik, akkor az erő különbség nagy lesz, ami a gépet 

lassítani fogja. Az utánégető kikapcsolásakor kb. megfeleződött (60 ezer fontról kb. 30 ezerre a tolóerő, 

ami kiválóan képes volt lassítani a gépet. 

 

Nagy sebességű repülésnél mikor nem volt rá szükség levette mindenféle átmenet nélkül a gázt Jeff. A 

hatás kb. ahhoz hasonlatos volt, mint nekiütközni egy falnak. Úgy írta le, hogy a kisebb közúti 

baleseteknél is súlyosabb volt az érzés. (29:00-től a történet.) A személyzet mögött volt tárolva a 

repüléshez szükséges dokumentáció egy része egy kis rekeszben. Na, a fékezés hatására az egész 

kirepült előre, egészen a gép szélvédőjéig, ami több, mint 1 méterre volt. Ott egymásra halmozódva 

beszorultak. 

 
Szóval onnan repültek, oda előre és szép kis kupac lett... 
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A rekesz és a WSO „ez hülye” tekintete... (29:45) 

Jeff kezdő hadnagyként egy alezredes (!) WSO-val repült együtt. Az a fékezés után az alezredes csak 

csendben nézett Jeff-re, aki szemeiben látta azt a kifejezést, amit senki nem akar: 

 

„Ez a leghülyébb ember, akit valaha láttam életemben...” 

 

• A Red Flag kapcsán megjegyezni, hogy gyakori volt, hogy egy gép a leszállás bejövetelnél csatlakozott a 

másikhoz és közeli formációban szálltak le és így igen gyorsan le tudott jönni sok gép. De ezt sehol 

máshol nem csinálták így. 

 

Ezt a részt megint csak nem értem, mert ez a leszállási protokoll súlyos és rendszeres megsértésének 

tűnik. 

• Jeff a megváltozott világról nem sokat tud, de amennyire tudja nem nagyon gyakorolják az alacsonyan 

repülést még az F-15E-vel sem, annak ellenére, hogy képes lenne rá. (Megj. de, de csak nappal, éjszaka 

nem. A Sivatagi Vihar idején használták a konténer formájában rendelkezésre álló terepkövető radart.) 

 

Azt megjegyzi, hogy az alacsonyan repülés lényege, hogy az ember elkerülje a fenyegetést. Azonban a 

stealth gépekkel ennek sok értelme nincs, mert csak a gép sebezhetőségét növeli.  

 

Nem fejti ki, hogy ez MANPAD/IR SHORAD veszélyt jelenti. Illetve az sem mellékes, hogy az USAF 

erejének töredékét jelenti csak ma is az F-35A és az F-22, ami eleve vadászgépként nem repül 

földközelben a feladatköre miatt. 

Illetve azt is megjegyzi, hogy az éjszakai repülés ezzel szemben sokkal hangsúlyosabbnak tűnik, mint 

régen. Illetve ismét megjegyzi, hogy nincs igazán vetélytársuk (peer competitor). Mivel ő 1992 óta nem 

repül harcászati alakulatnál homályosak az ismeretei, ő maga szerint is. 

 

Az F-111-hez leginkább hasonló gép ma, ami repül a kevés megmaradt Tornado Európában. 

 

Az alacsonyan és gyorsan repülés éjszaka szerinte valószínűleg már csak a B-1B-re korlátozódik. de az is 

stand off fegyverzetet hordoz manapság komoly ellenfél és stratégiai célok ellen. A COIN környezetben 

való „bohóckodás” lézervezérlésű bombával pl. az ISIS az meg megint más... Még a B-52-eseket is 

bevetették ilyen feladatkörben, amit ő is elég furcsának tart, illetve, hogy ezt ki gondolta volna valaha is.  
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Szerinte a mai légvédelmi rendszerek annyit fejlődtek, hogy pusztán az alacsonyan repülés valószínűleg 

önmagában ma már nem elégséges.  

 

• Az alacsonyan repülés azért is volt fontos képessége az F-111-nek, mert az ’F’ változatot leszámítva csak 

nem irányított bombákat használtak. Kis magasságról (400 lábat említ, ami kb. 150 méter) alkalmazva 

azokat azonban a pontosság megfelelő volt.  

 

• Az eligazítások is tartogattak érdekességeket. Megbeszélték, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, 

például néha nem eltévedni. Ugyanis időről időre előfordult, hogy az 51-es Körzet légterét megsértették 

a gépek. Bár néhány „eltévedés” inkább szándékos volt, hiszen tudták, hogy onnan nem érkezhet 

„ellenséges” vadászgép. Nyugat felé repülve, ha vadászok északról jöttek, akkor egy ösztönös bal 

fordulóval máris a tiltott légtérben találta magát a pilóta.  

 

A csapásmérő pilóták általában gyorsan letudták kiértékelést, de – ”édes Istenem, akkor jöttek a 

vadászpilóták...” – ahogy Jeff fogalmazott.  

 
Ó, ezek a vadászpilóták... (35:25) 

A vadászpilóták szájából csak úgy röpködtek a „buzzwordok” és olyan intenzív „mesélés” folyt, hogy Jeff 

szerint az igazi küzdelem néha az eligazításon és nem is odafent történt... 

 

Jeff két Red Flag-en volt, ezért van összehasonlítási alapja, a második alkalommal 1989-ben volt, akkor 

már a 79. századdal. A fenti történet akkor változott meg, amikor a gyakorlat színvonalasabb műszaki 

támogatást kapott a RF MDS rendszer által. (Red Flag Mission Data System). 20 Ez az ACMI konténerek 

által sugárzott (vagy elmentett?) adatokkal lehetett feltölteni és visszanézhető volt, hogy a gyakorlat 

során a gépek merre jártak és éppen mit csináltak. És ettől hirtelen az eligazítások rövidebbek lettek, 

mert a „mesélés” megszűnt... :)  

 

Itt Jeff viccesen a „they couldn’t lie anymore” kifejezést használta. 

 

                                                           
20 https://books.google.hu/books?id=fIyrCQAAQBAJ&lpg=PT81&ots=8e4foS-
rVA&dq=red%20flag%20mission%20data%20system&hl=hu&pg=PT81#v=onepage&q=red%20flag%20mission%20data
%20system&f=false  

https://books.google.hu/books?id=fIyrCQAAQBAJ&lpg=PT81&ots=8e4foS-rVA&dq=red%20flag%20mission%20data%20system&hl=hu&pg=PT81#v=onepage&q=red%20flag%20mission%20data%20system&f=false
https://books.google.hu/books?id=fIyrCQAAQBAJ&lpg=PT81&ots=8e4foS-rVA&dq=red%20flag%20mission%20data%20system&hl=hu&pg=PT81#v=onepage&q=red%20flag%20mission%20data%20system&f=false
https://books.google.hu/books?id=fIyrCQAAQBAJ&lpg=PT81&ots=8e4foS-rVA&dq=red%20flag%20mission%20data%20system&hl=hu&pg=PT81#v=onepage&q=red%20flag%20mission%20data%20system&f=false
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Nahát, így rövidebb kiértékelés, nincs mesélés... (37:05) 

• A kérdésre, hogy milyen repülőgépekkel találkozott a Red Flag alatt; az agresszorok F-5-tel repültek, 

amiket szabad szemmel kiszúrni igazi művészet volt, annyira aprók voltak. Ők kismagasságon nem tudtak 

lépést tartani az F-111-gyel. Itt ismét elmagyarázza, hogy kis magasságon a rakéták megsemmisítési 

zónája igen kicsi főleg, ha az kis hatótávolságú infravörös rakéta. Az F-15 megjelenése előtt viszont 

lényegében csak ezek voltak hatásosak (azok korlátaival) az F-111-esel ellen földháttérben. Az F-15 típus 

simán lépést tartott velük, ha szubszonikus területen repültek, ahol szuperszonikusan is lehetett repülni 

ott bajban voltak már sokszor.  

 

• Szóval 1989-re nagyon más lett a Red Flag, mint 1980-ban volt, köszönhetően a RF MDS rendszernek is. 

A GPS rendszer már létezett, de a gépek többsége nem tudta használni azt, az első F-111E, ami erre 

képes volt 1990-re lett korszerűsítve. Az alakulata kettőt kapott, amikor a Szovjetunió megszűnt, amit 

viccesen úgy ad elő, hogy: 

 

„Végre megkaptuk ezeket a gépeket, ezek meg erre feladják...” 

 

• A Red Flag a vadászpilóták (air to air guys) új szintű kiképzési és gyakorlatozási lehetőségeként indult. 

Ennek Jeff szerint köze lehet ahhoz, hogy a Légierő mindig is egy olyan fajta megközelítéssel bírt, ami 

felmagasztalta a légi harcot. Ő egyenesen úgy fogalmaz, mintha a USAF vezetése soha nem fogta fel 

volna igazán, hogy az „air to air” feladatkör az csak támogató szerep. Itt beszúrja azt is, hogy nem érti, 

hogy az A-10-est miért akarják nyugdíjba küldeni.  

 

A vadászpilóták miatt kezdetben a Red Flag nappali bevetésekre korlátozódott, hiszen közeli 

manőverező légi harc éjszaka nem kivitelezhető. Apró hiba, hogy az F-111-et éjszaka tervezték használni, 

ahogy a US Navy is repült éjszaka alacsonyan az A-6 Intruderrel. Ezen csapásmérők is olyan módon 

gyakorolták a bevetéseket (kötelékrepülés és a bombaoldási módszereket is), amit éjszaka nem lehetett 

volna ugyanúgy végrehajtani. 1980-ban egy éjszakai repülés volt csak, de mivel ott a „csapat fele” nem 

tudott részt venni, pl. az F-5-tel repülő agresszorok. Csak ennek eredménye az volt, hogy nappal meg a 

„csapat másik fele” (F-111, A-6) nem repülhetett úgy, ahogy tette volna élesben. 

 

Ez oda vezetett, hogy a Sivatagi Vihar alatt nem lettek volna képesek egyes dolgokat végrehajtani, ha 

előtte nem lett volna több hónapjuk felkészülni. 

 

Hoppá, hoppá, hogy mit is írtam korábban odafent...? :) 
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Hát igen, az A-10-es egy örök vita. Csak Jeff ott nyúl mellé szerintem, hogy a USAF nem a földi 

csapatok közvetlen légi támogatását (CAS – close air support) akarja feladni, hanem annak egyik 

eszközét, ami az USAF egyes vezetői és tagjai szerint is részben elavult és nem megfelelő ár/érték 

aránnyal bír. A típus fajlagos repült órája lényegében megegyezik az F-16C gépekével, viszont azoknál 

lassabb. Tehát egy adott távolságban levő terület és adott reakció idő biztosítása nem olcsóbb az  

A-10C-vel, ellenben, ha a típus nem használja az igencsak felmagasztalt GAU-8 ágyúját, akkor 

lényegében ugyanazon fegyvereket veti be, mint az F-16C és F-15E gépek...  

Az már csak hab a tortán, hogy ezeken a gépeken is van gépágyú és COIN környezetben nincs célpont, 

ami indokolná a GAU-8 szükségességét, az M61 Vulcan is kellő pusztító erővel bír. Legfeljebb a 

nagyon kemény épületeket nem képes átlőni, de még ebben sem vagyok biztos. 

• Jeff második Red Flag gyakorlatán az F-15-ből már sokkal több volt, az 1980-ashoz képest. Ezek 

földháttérben keresni és célt követi képes radarjuk miatt nehéz volt „elosonni”, illetve azért az RD MDS 

felfedte azon eseteket, ahol azért néha túloztak az Eagle zsokék a teljesítményüket illetően. Ilyen eset 

volt, amikor mögötte 12 ezer lábnyira kicsit felettük egy F-15-ös pilóta a rakéta indítást mondott be rá és 

kötelék tására is, amikor már szuperszonikus sebességgel repültek. Jeff megjegyezte, hogy egy AIM-9 

soha nem érte volna utol őket abban a helyzetben. A MDS rendszerrel tett kiértékelés során akkor is 

jóvárírták az F-15 pilótának a virtuális légi győzelmet, amikor kb. 20%-os találati arányra lehetet 

számítani. Jeff megjegyzi, hogy ez volt az vadászpilóták hátszele, ők voltak a suli népszerű diákjai, nem a 

csapásmérők... 

 

Ez a rész azért érthetetlen számomra, mert, ha radarral is befogja a célt az F-15, akkor a HUD és a 

radar képernyő is mutatta volna egy ilyen helyzetben, hogy a célpont az indítási zónán kívül van... 

 

• Összefoglalva hogyan teljesített szerinte az F-111 és mit profitált a Red Flag-en tanultakból? 

 

Az F-111 elképesztően hatékony volt kismagasságú támadóként és főleg a deep interdiction21 

feladatkörben és fix célok ellen. Nehéz észleli a gépet a földi légvédelemnek, de még, ha ez rövid időre 

sikerült is, az sem jelentette azt, hogy folyamatos célkövetés lehetséges volt, ami nélkül radarvezérlésű 

légvédelmi rakéta rávezetése nem lehetséges. A régi szovjet-orosz légvédelmi rendszerek reakcióideje 

olyan magas volt, hogy azok hatásos megsemmisítési zónáján szélén repülve, súlyosbítva a fenti 

problémával a siker esélye viszonylag csekély volt. Az első igazán komoly veszélynek az SA-12-őt  

(Sz-300V) írja le, de az csak a hidegháború végén jelent meg (és rendkívül kis mennyiségben). 

 

Összesen csak egy Sz-300V dandár volt az egész Varósi Szerződés területén a hidegháború végén is, az 

NDK-ban állomásozott. A Buk-M1-et érdekes módon nem említi. 

 

A Red Flag számukra, mint csapásmérő csak részlegesen volt hasznos a fent említettek miatt. Nem 

gyakorolhattak úgy, ahogy aztán repültek élesben pl. a Sivatagi Vihar alatt. De attól még jó móka volt 

részt venni azokon. Mindkét alkalommal két hetet töltöttek a gyakorlaton. Úgy emlékszik, hogy minden 

másnap repültek, a kevésbé szerencsések, csak minden harmadikon a gépek és a hadrafoghatósági 

korlátok miatt. 

                                                           
21  https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/  

Lásd Haditechnikai Összefoglaló 3. fejezetét. 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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A legemlékezetesebb pillanatok egyike az első videóban említett A-6 alatti átrepülés nagy sebességgel, 

ez még kiegészíti pár „aprósággal”. Mivel hangsebesség felett, 900 csomóval (!) és közel repült el az A-6-

hoz, a lökéshulláma a hátára (!) fordította azt. Ezt onnan tudja, hogy az eligazításon beviharzott egy A-6 

pilóta és kérdezte, hogy: 

 

„Na ki volt az, aki elzúgott alattam?” 

 

Nagyjából, mint a viccekben a kocsmában, mindenki csak nézett körbe, majd Jeff-re mutattak, hogy ő 

volt az. Jeff nem tudtam mire számítson, ő letolást várt és azt hitte komoly bajban van, de mint kiderült 

nem ideges volt a haditengerészeti pilóta. Odalépett és közölte: 

 

„Soha életemben semmit nem láttam még olyan gyorsan mozogni, mint ahogy ti jöttetek...” 

 

 
Na ki volt az? Öööö, hát ő ottan...  (49:20) 

Ezen a pontot a történet picit ellentmondásos, mert korábban azt mondta, hogy még a célpont felé 

tartottak, bombákkal, a maximális sebesség akkor meg „csak” M1,2 volt. 

 

A más alakulatokkal és a Haditengerészettel együttműködés kapcsán megjegyzi, hogy a  

 

„kicsit más nyelvet beszéltek, nem annyira, mint az angol és az amerikai, de kb. majdnem...” :) 

 

A szokásos poénkodáson túl megjegyzi, hogy nem volt annyira rossz az interoperábilitás, mint azt elsőre 

gondolta volna a Red Flag nélkül is. A második Red Flagjén, mintha lettek volna ausztrál F-111-esek is, de 

erre nem biztos, hogy jól emlékszik. Visszatekintve szerinte az volt az aranykor. Neki nagyon bejött és 

örült, hogy részese lehetett. 

 

Én erősen érzem azt ebben a kijelentésben, hogy az F-111 az olyan teljesítményű gép volt és olyan sok 

manuális munkát igényelt, ami neki imponál. A mai „üvegezett” pilótafülkés és erősen automatizált 

gépekhez képest teljesen más élmény volt azzal dolgozni. Vagy fogalmazzuk úgy, hogy korából 

adódóan az „analóg” korszak gyermeke volt még ő bőven. 
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https://youtu.be/NYZPI4vlhhA 

A fenti videóban elhangzott legérdekesebb kérdések és válaszok gyűjteménye alant összefoglalva és 

kiegészítve: 

 

Részt vett volna az El Dorado Canyon hadműveletben? 

Erre elvi esélye se lett volna, mert az F-111E gépek Upper Heyfordban nem rendelkeztek precíziós 

csapásmérő képességgel, a szigorú bevetési szabályok és célazonosítási követelmények (rules of 

engagement) miatt csak az F-111F jöhetett szóba az USAF oldaláról. 

(Ezért kaptak szerepet a Haditengerészet A-6E TRAM gépei.) 

 

Mennyi volt gyakori az EF-111A Raven és F-111 pilóták között az, hogy gépet cseréltek? 

Semennyire. Néha előfordult átvezénylés és átképzés, de simán egyik gépből a másikba átülni nem lehetett. 

 

F-111 vagy Tornado? 

Pusztán a nyers képességeket nézve az F-111, különösen az F-111F a Pave Tack és a lézervezérlési bombák 

miatt és a Tornadohoz képest irgalmatlan hatótávolsága miatt. Beismeri, hogy a Tornadot annyira nem 

ismeri és annak ellenére, hogy annak van vadász változata, annak képességei a több vadászgéphez nem 

egészen merhetők és többfeladatúsága a gépnek nincs. (Ezt jól tudja.) 

 

Milyen géppel repült volna szívesen? 

A Tornadot kipróbálta volna, hogy legyen összehasonlítási alapja és persze az angliai tartózkodása miatt a 

Spitfire. 

 

Mennyire volt megbízható a mentő kapszula? 

0 méter magasságon is működött, de legalább 50 csomós sebesség kellett a biztonságos mentéshez. A gép 

karrierje során talán kétszer fordult elő, ahol nagyon nem működött jól a rendszer, és sajnos az egyik 

esetben pont a közeli barátja vesztette életét. Az első alkalommal a főernyő és a stabilizációs ernyő bontása 

között történt valami, nem nyílt ki a főernyő rendesen és a kabin a földbe csapódott. Ekkor azt az ajánlást 

fogalmazták meg, hogy a stabilizáló ernyőt a stabilizáció után le kéne robbantani. A mérnökök azt mondták, 

hogy ez nem szükséges, nagyon nagy pech kell hozzá, hogy kétszer megtörténjen ez. Aztán két év múlva 

megint megtörtént. Jeff úgy tudja, hogy valószínűleg aztán ezt javították. 

 

A kapszula azért volt szükséges, mert a gép alacsonyan is olyan sebességgel képes volt robogni, hogy akkor 

nem létezett olyan menőtrendszer, ami kis magasságon M1,4 sebességnél képes lett volna a sikeres 

mentésre. Lehet, hogy még ma sincs ilyen szerinte. 

 

https://youtu.be/NYZPI4vlhhA
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Úgy tudja, hogy a katapultálás sebességi világrekordját egy F-111-es tartja, egy javítás utáni ellenőrző 

repülés (FCF – functional check flight) során M2,5 sebességnél katapultáltak és sérülés nélkül túlélte a 

személyzet. 

 

Az esetről én is hallottam, de az F-111-es írás készítése közben bukkantam rá, de ott „csak” M2,0 

sebesség volt említve, de ott is FCF közben történt az eset egy F-111D-vel. Valószínűleg a Jeff által 

említett és a korábbi írásban szereplő eset egy és ugyanaz. 

Az ’Aardvark’ név honnan jött? 

Az gép orra hasonított a nevezett állatéra. A Légierő 

hivatalosan soha adott nevet a típusnak, de 1983/84 táján 

úgy gondolták, hogy ezt ideje lenne megváltoztatni. Szóval 

végeztek egy felmérést a személyzet tagjai között, hogy 

hogyan kéne nevezni a USAF legharciasabb csapásmérő 

gépét. Lehengerlő többséggel az Aardvark győzött. A Légierő 

vezetése viszont nem volt hajlandó egy ilyen állatról 

elnevezni a legpotensebb harci gépéinek egyikét, ezért simán 

eltemette a kérdést. Ehhez képest, amikor 1997-ben kivonták 

a gépeket a szolgálatból a dokumentumokban már ez a név szerepelt hivatalosan is. 

 

A felmérése adott válasz során felveti Jeff azt, hogy senki ne tegyen fel olyan kérdést, amire olyan választ 

kaphat, am nem tetszik. A britek sarkkutató hajójának névadásakor a szavazás is kabaréba fulladt,22 de 

Magyaroroszágon is volt hasonló, amikor a Megyeri-hídnak kerestek nevet...23 

 

Örült, hogy az F-111-re került kezdő pilótaként? 

Élvezte, hogy afféle úttörő szerepet tölt be, hiszen ők voltak az első olyan csoport, akik kezdőként ilyen 

komoly gépre kerültek. Azelőtt csak 1000+ órás pilóták kerülhettek, kezdők legfeljebb WSO-k lehetett, majd 

utána pilóták.  

 

Az F-111 amúgy sokak szemében a zabigyerek volt, mert a légiharc felmagaszalása volt az általános. Ez a 

Sivatagi Vihar alatt változott meg. Az F-111-es gépek értek el nagy eredményeket (ez igen szép eufemizmus 

arra, hogy fasírttá bombáztak rengeteg célt), miközben a vadászgépes fiúk többnyire szépen lyukat repültek 

az égbe... 

Ez azért talán kicsit sovinizmus Jeff részéről, mert az F-15-ös vadászgépek kb harminc iraki vadászgépet 

vagy vadászbombázót lőttek le, de ezek egy részét Iránba áttelepülés alatt és teljesen egyenlőtlen 

erőviszonyok között. A minimális vadász ellenállás, ami magányos gépek félöngyilkos bevetését 

jelentette kb. a 1,5 hét után véget is ért. De az nem a vadászok hibája volt, hogy nem tudtak több 

eredményt elérni, mert az iraki vadászok a bénító fölény miatt inkább fel sem szálltak és az első radar 

befogás esetén sokszor elmenekültek. 

Miért volt ’F’ az Aardvark típusjelzése ’A” helyett? 

Ő nem tud jobb magyarázatot arra, hogy minden sugárhajtóműves és egy pilótával üzemelő típus „F” jelzést 

kapott. Ezen gépek sokkal nagyobb hasonlóságot mutattak egymással, mint a szabály alól kivételt jelentő 

típusok. Példaként OV-10 Bronco-t hozza fel, ami légcsavaros gázturbinás, a bombázókat két fő vezeti, tehát 

                                                           
22  https://nyti.ms/2NsfsnA  

https://bit.ly/31iapyy  
23  https://index.hu/gazdasag/magyar/hid060927/  

https://nyti.ms/2NsfsnA
https://bit.ly/31iapyy
https://index.hu/gazdasag/magyar/hid060927/
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nem lehet vadászgép. Viszont ellenpéldaként hozza fel az A-10-et, és az A-7 Corsair-t. Mindkettő 

sugárhajtóműves, és egy fős személyzetük van. Viszont ezeknek a gépeknek nincs utánégető fokozat a 

hajtóművében. Viszont megjegyzi, hogy az F-117-esnek A-117-nek kéne lenni a fenti logika által... 

 

A fenti kijelentés még logikus is lenne, csak az F-117 szubszonikus, egyfeladatos csapásmérő és mégis ’F’ 

a típusjelzése, csak ott meg a titokvédelem indokolta, amit aztán később nem változtattak meg. 

Szerinte, ha a hidegháború forróra fordult volna, akkor hány bevetést repült volna, mielőtt lelövik? 

Az elején úgy gondolta, hogy úgy három bevetést. Kezdőként úgy gondolta, hogy a Varsói Szerződés 

légvédelme olyan rétegelt és erős, hogy többre nem lett volna esély. 

 

Amikor gyakorlatoztak nem volt ritka az a forgatókönyv, hogy azt feltételezték, hogy a VSz lerohanta őket és 

„egyéb fegyverekhez” kellett nyúlniuk, ha értjük, hogy mire gondol. (Atomfegyverek bevetése...) Neki az az 

érzése volt, hogy a tervezők úgy kb. két hétre terveztek. 

 

Nem fejti ki, hogy ezt atomháborúra érti vagy sem, de az én szememben egyértelműnek tűnik, hogy 

atomfegyverek nélkül. 

 

Viszont 1988-ban történt valami, ami megváltoztatta a véleményét. A viszonylag ismert esetről van szó, 

amkor felszállás után egyszovjet MiG-23-asból katapultált a pilóta, mert azt hitte hajtóműhiba történt. A 

gép azonban katapultálás után röpképes maradt és pilóta nélkül repült nyugat felé. A szovjet légvédelem 

nem tudta követni a gépet. Nyugaton felszálltak a gépek az ismeretlen gép elfogására és meglepődtek, hogy 

mit látnak. Végül nem merték lelőni, mert nem tudhatták, hogy hova fog zuhanni. Sajnálatos módon nem 

sokkal a tenger elérése előtt a gépből kifogyott az üzemanyag és Belgiumban egy házra zuhant és megölt 

egy 18 éves fiatalembert. 

 

Ez előtt az eset előtt pont egy héttel volt egy „TOP SECRET” (szigorúan titkos) eligazításuk, ahol a hírszerzés 

kiválóra (excellent) értékelte a VSz légvédelmét. Jeff szerint viszont hogyan lehetne kitűnő egy légvédelem, 

ami egy magányos gépet nagy magasságban nem tud követni...? Ez alapján visszanézve úgy gondolja, hogy 

jó esélyeik voltak, mert szerinte a keleti légvédelem nem volt integrált és annyira jó.  

 

Nos, Jeff itt hatalmasat téved. A gépet természetesen követte a VSz légvédelme, csak hát nem tudtak mit 

csinálni vele és amolyan jó keleti szokás szerint talán nem is akartak és csak elhallgatták volna az 

egészet. Meg akkoriban a kommunikáció nem olyan volt, mint ma kit értesítettek volna (még, ha 

akkoriban már enyhült a légkör) és hogyan gyorsan arról, hogy mi történik...? Itt nagyon hiányos 

információk alapján alkotott képet, mert nem ismeri úgy tűnik az akkori szovjet mentalitást. Abban 

viszont igaza van, hogy sanszosan több, mint három bevetés fért volna bele a túlélésbe. 

 

A csatornán linkelt videó hogyan állt össze? 

Kb. 16 órányi repülésből vágta össze, a célja az volt, hogy a bevetés során előforduló különböző terep 

jellegzetességeknél látszódjon hogyan repülnek a géppel, de nem minden fázisról volt mindenhol felvétele. 

Ezért van az, hogy a felszállás Upper Heyfordban van, a leszállás meg Törökországban Incirlik támaszponton.  

 

A videó a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/CN9jU4NW9K0 

https://youtu.be/CN9jU4NW9K0
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Az F-111D, ha jól működött, akkor hogyan befolyásolta a pilóta munkaterhelését? 

Nem nagyon. A kijelzők megkönnyítették a munkát, de nem a terhelést csökkentették, inkább a gép 

hatékonyságát növelték meg a pontosabb navigációval és számításokkal, pontosabban lehetett bombázni a 

géppel, mint pl. egy F-111E-vel. A gép a saját pozícióját és térbeli helyzetét a három tengely körül 

pontosabban kezelte. Egy Mk-84 bombát 6 mérföldről „elhajítva” (toss) képesek voltak egy szélesebb 

futópályát eltalálni, ami valószínűleg elsődleges feladatuk lett volna. Az F-111F és a Pave Tack 

megjelenéséig az F-111D volt a csúcs. Az F-111D egyszerűen mindent jobban csinált, mint az F-111E.  

(Ha működött...) 

 

Ez igen meglepő kijelentés, mert tudomásom szerint ilyet csak lézervezérlésű bombával csináltak, bár 

azokkal pontcélokat is el lehetett találni ilyen hajítással. Azt mondjuk nem fejti ki, hogy ezt 1 db 

bombával vagy 4 db bomba oldása esetén jó eséllyel mondjuk eltalálta 1 db célt. Az ismereteim alapján 

és az utóbbira fogadnék. 

Itt egy kis rövid evolúció és magyarázat a bombázáshoz. Korábban erről már volt szó. A buta bombákkal 

lényegében arról szól a történet, hogy a repülőgépnek pontosan egy adott helyen és adott 

sebességvektorral (a gép három tengely körüli helyzete) kellett leoldani a bombákat, hogy a célt eltalálni 

legyen esélye, de több bombára volt szükség azok szórása miatt. Ez a „megfelelő helyen, megfelelő 

helyzetben” fejlődött folyamatosan, de az alapelv ugyanaz, ahogy Jeff is említette az F-111 esetén, hogy 

volt a B-17-nél. Csak a gép gyorsabban repült, és több műszeres támogatása volt ehhez. 

Ezzel szemben az első lézervezérlésű fegyverek megjelenése viszont azt hozta el, hogy a helyzet és hely 

lehetősége nagyon picit már tágultak néhány száz méteres hibát még korrigáltak, de azért még a „bang-

bang”24 vezérléssel bíró lézerbombák esetén viszonylag pontosan kellett repülni.  

Később ez már egyfajta fejtetett ellipszis (vagy vödör formát) jelentett, elég volt azon belül leoldani a 

bombát, ha a kellő mozgási energia tartaléka meg volt a bombának, akkor ráfordult a célra. Ez a 

„vödör/ellipszis” mára már több km szélességűre nyílt. Addig legfeljebb néhány föld-levegő rakétával 

felszerelt gép tudott hasonlót felmutatni, de azok közelében sem voltak összességében a  

Pave Tack + lézervezérlésű bombának. De még azoknál is nagyjából a cél felé kellett repülni. 

  

                                                           
24  https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/, 7.2.5. fejezet 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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Az AGM-65A/B TV kontrasztos TV vezérléssel, illetve az képalkotó infravörös kamerás D változattal az 

indítást követően ki lehetett fordulni, de túl nagy oldalszög eltéréssel azok sem voltak indíthatók, ha már 

közel volt a célpont. 

    
Balra fent az ős GBU-12 változat és az Enhanced Paveway 2 (EP2) manőverező képessége. Az EP2 esetében nem 

szükséges már a célpont felé sem repülni bombaoldáskor, a bomba 6 km (20 ezer láb) oldási magasság esetén 

akár 10 km-es oldaltávolsággal levő célra is képes ráfordulni. 

 
További Paveway változatok támadási zónája összehasonlítva a korai variánsokéval. 

 

Milyen vicces történetet tudna felidézni? 

A Sivatagi Vihar után jutalomként a földi személyzet közül mindenkit megreptettek, Incirlik környékén  

50 mérföldes körzetben kaptak erre engedélyt, de még a szuperszonikus repülés is belefért. Neki hat ilyen 

repülése volt, még a repteret védő Patriot osztály tagjait is felvitték egy körre. Az egyik ilyen repülés során 

az osztály egyik hadnagyát reptette meg, akinek, mint kiderült voltak félelmei a repüléstől. Minden számára 

furcsa zajnál kicsit összerándult, amikor behúzta a futót és becsukódott a féklap. Nem tartja magát 

pszichopatának, de emiatt néha csak a poén kedvéért használta a féklapot, hogy lássa a reakciót, kicsit más 

kárára szórakozott Jeff... :) 

Használták a BLU-107 Durandal (futópályák) elleni bombát? 

A képességük meg volt hozzá, de élesben nem vetették be ezeket. Nagyon örül, hogy erre soha nem került 

sor. Szerinte alapvetően egy igen elfuserált (foolish) eszköz, mert pontosan a célpont felett át kellett 

repülni, ami tökéletes célponttá tett bármilyen gépet. 300 láb (100 méter) magasságban pontosan a 

futópálya középvonalán kellett vele végig repülni és oldani a bombákat. A Tornadok a JP-233-as konténerrel 

hasonló módon repültek a Sivatagi Vihar elején és vesztettek el Jeff emlékei szerint emiatt 3 db gépet igen 

rövid idő alatt. A lehető legkiszámíthatóbb módon való támadást jelentette volna ezek használata. A 

Sivatagi Vihar második felében az ő alakulata jellemzően 12 db Mk-82 és 2 db Mk-84 fegyverzettel repülte a 

bevetéseket. 

A BLU-107. 

https://youtu.be/_m-buvo3dj4 

 

https://youtu.be/_m-buvo3dj4
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A JP-223. 

https://youtu.be/ZAGmDqH4c-8 

 

Jeff még alá is becsüli a veszteséget. Mielőtt áttérek volna más célok támadására és közepes magasságú 

nevetésekre az angolok kb. egy hét alatt 5 darab Tornado gépet vesztettek el úgy, hogy összesen 236 

bevetést repültek, amiből kismagasságú csak 199 volt. A későbbi időszak bevetésarányos veszteségének 

kb. tizenhétszeresét szenvedték el az első héten. Részletek a linken. 25 

Jeff egy apróságban lehet, hogy téved, de a nagy összképet nézve igaza van. Ugyanis pontosan a 

futópálya felett repülni egyenesen nincs értelme, mert, ha csak nagyon kicsit rossz helyen van gép, de jó 

irányba repül, akkor lényegében minden bombát a célpont mellé dobnak le. Lásd az ő saját 

magyarázatát, hogy a buta bombás támadásnál a jó helyen kell lenni és a megfelelő sebességvektorral 

oldani. Ezért sokkal célszerűbbnek történik a viszonylag lapos szögben támadás, ahol egy „bombacsíkot 

húznak át a futópálya felett.  

Ezzel összességében valóban kevesebb bomba találja el a célpontot, mint a másik eset tökéletes 

kivitelezése esetén, viszont hibázás esetén is néhány találat szinte biztos. Ha csak 12 db BLU-107-et visz 

egy gép és azokat 50 méteréként párban oldja le, akkor 30 fokos rárepülés estén gyakorlatilag 2 db 

találat garantált, ha fatális hibát nem vétenek. A 12 darabos sorozat számított közepe lenne a 

futópályán. 

Ez nem egyszerű fantáziálgatás, mert az elhíresült (és túlságosan felmagasztalt...) Black Buck 

bevetéseken az angol Vulcan bombázók is szögben bombázták Port Stanley repterének futópályáját.26 Az 

első támadásnál a „bombacsík” utolsó bombája kapta el a futópályát, ez van a kép közepén. A gép 

haladási iránya stimmelt, de túl korán oldották a bombákat. Hogy ez a sebességmérés hibája, a szél vagy 

milyen hatások összegzése azt senki meg nem mondja...  

 

A kép bal felső sarkában is szép egyenes a bombaszőnyeg, a második támadás után, de látszik, hogy ott 

meg hiába volt jó az időzítés, amikor a gép elrepült a reptér mellett. Remélem így kontextusba 

helyezhető az, hogy milyen hatása van az alacsonyan repülésnek a találati arányra és az, hogy a nagy 

magasságú bombázás miért volt pontatlan és hogyan tudtak a II. világháború alatt 7-8 km-es 

magasságból akár 1 km-re is mellé dobni bombát.  

                                                           
25  https://cutt.ly/ep8Khym  
26  https://bit.ly/2Vl42GK  

https://youtu.be/ZAGmDqH4c-8
https://cutt.ly/ep8Khym
https://bit.ly/2Vl42GK
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Mennyire volt felhasználóbarát a kabin? 

A vadászokhoz képest szokatlan kabin elrendezése volt. A sebességmérő, a variométer és a magasság és az 

állásszög kijelzése nem körskálás, hanem függőleges szalagszerű kijelzésű műszereket használt az összes  

F-111-es. Ezek voltak a műhorizont mellett, és alatti a helyzetjelző navigációs kijelző (HSI, horizontal 

situation indicator) körül voltak, egymás mellett. Ez nagyon egyszerűvé tette kvázi egyidejű leolvasásukat és 

ellenőrzését annak, hogy mi történik (crosscheck), mert csak bal-jobb irányba kellett nézni, fel-le nem és a 

perifériás látás is működött.  

 
A fent említett műszerek. 
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A kijelzők, középen a műhorizont, alatta a HSI. Jobbra a körskálás műszerek nagyrészt a hajtóműhöz tartoznak.27 

Az analóg kijelzők ellenére a gép olyan pontosan vezethető volt, hogy a gép irányát egy fokon belül, a 

sebességét néhány csomós pontossággal tudta tartani és precíziós leszállás megközelítéskor a süllyedés 

mértéke 3-5 méter/percnél nem tért el jobban attól, amit tartani akart. Ő szerinte ezt egy mai kereskedelmi 

utasszállítóval kézi vezérlés mellett nem nagyon lehet megtenni. Persze van rajtuk jó robotpilóta. A gép 

kabinja kinézetére ellenére sokkal, sokkal felhasználóbarátabb, mint azt az emberek többsége elsőre 

gondolná a temérdek műszer ellenére. 

Leszállás közben milyen volt a kilátás a kabinból? 

Annak ellenére, hogy leszálláskor a gép bólintása elérhette a 10-11 fokot is (egy mai airlinernél ez 5-6 fok), 

őt nem nagyon zavarta, nem okozott problémát neki soha.  

Milyen lett volna a TOP GUN film, ha F-14 helyett mégis hadrendbe áll az F-111B? 

Mint AIM-54 platfrom az F-111B is képes lett volna arra, amire az F-14, sőt, ebben talán jobb is lett volna. A 

probléma az, hogy mint „klasszikus” vadászgép az F-111B az egyszerűen alkalmatlan volt a feladatra. Jeff 

véleménye szerint az F-14-est (nyilván az F-14A változatra gondol) az F-16 és F-15 a megjelenésükkor 

manőverező légiharban simán lenyomta a repülési teljesítmény tekintetében.  

(Főleg, ha még a TF30 hajtómű bizonytalanságát is számítjuk.) 

 

Viszont szerinte, ha így történt volna, akkor nem biztos abban, hogy a filmet valaha is megcsinálták volna. 

Egész egyszerűen azért, mert az F-14 az egyik legfantasztikusabban kinéző gép, amit valaha megalkottak. 

Nincs olyan irány, amiből ránézve a gép csúnya lenne.  

 

                                                           
27  http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/CW_tour/CW-40.html  

http://www.nmusafvirtualtour.com/cockpits/CW_tour/CW-40.html
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Ezzel azért tudnék vitatkozni. Ez egyéni ízlés dolga, de innen nézve a gép szerintem minden,  

csak nem szép. Mint valami elcseszett kétfedelű gép... 

Még azt is megjegyzi, hogy nem a gép repülési teljesítménye lett volna a baj, azt úgyis eladják annak, ami 

vagy a vizuális trükkök megoldják. (Igen, ma igen, akkor még nagyon nem.) 

 

Az üzemanyag vészleeresztő rendszerben volt bármi, ami a visszafelé égést (blowback) megakadályozta 

volna? 

Nem, nem volt rá szükség. 

Az egymás melletti pilóta-WSO elrendezés szerinte segítette a kommunikációt?  

Ő nagyon meg lett volna anélkül is, a kabinból való jobb kilátás miatt ő a tandem (egymás mögötti) 

elrendezést preferálta volna. Szerinte a tervezők azért döntöttek az egymás melletti elrendezés mellett, 

mert két radar (terepkövető + térképező) számára kellett a nagy átmérőjű orr. Ha a pilóták egymás mögött 

ültek volna a gép tolerálhatatlanul hosszú lett volna és mivel amúgy is adott volt az átmérő...  

Számomra nagyon érdekes volt a véleménye, hogy neki nem számított (oktató is volt a típuson...!). Bárki, 

aki jogosítvánnyal rendelkezik kétlem, hogy azt tekintette volna optimálisnak, hogy csak rádión 

érintkezik, vagy csak a hangját hallja az oktatónak és nem mellette ül... 

Mi volt az F-111 manőverezőképességének a határa? 

Az eredetileg vadásznak szánt gépet 7,33G elviselésére tervezték. De a szárnyterhelése annyira magas volt, 

hogy ezt a gépbe húzva pillanatok alatt annyira lelassult 600 csomós sebességnél is (ez kb. M0,9), hogy még 

az 5G-t se tudta volna tartani (fegyverzettel) tengerszinten sem. A gép akár 50 csomó/sec sebességgel is 

tudott lassulni, ha maximális túlterhelést húztak bele.  

Ez erősen függhetett az üzemanyag mennyiségtől, mert a gép belső kapacitása 33 ezer font, ami több, 

mint 15 tonna. Ha csak fele hiányzik ennek, azért az számottevő mennyiség A repülőgép lényegében egy 

repülő törzsféklap (speed brake) volt nagy állásszöggel.  
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https://youtu.be/PBXocWIohXY  

A fenti videóban elhangzott legérdekesebb kérdések és válaszok gyűjteménye alant összefoglalva és 

kiegészítve: 

Mennyire volt problémás az F-111-ben a TF30 hajtómű az F-14-hez képest? Mennyire volt gyakori a 

kompresszor átesés (pompázs)? 

A válasz (meglepő módon) igen, az F-111-ben sem volt problémamentes a hajtómű. Nagyobb túlterhelésű 

manőver közben kapcsolva utánégetőt úgy fogalmaz, hogy 50-50% esély volt az pompázsra. A megoldása 

amúgy általában egyszerű volt, csak alapgázra kellett visszavenni a teljesítményt. Ez annyira nem volt ritka, 

hogy Jeff egy erős becsléssel mondott egy 30-as számot, hogy vele ennyiszer történt meg karrierje során.  

(3000 óránál többet repült a típuson.) Egy alkalommal még az egyik hajtóművet is le kellett állítania és újra 

kellett azt indítani. Kezdőként egyszer tankerhez csatlakozva sikerült a hajtóművet pompázsoltatnia. 

Nem tudom, hogy ez most költői túlzásnak szánta-e ezt az 50-50% esélyt, vagy tényleg valós szám, mert 

annak durva lenne. Ez alapján egyes üzemmódokat egyszerűen nem volt szabad használni. Ez egy 

csapásmérőnél nem probléma, de ha az F-14-nél ez a helyzet, akkor fogalmazzunk úgy, hogy szép-szép, 

amit repülési teljesítmény görbéi mutatnak az F-14A-nak, csak az nem hozható ki, mert vagy nem 

kapcsolható utánégető, vagy nem kapcsolható le a manőverezés közben... 

Mi a legfurcsább dolog, amit oktatóként látott vagy tapasztalt egy tanonctól? 

A Haditengerészetnél volt oktató, ahol egy női növendék elsírta magát amikor leszálláshoz közeledtek, amit 

nem értett, mert jól ment neki, ráadásul ő soha nem volt az a szekálós és beszólogatós fajta oktató. 

Többnyire nem is beszélt, amíg nem kellett beavatkozni, mert saját tapasztalata az, hogy munka közben 

rendkívül zavaró tud lenni. Megszakították a megközelítést, tettek néhány kört, a hallgató lenyugodott és 

aztán minden simán ment. Nem egyformák az emberek... Viszont repüléstechnikailag a hallgatók soha nem 

lepték meg vagy hozták rá a frászt. Ez azt jelentené, hogy oktatóként nem tartja vele a lépést, ami nem 

fordulhat elő. 

A RAF (Angol Királyi Légierő) számára a megfelelő gép lett volna az F-111? 

Azt kell, hogy mondja, hogy nem, de ezt azzal a furcsa kiegészítéssel látja el, hogy igazából senki számára 

nem a megfelelő gép. Mert csoda, hogy a gép végül ennyire jól sikerült és jól teljesített a karrierje során, 

mert az eredetileg kitűzött célokat nem sikerült a géppel megvalósítani. Csapásmérőként „véletlenül” 

bevált és továbbfejleszteni is megérte. Viszont, ha pl. nem lett volna elvárás az M2,0 vagy annál nagyobb 

sebesség, akkor lehetséges, hogy a gép lehetett volna könnyebb és kisebb is, mint amekkora végül lett. Pl. 

nem lett volna szükséges a mentő kapszula sem, vagy, ha pl. más fegyverzetet szánnak neki... 

https://youtu.be/PBXocWIohXY


HTKA.hu A technika és az ember 

46 

Hozzá teszem műszaki képtelenség volt az elvárás. Lehetne ma is egy olyan gépet építeni, ami 15 tonna 

kerozint képes magával vinni, de az fix, hogy annak nem lenne élvonalbeli repülési teljesítménye, mert 

ehhez egész egyszerűen nincs tolóerő még a mai hajtóművekkel sem. Az F-15E család gépei a törzshöz 

simuló tartályokkal (CFT) és 3 db póttartállyal képes a fenti 15 tonna üzemanyag mennyiséget magával 

vinni. Csak ezzel a konfigurációval még az legerősebb GE F110 hajtóművel sem lenne ellenfele még egy 

F100-PW-220-as hajtóművel repülő CFT és póttartály nélküli F-15C-nek. A fizikai egész egyszerűen nem 

adja ki... 

Az angoloknak anyagilag meg lehet, hogy túl megterhelő lett volna még egy kevés F-111-es is. 

Iszonyatosan drága típus volt a Vark. 

Repülés közben hallgatott rockzenét? 

Ő többnyire a BBC World Service-t hallgatta a rádión, ha éppen belefért a repülésbe. 

Használta-e valaha a vészhelyzeti fékezésre beépített horgot? 

Igen, egyszer, amikor Upper Heyfordban szolgált. Felszállás közben, alig fél méterre volt talán a levegőben, 

amikor a pályán keresztbe repülő hóllót szívott be a hajtómű. Első reakciója az volt, hogy:  

 

„Na, frankó, én leszek az alkulat első pilótája, aki elcsap egy madarat úgy, hogy gyakorlatilag fel sem 

szálltam...” 

 

A beszívott madár miatt a kompresszor pompázsolt és akkorát csattant, hogy kilométerekről hallani 

lehetett, és ezzel egyidőben jókora lángnyelv csapott ki a gépből. A felszállást megszakította, ami 

visszanézve elég nagy örültség volt. Túl sokat fékezni nem tudott, úgy 120 csomós sebességgel kapta el a 

kábelt. Ha nem sikerült volna a kábelt elkapni, akkor lehet, hogy valakinek letarolta volna a házát... Inkább 

fel kellett volna szállnia, az lett volna a kisebb kockázat. Mind kiderült, a hajtómű sem volt annyira sérült. 

Miután a gép megállt a földön és megérkeztek a tűzoltók, a hajtómű alapjáraton ment. 

 

Mi a véleménye a Viggenről? 

Az, hogy „a legszebb gép, amikor a földön áll” versenyen valószínűleg simán nyerne, de abszolút nem egy 

kategória az F-111-gyel. Ha olyan módon és sebességgel akartak volna repülni vele, ahogy az F-111, akkor 

lényegében nem volt értelmezhető hatósugara a gépnek. 

 

Milyen géppel repült volna szívesen, ha adódik rá lehetősége? 

F-14 és F-15E. Az előbbi részben azért, mert lényegében az F-111B pótlására érkezett gép érdekelné. Ez a 

kettő van a lista tetején. 

 

Mi történt, ha a szárny nyilazás nem a megfelelő volt a sebességnek? 

A sebességmérőn egy sraffozott sáv (barber pole) mutatta az elérhető 

maximális sebességet. Ha arra ránéztek, akkor tudták, hogy a szárny milyen 

állásban van. (A szárnyállító kar a pilóta baloldalán volt.) A kicsi volt a nyilazás, 

akkor kicsi volt az elérhető maximális sebesség. 35-50 fok közötti 

szárnybeállításnál a nagy állásszög felé közeledve az áramlás miatt a gépnek 

morgó hangja volt. 54 fok feletti állásszögnél az átesés felé közeledve ilyen 

hang nem volt tapasztalható. A gép egyáltalán nem jelezte vissza, hogy 

nagyon csúnya dolog felé közelednek.  
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Az F-111-es volt az egyetlen olyan típus, amivel Jeff találkozott, ami átesés előtt orsózni kezdett. Ennek oka, 

hogy a széles és igen hosszú törzs és a hosszú orrkúp nagyon leárnyékolta a függőleges vezérsíkot és a 

szárnyak nem úgy estek át, ahogy a többi átlagosnak tekinthető gépen. Azokon a szárnytő esik át először és 

ettől a gépek leadják az orrukat nagy állásszög és elégtelen tolóerő esetén (ha jól vannak megtervezve). 

Viszont ettől még a gép orsózva kormányozható marad, mert a csűrőkormányok a szárny végén vannak 

(hiszen így fejtik ki a legnagyobb nyomatékot), csak a bólintó irányúmozgást nem tudják kontrollálni, mert a 

magassági kormányok már átestek. Az F-111 ezzel szemben, ahogy Jeff fogalmaz:  

 

„A gép boldogan kezdett orsózásba mielőtt átesett volna, és ez számtalanszor megtörtént velem”.  

 

Mennyire volt eltérő az F-111E és F? 

Az F-111F volt az a változat, aminek minden F-111-nek kellett volna lennie. Erősebb hajtómű, A/E 

változathoz képest kb. +35% tolóerő. A gép képes volt hangsebességnél kicsivel gyorsabban repülni 

utánégető nélkül tengerszinten. Ezt egyszer sikerült véletlenül előadnia egy pilótának egy angol lőtér 

közelében, ahol elég sok ablakot sikerült betörnie ezzel. 

 

Ezen felül a ’F’ változat sokkal megbízhatóbb digitális avionikát kapott és a Pave Tack miatt a precíziós 

csapásmérő képessége egészen más kategóriába helyzete a gépet. Adott esetben még a buta bombákat is 

pontosabban lehetett velük célba juttatni, hiszen látták a célpontot vizuálisan és az alapján repülhettek rá a 

célra. A lézervezérlésű bombákat kb. 6 mérföld távolságra voltak képesek elhajítani. 

 

A mentőkapszula dugóhúzó közben is képes volt a mentésre? 

Igen. A ’80-as évek végén történt is egy ilyen eset Angliában. A gép felett a pilóta elvesztette az irányítást és 

mivel két forgás után már elérték a 10 ezer láb magasságot, ezért a gépelhagyásra került sor. A pilóta 

elsétált a közelben levő kocsmáig, ahonnan értesítette a támaszpontot a történtekről. 

 

Itt felidézte a korábban említett ernyős hibát, amelybe 1980 nyarán halt bele leszállás közbeni hajómű 

hibánál történt kismagasságú katapultálásnál. Illetve a FCF esetén tévesem M3,0 sebességet említ már. Ez 

valószínleg nem igaz és összekeveri mással. 

 

Egy NATO elleni támadás során mi lett volna az elsődleges feladata az F-111-nek? 

Az ellenséges repterek támadása és megbénítása. A VSz légierő földön tartása biztosította volna, hogy a 

NATO légierők teljes súlyukkal tompítsák a VSz szárazföldi erejét. Sokan úgy gondolták akkor, hogy 

legfeljebb 1 hétig bírták volna nyomást és „egyéb fegyverek” bevetésére került volna sor (atomfegyverek). 

Erről is már beszélt a korábbi videóban. 

 

Szerette az egymás melletti elrendezést a tandemmel szemben? 

Nem nagyon. Erről is volt már szó, a két radar határozta meg sanszosan a gép keresztmetszetét és így volt 

elkerülhető, hogy a gép túl hosszú legyen. Csak ez nagyon lekorlátozta a kabinból kilátást. 

 

Mennyire voltak pontosak és megbízhatóak a rendszerek, amiket használtak? 

A repülőgép megbízhatósága egy bevetés időtartama alatt Jeff szerint tolerálható volt. Felszállástól 

leszállásig többnyire működött a vas. Az elektromechanikus rendszerek jelentették főleg a gyenge pontot. A 

korszak csúcstechnikája volt a gépben, de mai szemmel az tehetetlenségi navigációs rendszer (INS) 

egyáltalán nem volt pontos és GPS-szel nem lehetett korrigálni. Ez a jobb ülésben levő ember számára sok 

munkát adott. Egy igazán képzett és jól dolgozó navigátor nagyban növelte a gép harcértékét, hiszen 
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lényegében az korrekciójával navigálta el magát a gép a célpontig, ahol aztán (a korábban már említettek 

szerint) a gép helyzete és pozíciója döntötte el a buta bombákkal történtő bombázás pontosságát. 

 

A Sivatagi Vihar idején néhány ’E’ változatú gép megkapta a digitális elektronika, INS + GPS rendszerrel 

együttműködés és néhány további fejlesztést, mint pl. digitális repülésvezérlő rendszert és végül MFD 

képernyőt is. Majd egy évvel később néhány ilyen gépet már nyugdíjaztak is. Az F-111-esek átlagosan 35 

órányi törődést igényeltek egyetlen repült órára nézve. Ez nem feltétlen két bevetés közötti idő volt, hanem 

adott esetben ritkán, de nagy beavatkozást igényeltek a gépek életciklusuk során.  

 

Ez az AMP korszerűsítési program volt szerintem, legalábbis egyes elemei, mert a programot végül 

megkurtították. Egyetlen egy F-111A gép sem lett modernizálva, de az ’E’ változatú gépekből is 

mindösszesen 25 db darabot modernizáltak. A programban részt vevő első gép a 68-0050 sorozatszámú 

volt, ez éles bevetéseket is repült a Sivatagi Vihar alatt.28 

Alacsonyan repülés során gyakran csináltak leborítást a gerincek felett átrepülve? 
Nem. Csak nappal lehetett ezt megcsinálni és manuálisan, mert a terepkövető rendszer legfejlettebb 

változata is csak maximum 45 fokos bedöntésig tudta vezetni a gépet, mert különben a radar nem látott 

kellően előre. Jó móka volt nappal, de éjszaka ez kivitelezhetetlen volt és Jeff szerint szükségtelen is. A csak 

kis hatótávolságú infravörös rakétával rendelkező régi vadászgépek úgysem repültek annyira alacsonyan, 

hogy ezt megérte volna forszírozni. 

 

A magasabban repülő, de földháttérben célleküzdésre képes MiG-23MLD, MiG-29 és Szu-27 esetén meg 

úgysem ért volna semmit. Azok radarral követték volna az F-111-eset és radar alapján fogta be volna a 

célt, hogy az R-73 infravörös rakéta is, de azok első körben úgyis a félaktív vezérlésű R-27R-t használták 

volna. 

A kérdezőnek a 80-as években az egyfeladatos kismagasságú bombázás öngyilkosnak tűnik. Ha 

bekövetkezett volna (egy VSz elleni háború), akkor szerinte mi történt volna? 

Szerinte a ’80-as évek elején még nem lett volna öngyilkosság az alacsonyan repülés. Akkor nem álltak 

rendelkezésre a VSz-ben az őket elcsípni képes vadászgépek tömegesen vagy egyáltalán hadrendben.  

 

A légvédelemnél sem érkeztek még meg az „újgenerációs” (ez az én szóhasználatom) rendszerek. A 

kismagasságú repülés, a régebbi rendszerek lassú reakció ideje és a rakéta HMZ összessége nagyon kevés 

időt adott a sikeres célleküzdésre. Az SA-8 (9K33 Osza) HMZ-je kicsi volt. Az SA-6 (2K12 Kub) esélyei jobbak 

voltak már, de az igazi veszélyt az SA-10 (Sz-300PT és PSz) és SA-12 (Sz-300V) jelentették volna. Ezek viszont 

lényegében nem érték el VSz területét annak összeomlása előtti pillanatig. Ezek ellen szerinte tényleg 

nagyon veszélyes lett volna még alacsonyan menni és érthető, hogy a USAF az alacsony észlelhetőségű 

gépek felé fordult, mert a kismagasságú repülés önmagában kevés volt. 

 

„... because the ground was no longer our friend”. 

  

                                                           
28  https://htka.hu/2010/04/11/general-dynamics-f-111-aardvark-avagy-a-rettegett-foldimalac/ , 50. oldal. 

https://htka.hu/2010/04/11/general-dynamics-f-111-aardvark-avagy-a-rettegett-foldimalac/
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Igen érdekes, hogy Jeff szinte csak csapatlégvédelmi egységekről beszél, ami felett igaz, hogy lehet, hogy 

repültek volna, de amint átrepültek volna front felett, akkor lényegében csak az Sz-125M Nyeva  

(SA-3) és az Sz-75M Volhov (SA-2E) vadásztak volna rájuk, nem a csapatlégvédelem. Ebből a Volhov 

legfejletteb változata is alkalmatlan volt a 100 méternél alacsonyabb repülő célpontok ellen. Az külön 

érdekes, hogy a 2K11 Krug (SA-4) meg sem említőik. Az Sz-200 (SA-5 Vega) kihagyása nem meglepő, az 

F-111-esek nagyon kívül esetek annak HMZ-jén. 

Ne feledjük annak esélye, hogy pont egy légvédelmi rakétás egység vagy osztály felé repüljön a cél, az 

kicsi. Ha csak 10-15 km-es (oldaltávolság) paraméterrel érkezik a cél, akkor 30-50 másodpercnél többet 

nem tölt el a HMZ-ben. Ennyi idő alatt kéne az első észleléstől számítva azonosítani a célt, befogni, 

felkészíteni a rakétát az indításra, indítani és a rakétának még a célig is elrepülnie úgy, hogy a HMZ-n 

belül legyen. Úgy, hogy sok esetben az első észlelési távolság talán, ha 30 km lehetett és az F-111 

ellenséges légtérben 4x Mk-84-gyel is lazán 600 csomós sebességgel hasított. Ez kb. 300 m/s volt.  

Mi volt a legkülönlegesebb vadászgép, ami ellen valaha repült? 

MiG-23, MiG-21 és MiG-17. Egyik sem volt annyira jó gép szerinte. A ’80-as évekre mind elavult volt az  

F-15 és F-16 típusokkal szemben. A MiG-23 gyors volt, de nem annyira, mint ők. A MiG-23 ellen még a 

fordulókat is tudták tartani (fegyverzet nélkül.) 

 

Itt most akkor vagy nem a MiG-23 pilótája repül vagy nem tudom milyen változat lehetett, mert azért a 

MiG-23 semelyik változata nem volt ennyire erőtlen. 

Hatótáv az FB-111-gyel összevetve? 

Sajnos ezen a téren Jeff nagyon benézte a dolgokat, ezért nem idézem, hanem egyből kommentálom is. Jeff 

arról beszélt, hogy az FB-111 tényleg nagyon messzire ment el 4 db szárnytartállyal és 2 db fegyverrel a 

belső térben (ami amúgy AGM-69 SRAM volt.) Majd közli, hogy a külső függesztő nem forgott és akkor a 

szárny nem volt nyilazható, ha 4 db tartályt vitt. Csak ez így nem igaz. Mert ez 6 db és nem 4 db póttartályt 

jelentene... 

 

Ha a belső szárnyfüggesztési ponton van 1-1 db AGM-69 akkor valóban került a két külsőre is kerülhetett 

adott esetben póttartály, amik miatt valóban nem lehetett a nyilazást változtatni, amíg azokat le nem 

dobták, majd a függesztőket is. Csak ő nem ezt mondta... 

 

Jeff tudomása szerint az FB-111A 16 fokos szárny nyilazással szállt fel, tehát a póttartályok a gép orra felé 

néztek, és csak felszállás után tudták a 26 fokos nyilazást használni, amikor a nem forgatható függesztőn 

levő póttartályok is a megfelelő szögbe kerültek a gép haladási irányával. 

Csak a SAC használta a póttartályokat, a TAC gépei nem.  
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Jeff itt lehet, hogy megint téved, mert pont Upper Heyfordban levő F-111E-n lehetett póttartályt látni. 

Persze az, hogy ezt mennyire is használták volna, azt nem tudni.  

 
 

  
FB-111A 6 db póttartállyal. A szárny 26 fokos nyilazásban.29 

 
Maketten a 2xAGM-69 a belső szárnyfüggesztőn, 4 db póttartály, kettő a nem forgó függesztési ponton, és 1 db 

B-61 (?) bomba a belső térben. 16 fokos minimális nyilazáson van a szárny.30 

 
Itt van 2 db póttartállyal az FB-111, a középső tartón, ahol a fegyverzet is van, tehát forgó függesztőn.31 

                                                           
29  http://www.airvectors.net/avf111.html  
30  http://www.hyperscale.com/features/2000/f111sp_1.htm 
31  https://youtu.be/KiqzkoWU440?t=47 

http://www.airvectors.net/avf111.html
http://www.hyperscale.com/features/2000/f111sp_1.htm
https://youtu.be/KiqzkoWU440?t=47
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A lenti linkelt32 videókban látszik, amikor a külső szárnytartón gurulnak a felszálláshoz 16 fokos a nyilazás. 

Sajnos, a felszállás és leszállást nem mutatják, ezért nem derül ki, hogy akkor milyen szárny nyilazással 

szálltak fel. 

 

  
Két darab bomba és a belógó póttartály a külső tartón. 

 
Itt jobban látszik a befelé néző póttartály.33 

A gép a rossz időben mit kezdett a jegesedéssel? Mennyire volt minden idős a gép? 

Gyorsan repültek és kész. A hajtómű beömlőket leszámítva nem volt a gépen jégtelenítő rendszer sehol. A 

gép valamennyire fűtötte magát a többit meg a sebesség megoldotta. 

 

Az egyetlen faktor, ahol a gép nem tudott harci bevetést repülni a rendkívül erős eső, mert ekkora a 

terepkövető radar nem tudta megkülönböztetni az esőt és a terep kontúrját. Az USA-ban egyes helyeken 

ilyen felhőszakadás nem volt ritka, de Európában ez nem volt gyakori. Ezt leszámítva nemigen volt korlát.  

(Hogy USA melyik részén lehet ilyen...?)  

 
Mach 3? Mi volt a gép valódi csúcssebessége? 

Igen, ez igaz. A gép tervezése során M2,5 volt az elvárást és ezt is volt a publikált maximális sebessége. 

Azonban a gép maximális sebessége nem Mach szám által volt korlátozva. 72 fokos szárny nyilazásnál sem 

volt szárny felett szuperszonikus áramlás. Egy F-111D (tehát még a kisebb tolóerővel bíró változat) egy 

javítás utáni ellenőrző (FCF) repülésen függesztmények nélkül az M3,0 sebességet, ami során Mexikó 

légterét is megsértette. Az F-111F elvileg simán elérhette ezt a sebességet. Ő személy szerint 42 ezer lábon 

M1,9 sebességnél soha nem repült gyorsabban. Az lenyűgözte, hogy 3,5-4G-t bele tudott húzni a gépbe és 

még csak nem is lassult ezen a magasságon és sebességen. Ahhoz képest, hogy kis magasságú 

csapásmérésre használták a légellenállás minimalizálás még szerény tolóerővel is ilyen sebesség 

tartományokba volt képes elvinni a gépet.  

 

                                                           
32  https://youtu.be/kCblJM-VFmY?t=230 
33  https://youtu.be/kCblJM-VFmY?t=256 

https://youtu.be/kCblJM-VFmY?t=230
https://youtu.be/kCblJM-VFmY?t=256
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A fenti manőverező képességet a gép üzemeltetési utasítása is visszaigazolja. 53 ezer font tömeg esetén, 

ami alig 6 ezer font üzemanyagot jelent (20%) akár 5G is elérhető volt az említett magasságon. Még 70 ezer 

font tömegnél is meg volt a 3G túlterhelési lehetőség. 
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Itt azt hiszem, hogy Jeff megint ugyanazt a tévedést ismétli meg, mint korábban. Ilyen nincs. Még a 

szubszonikus sebességgel haladó kereskedelmi utasszállítóknál is lehet látni apró lökéshullámokat, ahol 

a gyorsuló levegő átlépi a hangsebességet. Akkor egy bőven hangsebesség felett repülő gépnél fizikai 

képtelenség az, hogy az áramlás szubszonikus.  

 

https://youtu.be/HekbC6Pl4_Y?t=18 

https://youtu.be/K08Gc0tKWoA?t=22 

 

A nem Mach szám által limitált sebesség szerintem arról szól, hogy a gép orrkúpjáról elinduló 

lökéshullám még M3,0 sebességnél sem érte el a szárny belépőélét. Fogalmazzunk úgy, hogy kételkedem 

ebben az M3,0 sebességben, de mivel ő repülte a típust és ismerte az embereket, ha ő mondja, én akkor 

elhiszem neki.  

 

A gép sebességét lényegében akkor annak felmelegedése korlátozta, ahogy az SR-71-nél is a 

kompresszor belépő hőmérséklet volt a korlát. Illetve arról a gépről mondta azt egyik pilótája, hogy M2,8 

sebesség felett annyira más volt a gép kezelése, hogy az választóvonal volt a képzésben. Nehéz elhinni 

azt, hogy egy F-111, még ha fegyvertelenül is csak úgy elrepült M3,0 sebességig. 

 

Viszont, ha elfogadjuk a Jeff által elmondottakat, akkor az azt jelenti, hogy akkor a MiG-25-öst 

leszámítva a világ második leggyorsabb harci gépe volt az F-111 azon gépek közül, amit sorozatban 

gyártottak. Bár ennek nagy jelentősége nincs, de érdekes mellékzönge szerintem. Bár az MiG-25 is csak 

fegyverzet nélkül volt képes elérni az M3,0 sebességet, de ez igaz az F-111-re is. (Az SR-71 nem harci gép 

volt.) 

 

Gyakorolták valaha a szárny nyilazási hibából adódó leszállási megközelítéseket? 

Nem. Volt rá ellenőrző lista és egyszer volt ilyen eset, Lakenheathben egy F-111F 54 fokos nyilazással szállt 

le. Éppen csak a futómű gumik maximális teherbírásának a határán landoltak a géppel. De ez annyira ritka 

volt, hogy annak gyakorlása nagyobb kockázatot jelentett volna, mint maga a haszon, ezért nem tették. 

 

Amit viszont gyakoroltak az igen összetett fékszárny és orrsegédszárny rendszer miatt, az azok 

meghibásodása esetén landolás. A gépre ránézve az ember szinte azt képzelni, mintha egy kereskedelmi 

utasszállítót nézne, annyira összetett a szárny mechanizáció. Az annak fényében volt még különlegesebb, 

hogy az F-111 szárnya elég rendesen meghajlott nagy túlterhelésű manőverek közben, ami ezeket akkor is 

terhelte, ha éppen be voltak húzva. Emiatt a meghibásodása ezeknek nem számított ritkaságnak. Neki is 

személy szerint volt aszimmetrikus fékszárnyas leszállása, de ismert olyan esetet is, ahol oktató-hallgató 

páros repülése során az egyik szárny teljes mechanizációja meghibásodott, de a másik oldali meg működött, 

elég bizarr látvány volt. Ezért gyakorolták a fékszárny és orrsegédszárny nélküli leszállásokat „tiszta 

szárnnyal”. Ekkora a leszállósebesség kb. 200 csomó volt, ami elég „sportos” bejövetelt eredményezett. 

 

Ez nagyjából a korai MiG-21 változatok leszállósebessége volt, amin még nem volt határréteg lefúvó 

rendszer. Ha jól emlékszem. 

Néhány gondolat a terepkövető radar használatáról és korlátairól? 

Az USA nyugati területei európai szemmel nézve gyakorlatilag lakatlanok és ezek a területek hatalmasok. 

Viszonylag könnyű volt olyan útvonalakat kijelölni, ahol a civil lakosságot az éjszakai terepkövetési 

gyakorlatok sem zavarták. A terepkövető rendszer alapjában véve annyira pontos volt, hogy bármilyen két 

objektum között átvezette a gépet, ami a gép kétszeres szárnyfesztávoságát elérte, ez nagyjából 140 láb 

https://youtu.be/HekbC6Pl4_Y?t=18
https://youtu.be/K08Gc0tKWoA?t=22
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(kb. 40 méter). Ilyen akadályok esetén tehát még köztük repült el, nem felettük emelkedést végrehajtva. 

Emiatt a ferde hegyoldalak mellett repülve a gép és a terep között néha 100 lábnál kisebb távolság is 

lehetett. 

 

Szemléletesebben, ha az Erzsébet híd két pillérje szikla lenne és közte nem lenne a kábel, akkor az F-111 

robotpilótája és a terepkövető radar simán elvinné a két szikla között... 

Mi a helyzet a Sidewinder légiharc-rakétákkal?  

Az AIM-9P család hordozására volt képes a Vark. A Sivatagi Vihar elején hordozták, még éjszaka is, de 

reálisan nézve gyakorlatilag elképzelhetetlen volt az, hogy azokat használni is képesek legyenek. Jól néztek 

ki a gépen, de harcászatilag szerinte semmi értelme nem volt. 

 

Az infravörös rakétákat nagyon gyakran a manőverező légi harchoz alkalmazott radar befogással 

kombinálva használják, mert máshogy körülményes lenne az infrafejjel befogni a célpontot. Normál 

esetben az infrafej előre néz és kb. 2-4 fokos tartományban képes érzékelni a célt. A lenti videón látható, 

hogy a kis gyémántot, ami az infrafej keresési irányát mutatja, gyakorlatilag rá kell vinni a célpontra. A 

befogás után a kis gyémánt szimbólum nagy méretűre vált, a rakéta ekkora követi a célt és megtörténik 

az indítás.  

https://youtu.be/he9Wv45bw3Q 

https://youtu.be/oOa9eWgFllE?t=10 

A fenti F-16C HUD videón látszik, hogy gép középvonalához képest hány fokra van a cél. A lenti képen 

éppen 26 fok, a célpont balra lent van. A Sidewinder rakéta keresőn hallatszik, hogy mikor képes követni 

a radar befogás alapján az infrafej a célt és fogja be a pilóta azt. Ezzel éjszaka is lehet akár infravörös 

rakétát indítani és nem kell a cél felé repülni, mint az első videón. 

 

 
 

Azonban, mivel csak az F-111D változaton volt HUD, a többi géppel használni a rakétát anélkül  

kb. lehetetlennel határos feladat lett volna. Még nappal is néhány fokos pontossággal kellett célozni a 

gép orrával, ha a gép radarjának nem volt levegő-levegő üzemmódja.  

Még az F-111D esetén is az éjszakai használat elméleti lett volna, legfeljebb utánégetővel repülő cél ellen 

lett volna lehetséges, mert azt éjszaka látni, de akkor is csak a AIM-9P-3 vagy P-4 változatokkal, amik 

szemből is indíthatók voltak. Az, hogy egy F-111 manőverezéssel képes lesz egy vadászép ellen indítási 

helyzetbe kerülni teljesen sci-fi. Korábban Jeff említette a kötelék és manőverek szerepét ilyen téren, de 

az kb. egy 4xF-111 és kb. egy támadó esetén lett volna realitás, ami MiG-21 kaliberű gép és inkább csak 

nappal és akkor is esélyes lett volna, hogy egy F-111-es odaveszik, ha az infracsapdák nem működnek 

vagy nem is észlelik a rakéta indítást. 

 

https://youtu.be/he9Wv45bw3Q
https://youtu.be/oOa9eWgFllE?t=10
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Előfordult, hogy kárt okozott repülés közben a gépben? 

A helyzet az, hogy igen, bármennyire is kínos. Egy lőtérről nagy túlterhelésű kifordulás közben az 

oldalkormányokat is használta nagy sebességnél és elfeledkezett azok korlátozásairól. Emiatt a függőleges 

vezérsík felső részének egy része letört úgy 8-10 hüvelyk hosszúságban a nagyfrekvenciás antenna 

közelében. De ez leszámítva más eset nem volt.  

(Leszámítva a madaras esetét, de hát az külső okokból következett be.) 

 

Mik azok a képességek, amik lényegesek, hogy valaki jó pilóta legyen? 

Az emberek nagyon eltérő szinten képesek arra, hogy rádióbeszélgetésből háromdimenziós helyzetképet 

rakjanak össze fejben, hogy ki hol van és mit csinál. Az adatkapcsolat megjelenése előtt ez elengedhetetlen 

volt. Ő ebben szerinte jó volt, és ami szintén fontos volt, hogy nagyon jó látása volt. Előfordult, hogy egy  

T-38-as oktató gépet 4 mérföldről is észrevett. Erre nagyon kevés ember volt csak képes. 

 

Bárki, aki volt repülőnapon tudhatja, hogy egy Gripen méretű vadászgépet is szabad szemmel 7 km 

távolságból észrevenni úgy, hogy tudja hol kell keresni gyakorlatilag reménytelen az átlagember 

számára. 

A másik, ami fontos, ami a „kategorizálás és felejtés” („compartmentalize”). Ha valami elrontott, akkor ne 

agyaljon rajta, át kell lépni rajta, persze tanulva belőle. Ha valami a frászt hozza rá, akkor az ember egy idő 

után bölcsebb, ha elfelejti és úgy tesz, mintha nem történt volna meg. Folyamatosan „betojva és majrésan” 

nem lehet egy harci gépet vezetni. Ő úgy gondolja, hogy ez részben a profi autóversenyzők mentalitásával 

lehet részbe átfedésben és hasonló azzal. Ők is a maximumot hozzák ki a „vasból”, amivel dolgoznak. 

 

A hajtóművet hogyan indították be? 

Külső sűrített levegős forrásból. Az indító kompresszor a hajtóművet 17% fordulatszámig pörgette fel, ezen 

pont után képes volt már alapjáratra felpörögni a hajtómű. A bal hajtómű egy indító töltet felhasználásával 

néhány másodperc alatt felpörgette a hajtóművet 35%-ra, miközben a pirotechnika töltet erős füsttel 

termelte a sűrített gázt ehhez. Ez az indítás csak a bal hajtómű számára volt lehetséges, ami aztán keresztbe 

táplálással indíthatóvá tette a másikat. Ez volt a gép gyorsindítás üzemmódja, ezzel kb. fél perc alatt 

indítható volt mindkét hajtómű. 

 

A gép üzemeltetési kézikönyve szerint normál üzem esetén a jobb hajtóművet indították először, mert az 

nagyobb nyomatékot adott, gondolom kevesebb teljesítményt vett le ott a segédberendezés ház. A fenti 

fél perce idő alatt a második hajtómű legfeljebb az alapjárat felé pöröghetett szerintem.) 
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https://youtu.be/IwPg_ai3U_I 

 

Az interjú egy érdekes történettel indul. Az interjú előtt egy órát várt Jeff a csatorna tulajdonosára, mert 

elfelejtették az időzónákat egyeztetni. Jeff életében volt már hasonló eset. A hadifogolyok és eltűntek 

napján a „missing man” formációt adták volna elő. Felszálltak, elrepültek a várakozási pont felé, de félúton 

szóltak, hogy térjenek vissza. A probléma a helyi idő és a „zulu time” közötti eltérés miatt 1 órát késtek a 

felszállással... 

 

A fenti videóban elhangzott legérdekesebb kérdések és válaszok gyűjteménye alant összefoglalva és 

kiegészítve: 

 

Mi volt az F-111 valódi csúcssebessége? 

A hivatalos sebessége M2,5 volt. Itt lényegében megismétli a fent már említett válaszát a 

manőverezőképességgel, és az M3,0 sebességet is. A repülőgépet lényegében a súrlódási hőmérséklet 

korlátozta le. A kabinban volt egy hőmérséklet mérő, ami egy visszaszámláló berendezést indított be egy 

adott hőmérséklet elérését követően. (Sajnos a konkrét értékre nem emlékszik Jeff). Ha a számláló 0-ra ért 

volna (visszafelé számlált), akkor lassítani kellett volna a géppel. Soha nem fordult elő volna, hogy bárkinél 

kikoppant volna ez a számláló. 

 

Hogyan hasonlítaná összes az Szu-24-es az F-111-gyel? 

A választ azzal kezdi, hogy nagyon jó választ nem tud adni. Igen, a Szu-24 valóban egy F-111-re hasonlító 

gép, ami viszont kisebb annál. Amennyire tudja, nem volt olyan függesztési pontja, ami forgott volt, mint az 

F-111 esetén, ami viszont korlátozta a gép fegyverterhelését, csak a gép törzse alá lehetett csak nagyobb 

mennyiségű bombát függeszteni. Kisebb hatótávolsága volt, nem volt olyan gyors, mint az F-111-es.  

A radarja kisebb, maga a gép is 15-20%-kal kisebb volt a Varkhoz képest. A Szu-24 elektronikája valószínűleg 

nem érte el az F-111 szintjét. 

 

Fogalmazzunk úgy, hogy Jeff kijelentését nem tudom, se cáfolni, se alátámasztani több helyen, de az 

biztos, hogy számtalan helyen téved. A két gép befoglaló méretei lényegében azonosak, a Szu-24 

fesztávolsága között 10% eltérés sincs (19 m – F-111, 17,6 m – Szu-24). A két gép üres tömege között 

mindössze 1 tonna eltérés van csak, érdekes módon a Szu-24M nehezebb az F-111-hez képest, de 21 és 

22 tonna tömegnél ez kb. kerekítési hiba. A Szu-24 gyakorlatilag azonosnak vehető a Varkkal, nem 

kisebb nála. 

  

https://youtu.be/IwPg_ai3U_I


HTKA.hu A technika és az ember 

57 

 

A másik komoly tévedés az, hogy a Szu-24-esnek nem 

voltak forgó függesztési pontjai. De, bizony voltak.34 

Csak nagyrészt azokat nem használták ki, aminek oka 

valószínűleg a hatótáv és/vagy az azokon hordozható 

fegyverzet mennyisége és típusa. 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a Szu-24 

hatótávolsága mérete ellenére messze elmarad az  

F-111-től még akkor is, ha póttartályokat is hordozott. 

Ez azt jelenti, hogy az igazán nagy légellenállást 

jelentő kisebb bombákból nem érte meg a törzs alatti 

függesztési pontokon kívül, vagy a szárnyakon kívül 

többet használni, mert az borzalmasan leredukálta 

volna a gép hatósugarát. A precíziós rakétákból a törzs 

és belső szárnyfüggesztő elégséges függesztési helyet 

biztosítottak. Ha az F-111-es hasonló 4xMk-84 

konfigurációhoz hasonlót keresünk, akkor a 3 db  

FAB-1500 bomba jön szóba, ami viszont a kisebb 

légellenállás ellenére a sok kis bombához képest 

kizárta a póttartályok hordozhatóságát... 

A külső szárnyfüggesztőn az F-111-nél korábban 

bemutatott faktorok miatt a kis hatótávolságú 

infravörös R-60M (AA-8 Aphid) légiharc rakéta 

hordozásának értelme nem volt. 

A Szu-24 elektronikájára tett primitív jelző annak fényében érdekes, hogy mennyit áradozott a digitális 

fedélzeti rendszerek pontosságról és megbízhatóságáról az analóghoz képest. Ez az, ami az F-111 

családot csak a ’80-as években kezdte szélesebb körben elérni és még az F-111D sem volt teljeskörűen 

az. Ezzel szemben, a Szu-24 fejlesztése és hadrendbe állítása később történt, ezért ott a navigációs 

rendszer pl. a kezdetektől digitális volt, mint az F-111D-n és később az ’F’ változatnál. 

 

 A Szu-24 kabinja már hasonló letisztultságot kezdett mutatni, mint a 10 évvel később érkező Szu-27 és 

MiG-29 típusok. Többfunkciós vagy nagyméretű „képernyős” kijelzők a Szu-24M változaton sem voltak, 

de az F-111D típust leszámítva az F-111 családon is csak a ’80-as évek végén és ’90-es évek elején 

jelentek meg. Tehát az a kijelentés, hogy a Szu-24 elektronika színvonala átlagosan gyengébb, az 

véleményem szerint erős túlzás.  

 

Főleg, hogy a Szu-24M esetén TV-s kombinált lézeres célmegjelölő került beépítésre, amivel nappal jó 

időben képesség vált precíziós csapásmérésre e a Szu-24M. A Kaira-24 rendszer oldalszögben 35°, 

helyszögben pedig 160°-ig volt kitéríthető, vagyis 70°-ot hátrafelé is tudott nézni. 

  

                                                           
34  https://youtu.be/P76eKlIX7_s?t=125 
 https://youtu.be/UzxUgLt6QpE?t=333   

https://youtu.be/P76eKlIX7_s?t=125
https://youtu.be/UzxUgLt6QpE?t=333
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A Kaira-24 a Szu-24M típuson. 

Összefoglalva, a nem nukleáris csapásmérő képességeket. 

 

F-111A és ’E’ éjjel, nagy sebességű terepkövető repülésben a navigátor segítségével megtalálta a kijelölt 

célját, amit a radarjával tudott pontosítani, buta bombákkal elpusztítani azt. 

 

F-111D és a Szu-24 éjjel, nagy sebességű terepkövető repülésben automatikusan megtalálta a kijelölt 

célját, amit a radarjával tudott pontosítani, buta bombákkal elpusztítani azt. 

 

A Szu-24M képes a fentiekre, plusz nappal, jó időben precíziós fegyverek bevetésére is alkalmas volt a 

lézeres célmegjelölő, de az csak előre és kismértékben oldalra tudott célt megjelölni. 

 

F-111F mint a fentiek, plusz éjjel, jó időben precíziós fegyverek (lézerbomba) bevetésére is alkalmas volt 

a Pave Tack és annak infravörös tartományban működő kamerájának köszönhetően. A Pave Tack a gép 

alatt minden irányba szabadon képes volt nézni.35 

 
A Pave Tack kiforgatva az F-111F belső teréből. A gép hossztengelye körül forgott a teljes szerkezet, 

továbbá a gömb tudott fel-le irányban bólintani a kereszttengely körül forogva. 

 

Az, ahol döbbenetes eltérés mutatkozik a nyugati típusok és a szovjetek között a hatótávolság. A lenti 

táblázat a gépek üzemeltetési utasításainak felhasználásával készült, végig kismagasságban 

végrehajtott bevetési profil esetén számolt hatósugarat tartalmazza 1000 km/h oda vissza repülési 

sebesség esetén. Ez nem a maximális hatósugara a gépeknek, de harcászatilag nem teljesen 

elrugaszkodott. A táblázatot Hpasp készítette, amiért köszönet neki.  

                                                           
35  https://youtu.be/_WpPO9_Zed0  

https://youtu.be/_WpPO9_Zed0
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A táblázatban szereplő fajlagos fogyasztás a teljes repülésre értendő, nem az útvonalrepülés alatti 

átlag, ez a felszállástól leszállásig vett átlag. Jól látható, hogy minimális tömegű fegyverzet esetén  

(1-2 db atombomba) a Szu-24 hatósugara alig fele (!) az F-111-nek. 

 

Ennek oka az, hogy a kb. azonos üres tömeg ellenére a belső üzemanyag kapacitása 2/3-a csak az 

amerikai típusénak, és a póttartályok légellenállása számottevő. A másik ok véleményen szerint a 

hajtóművek fogyasztásánál keresendő. Az, hogy az F-111 két atombombát a belső térben hordoz, az 

hatótáv szempontjából elhanyagolható. 4 db Mk-84 bombával is bőven 900 km feletti hatósugarat ér el 

a típus légi utántöltés nélkül is. A Szu-24 szárnyaiban nem található üzemanyag, illetve a beépített 

elektronikai rendszerek valószínűleg elvették a helyet a tüzelőanyag elől. 

 

Egészen megdöbbentő látni, hogy a kb. 14 tonnás üres tömegű Tornado csapásmérő lényegében a  

Szu-24-hez hasonló hatósugarat képes felmutatni 2 db atombombával, de 1 db bomba esteén azzal 

azonosat. Egy ennyivel könnyebb gép esetén irreális elvárás lenne a 2 db bombás összehasonlítást.  

A Szu-22M3 esetén a fogyasztás egész jónak mondható, csak hát az nem rendelkezett a Szu-24 típusba 

épített számítógépekkel, se terepkövető radar, se beépített optika, illetve hőpellengátor sem volt, csak 

egy lézeres célmegjelölő és nem volt beépített elektronikai zavaró-berendezése sem. Tehát csak jó látási 

viszonyok esetén volt bevethető 

 

Viszont látni kell, hogy mikor és mennyit gyártottak az adott típusokból.36 Az EF-111A és az FB-111 nem 

lényegesek az eltérő feladatkörük miatt, de szerepelnek a listában. 

 

1967-1969 – F-111A – 140 db 

1968-1971 – FB-111A – 76 db 

1968-1973 – F-111C – 24 db ausztrál változat. 

1969-1971 – F-111E – 94 db 

1970-1973 – F-111D – 96 db 

1972-1976 – F-111F – 106 db 

Összesen 512 db USA számára, 24 db ausztrál gép. 

 

A hidegháború alatt 42 db EF-111A Raven F-111A gépek átalakításával készültek. 

A hidegháború után 34 db F-111G gépek a megszűnt Strategic Air Command FB-111A gépek 

átalakításával készültek. 

  

                                                           
36  http://www.f-111.net/downloads/acftdata.pdf  

http://www.f-111.net/downloads/acftdata.pdf
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1973-1983 – Szu-24 – 700+ db 

1981-1993 – Szu-24M – 400+ db 

 

Ezzel szemben a szovjet típusból több, mint kétszer annyit gyártottak le. Azokon felül kb. 160 db  

Szu-24MR felderítő és egy századnyi Szu-24MP elektronikai zavaró változat is. A korlátozottabb 

hatótávolsága ellenére sokkal több Szu-24-es készült a csapásmérő változatokból is. 

 

Volt rivalizálás a Navy A-6 Intrudert használó alakulataival? 

Nem, ő legalábbis nem látott ilyet, ennek oka, hogy nem nagyon dolgoztak velük együtt. A Sivatagi Vihar 

alatt az ő egysége Törökországban volt északon, addig a Navy A-6 gépek meg Irak ellentétes oldalán délen. 

Békeidőben meg kb. Red Flag-en találkoztak egymással. B-52-esekkel dolgoztak még együtt a Sivatagi Vihar 

alatt, akik Fairford támaszpontról, Angliából érkeztek a hadműveleti területre. Ez mutatott némi 

hasonlóságot a Red Flag-en szerzett élményeivel. Az A-6 minimális repülési magassága 1000 láb volt 

terepkövetésben és az A-6-osok jellemző sebessége 450 csomó táján volt, amíg ők a 550-630 csomó közötti 

sebességgel repesztettek utánégető használata nélkül is alacsonyan. 

 

A ’80-as évek végén megjelenő SAM rendszerek ellen hogyan teljesítettek volna szerinte? 

(Volt már ilyen kérdés más videóban.) 

A SA-6 (2K12 Kub) akkor már 8-10 éves rendszer volt, ami részben hatékony lett volna, de abban 

reménykedtek, hogy a SEAD támogatás és a kombinált zavarás kezelhetővé tette volna ezt a fenyegetést. A 

kis magasság és nagy sebesség mellett a célfelderítő radarok zavarásával a reakció időt is figyelembe véve 

megnehezítette volna a dolgukat az F-111 ellen. Maga az F-111 is rendelkezett beépített elektronikai zavaró 

berendezéssel. (A ’80-as évektől kezdve ALQ-131 zavaró konténer is megjelent az F-111F gépeken.) 

 
A gép hátsó részén látható az ALQ-131 konténer. 

Az SA-10 (Sz-300PT, PSz, export PMU nagyon limitált mennyiségben a Szovjetunión kívül) és az SA-12  

(Sz-300V), amik a hidegháború végén jelentek meg. Szerinte ezek megjelenése és az F-111 magas 

karbantartás igénye – ő 35 óra/repült óra értéket is hallott – és az F-15E megjelenése együttesen okozták az 

F-111 vesztét (a hidegháború utáni költségvetési megszorításokkal is), annak ellenére, hogy az F-15E 

kismagasságú hatótávolsága még az utólag alkalmazott CFT tartályokkal és 3 db póttartállyal az F-111 

közelében se volt. A Pave Tack konténer elhelyezése is rugalmasabb alkalmazást tett lehetővé, mint az  

F-15E orr részén egy oldalán használt LANTIRN konténernek korlátozottabb látószöge volt (és sokkal jobb 

felbontása, csak ezt Jeff nem említi...). Az F-111 általános relatíve alacsony megbízhatósága és a stealth 

koncepció élesben bizonyított működésével az F-111 sírja meg volt ásva. Megjegyzi, hogy ma már az A-10 

sem repülne alacsonyan, az is nagyobb magasságból precíziós fegyvereket használ. Az F-111 nagysebességű 

alacsony behatoló képessége emiatt már nem volt vonzó (annak költségeinek függvényében). 
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A '80-as évek végén az SA-6 (2K12 Kub/Kvadrát) minden volt, csak nem 8-10 éves rendszer. Már a 3. világ 

országaiban is debütált 1973-ban, nem akkor rendszeresítették. A 4. arab-izraeli hábortúban bevetették 

és rendkívül eredményesen. A Kub alapjai a ’60-as évekre nyúlnak vissza.. A legkorszerűbb M3 változata 

volt kb. 8-10 éve hadrendben a szovjeteknél és akkor már a VSz tagországokban is legalább 5-6 éve. 

Hogyan olvasta le a total temperature (torlópont hőmérséklet) kijelzőt, amikor az a WSO válla fölött volt 

beépítve? 

A kérdéses kijelző mutatta a hőmérsékletet és az időt, hogy mikor volt szükséges lassítani a géppel. A 

műszer érdekessége, hogy semmiféle figyelmeztető fény nem volt a kabinban, ami jelezte volt, hogy a 

műszert figyelni kéne vagy határértékhez ért. Ő személy szerint nem hiszi, hogy valaha bárki ránézett volna 

arra a műszerre. Valószínűleg azért oda építették be, ahova kvázi beszorították, mert senkit sem érdekelt, 

csak teljesítették a specifikációban elvárt funkció kijelzését és ezzel le is tudták. Természetesen tudta, hogy 

hol van a műszer, az üzemeltetési kézikönyv is írt róla, de ő személy szerint soha nem használta teljes  

13 éves, 3000+ repült órás karrierje során. Egyszer sem. 

 

A repülőgép üzemeltetési kézikönyve legfeljebb 5 perc 153C fokos torlóponti hőmérsékletet 

engedélyezett, de a 214C fokot soha nem volt szabadott átlépni. 

 

(17:30 és 30:10 között gyakorlatilag semmi új és fontos nem hangzott el, ezért innen nem került be semmi a 

összefoglalóba.) 

 

Mennyi időbe telt, amíg megtanult bírni a terepkövető radarban és tényleg megbízott benne? 

Erre nehéz válaszolni és elmagyarázni képek használata nélkül. A terepkövető radar logaritmikus skálát 

használt a távolság tengelyen (X-tengely). Ez meglehetősen absztrakt kijelzővé tette és gyakorlat kellett az 

értelmezéséhez. Viszont ezzel, a robotpilóta helyett pusztán a kijelzőn nézve egészen 300 láb repülési 

magasságig vezethető volt a gép, az esetek többségében, de ez nagyon komoly koncentrációt igényelt. A 

pilóta le se vette lényegében a szemét róla és tudta mit mutat, akkor bízott benne. 

 

Viszont voltak olyan üzemmód kombinációi, amivel „egyes helyzetekben a gép simán megölt”, ahogy Jeff 

fogalmazott, főleg, ha kisebb vagy nagyobb műszaki hiba történt. Amikor az F-111-es a tenger/víz felett 

repült, amikor a rádió magasságmérővel tartják a repülési magasságot. A gép egy kétcsatornás, eltérő 

frekvencián működő rádió magasságmérővel volt ellátva.  Hacsak nem nagyon szeles időben repültek, a víz 
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a terepkövető radar számára tükörként működött és nem érzékelte azt, ezért használhatatlan volt, mert 

nem kapott a rendszer használható visszaverődést. Ilyenkor csak a rádió magasságmérő alapján vezette a 

robotpilóta a gépet. Nem tudja pontosan, hogy a személyzet mit nézhetett el vagy valamit milyen műszaki 

hiba lehetett, de a gép víz felett repülve egy szigetnél nem ment emelkedése és földnek csapódott. Túlélő 

nem. volt. Pusztán a rádió magasságmérő alapján terepkövető üzemmód nem lehetséges, hiszen az a gép 

alá néz. Mintha az ember csak a lábát nézné séta közben, igen hamar belerohan az első útakadályba... 

Szárazföld felett repülve a havas terep is okozhatott problémákat. 

 

Ő soha nem bízott meg benne 100%-ig és az, hogy mennyire nem bízott meg benne, arra csak a Sivatagi 

Vihar alatt jött rá. Amikor élesben, ismeretlen terep felett és éjszaka repültek tényleg nagyon alacsonyan. 

Számára sokkal komolyabb stresszt jelentett az alacsonyan repülés, minthogy lőttek vagy lőhettek rá... 

 

Mit gondol Jeff a gépről, hogy maradt-e benne potenciál, ami kihasználható lett volna fejlesztések által? 

A RAAF egészen 2010-ig használta azokat. 

Nem. Az ausztrálok valószínűleg azért húzták csak cseréjüket, amíg csak lehetett, mert a ország mérete és 

érdekszférája egész egyszerűen szükségessé tette az extrém nagy hatósugárral rendelkező F-111 típus 

használatát. 

 

Viszont a gépnek alapvető problémái voltak koncepció szinten még McNamara ötlete miatt, hogy minden 

haderőnem, minden célra egy gépe legyen. Az csak „szerencse”, hogy végül legalább csapásmérésre jó lett 

a gép. Ő úgy fogalmaz, hogy a mai gépeknél nem szükséges az a „defensive performance”, amit az  

F-111 esetén szükséges volt. Pl. az F-117 nem repül se nem alacsonyan, se nem gyorsan és nem visz 4 db 

2000 fontos bombát vagy sok kisebbet. Amikor az F-111-est kivonták az ausztrálok is, akkor a gépnek annyi 

volt. 
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Véleményem szerint elvi szinten tök jól el lehet játszani azzal, hogy mennyire brutális lenne egy F-111, 

amibe korszerűbb hajtóművet szerelnek, mai „üvegezett” pilótafülkét kapna és kihasználná a belső tér 

lehetőségeit, ahol valószínűleg elfért volta 2 db GBU-31 JDAM vagy akár 6-8 db kisméretű SDB bomba, 

de az egész koncepció megvalósítása olyan sokba került volt egy öreg variaszárnyas platformon, ami 

értelmetlenné tette az egészet. Annak ellenére, hogy egyesek erősen hittek ilyesmiben.37 

Ez a defensive performance, mint fogalom számomra ködös és így soha nem láttam megfogalmazva 

sem. Viszont azt nézve, hogy egy F-35A képes olyan sebességgel repülni és akár alacsonyan is éjszaka – 

ha akarna – mint az F-111, akkor ez a kijelentés nem egészen igaz. Itt inkább arra utalhatott, hogy egész 

egyszerűen ma nem kell egy 20+ tonnás gép arra, hogy értelmezhető tűzerőt jó túlélő képességgel 

eljuttasson olyan távolságra, mint az F-111. A 30-60 méteres éjszakai repülésnek nincs nagyon már 

jelentősége. A pilóták éjjellátóval manuálisan vezetve, vagy szükség esetén a LANTIRN rendszer 

terepkövető radart tartalmazó AN/AAQ-13 konténerével F-15E vagy F-16C típussal erre képesek 

lennének, de ritkán csinálják. A lenti képen látható egy kivétel, ahol egy török F-16D hátsó ülésének nagy 

kijelzőjén a HUD és a FLIR kamera képe van megjelenítve, és a jobb oldali MFD-n a Jeff által említett 

logaritmikus kijelzésű E-scope, ami a terepkövető rendszer használatához szükséges. 

 

Az EF-111A Raven gépek beváltak? 

Szerinte igen. A Sivatagi Vihar alatt Incirlik támaszponton állomásoztak ilyen gépek, de többnyire a B-52-

bombázókat kísérték. A dél felől támadó gépek nagyobb fenyegetéssel néztek szembe, ezért a Raven gépek 

                                                           
37  https://www.ausairpower.net/DT-F-111-Update-Feb-03.html  

https://www.ausairpower.net/DT-F-111-Update-Feb-03.html
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többsége ott repült és rájuk több rakétát indítottak. Egy az F-111 RTU alakulatnál végzett barátja végül F-16 

típusra került és őt lelőtték Irak felett, úgy tudja egy SA-3-assal. Túlélte, de egy ideig az irakiak 

„vendégszeretetét” élvezte. Itt beszúrja, hogy minden tisztelettel, de az F-16 nem volt annyira jó repülőgép, 

mert közepes magasságon repültek és ők simán csak célpontok voltak. Délen mindenféle légvédelemmel 

találkoztak az SA-2, SA-3, SA-6 és SA-8, addig ő északról repülve csak SA-2-es típussal találkozott, és persze 

a csöves légvédelmi tüzérséggel, amivel mindenki más, de az nem volt túl hatékony. Az EF-111A gépek a 

célkereső radarokat nagyrészt megbénították, a tűzvezető radarokkal meg végeztek a légvédelemre 

vadászó „Weasel” egységek (F-4G-vel repültek.) 

 

Repült együtt Tornado gépekkel? 

Sem a Sivatagi Vihar alatt, sem soha máshol.  

 
Olvasott-e olyan regényeket, amiben szerepel a gép, és reálisak-e abban az F-111-esek ábrázolása? 
Tudja, hogy vannak ilyen könyvek, de egyiket sem olvasta. A repülés nagyon intenzív élmény és szerinte 

nagyon nehéz feladat úgy leírni, hogy annak és izgalmasnak tűnjön, legalábbis neki annak tűnik.  

 

Én a Tom Clancy féle Vörös Vihar (Red Storm Rising) könyvben találkoztam a típussal, de érdekes módon 

a Öböl háború köré szőtt Isten Ökle című regényben az utód F-15E gépek szerepeltek, de a Vark még 

említés szintjén sem. 

A gép csúcssebessége mennyi volt?  
Sokaszorra már ez a kérdés, ezért csak a lényegeset. Az Mk-84-hez képest az Mk-82-esek légellenállása 

sokkal nagyobb volt. 12 db Mk-82 vagy hasonló mennyiségű kazettás bomba esetén kb. 530 csomó 

sebességet értek el, azok nélkül 100 csomóval magasabb sebességet értek el az F-111E (és F-111A) 

változatok. Amennyire Jeff tudja függesztmény nélkül az F-111F volt a leggyorsabb harci gép kismagasságon 

és nagy magasságban is az MIG-25-öt leszámítva.  

 

(Sajnos iszonyatos tévedést is mond, hogy az SR-71 M4,5 sebességre volt képest, amikor a valójában még 

M3,5-re sem.) 

 

Látta a videót a hasraszállt ausztrál F-111C-ről? 

Erről a videóról van szó. 

https://youtu.be/LTNMcs4-29Y 

Igen, látta és történt ilyen kétszer-háromszor amerikai gépekkel, és egy eset Lakenheath támaszponton. Egy 

gépnek fő futóműveit nem sikerült kibocsátania. A terv az volt, hogy tűzoltóhabbal terítik be a kifutót és a 

fékezőkábelt használva a gép azon lassítva áll meg. A gép komolyabban nem sérült volna meg elvileg, kb. 

egy hét után néhány panel csere és átvizsgálást követően újra repülhetett volna. A probléma az volt, hogy 

éjszaka történt az eset és a támaszponton két kábel is volt. A tűzolcsó csapat a második kábel után terítette 

be a pályát habbal. Elsőre az F-111 nem tudta sikeresen végrehajtani a kampós landolást, a második 

próbálkozásra elkapta a második kábelt. 

 

Viszont akkor nem értem, hogy hol volt a gond...? Most akkor vagy csak rosszul mondta és az első kábelt 

kapta el, vagy végül nem is volt gond...? 

Milyen korszerűsítéseket kapott a gép? 

A Sivatagi Vihart táján kezdték az F-111E gépek elektronikáját egy részét digitálisan cserélni, de a programot 

végül nagyon korlátozottan hajtották végre. Lézergiroszkópót kaptak, GPS navigációt és digitális 

repülésvezérlő számítógépet. A régi analóg rendszerek kiváltásával a gépek hirtelen rendkívül megbízhatóvá 

https://youtu.be/LTNMcs4-29Y
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váltak, majd azzal a lendülettel mentek a „Boneyard”-ra...  Ez a régi hivatalos nevén AMARC ma AMARG, a 

híres sivatagban levő „géptemető”.38 

 

Úgy látszik az USA-ban is képesek olyanra, mint itthon, amikor nagyjavított Szu-22M3 típust vontuk ki a 

szolgálatból... Persze, OK, a hidegháború vége volt, csak éppen akkor prosperált az USA gazdasága. A 

magyar meg 1997-ben nagyon nem.  

Az F-111 lehetett volna talán, talán egy Super Hornet szerű gép, csak gyorsabb, de a gép mögött levő 

infrastruktúra és a variaszárny – hatalmas karbantartási igény –ennek nem kedvezett. A kismagasságú 

hidegháborús környezethez, a „defensive performance” és a hatósugárhoz kellett, de ma már más idők 

járnak. 

 

A gépek öregedésének egyszerűen nem tett jót, hogy a variaszárny miatt, a repülőgépnek lényegében 

egyetlen főtartója van, az a pont, amin keresztül a szárny forog. A hagyományos kialakítású épeknél több 

főtartó gerenda van. Emiatt a csavaró igénybevételnek nagyon rosszul áll ellen az F-111 szárnybekötési 

pontja szerkezet. A gépek szolgálatának elején emiatt előfordult olyan meghibásodás, hogy a gép szárnya 

egyszerűen letört. A depó szintű karbantartások során nagyon komoly ráfordítást igényelt a gépek 

repülésre képes állapotban tartása. Olyan teszteket is végeztek, hogy a gépeket -30C fokos kamrába tették, 

majd a terhelték a szárnyakat -2,5 és +7,33G értékig és figyelték, hogy a fő teherviselő szerkezet a 

centroplán (WCTB) hogyan viselkedik, jelennek-e meg repedések. 

 

 
 

                                                           
38  https://en.wikipedia.org/wiki/309th_Aerospace_Maintenance_and_Regeneration_Group  

https://en.wikipedia.org/wiki/309th_Aerospace_Maintenance_and_Regeneration_Group
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Ismert ő bárkit, aki részt vett az F-111A gépekkel 1968-ban a Combat Lancer39 bevetéseken? 
Igen, biztos benne, hogy igen. 1978-ben került a típusra és az alakulat alezredes rangú pilótái vietnámi 

veteránok voltak, de nem nagyon beszéltek róla. 

 
Mekkora volt a típus harci terhelése és mekkora hatósugár társult hozzá? 
Erősen konfiguráció függő volt. Az elsődleges fegyverük az 4xMk-84 vagy annak fékernyős változata volt.  

12 db Mk-82 volt a másik gyakori (és korábban említette, hogy a Sivatagi Vihar alatt a kettő együtt.) 520 

csomó tája volt elérhető az Mk-82-esekkel és kb. 550 csomó az 4 db Mk-84-gyel maximálgáz 

teljesítménnyel. A radarállomások és puha célok ellen vagy Mk-82-eseket vagy 8 db vagy 12 db CBU-71-es 

hordoztak, de nem emlékszik tisztán, de 12 db a valószínűbb. (Jól emlékszik, a gép kézikönyve is ennyit ad 

meg.) Azonban ezek légellenállása hatalmas volt, az 500 csomós sebességet sem érték el velük alacsonyan 

maximálgázon. A Sivatagi Vihar végén közepes magasságból (20 ezer láb) 14 db Mk-82 hordozását is 

engedélyezték, a külső függesztőkre is feltettek egyet. 24 db hordozása is lehetséges, de annyira lerontja a 

teljesítmény, hogy harci bevetést azzal soha nem repültek, legfeljebb az USA területén tűzerő 

demonstrációs célzattal.  

 

Hány harci bevetést repült a Sivatagi Vihar alatt? 

13 bevetést. A legtöbbet bevetést teljesítők az alakulatából 23 vagy 25 bevetést repültek. Az ő alacsony 

számának oka, hogy a bevetéstervezésben való jártassága miatt szükség volt a tudására és emiatt 

kevesebbet tudott repülni. Az első bevetését a 2. éjszaka repült. Ő volt a legmagasabb repült óraszámmal 

bíró pilóta, aki a Fighter Weapon School-t is elvégezte. Emiatt az első éjszakán ő volt a vezető bevetés 

                                                           
39  http://www.f-111.net/F-111A/Combat-Lancer-F-111As-Introduction-to-War.htm  
 https://bit.ly/2CcHJwB  

http://www.f-111.net/F-111A/Combat-Lancer-F-111As-Introduction-to-War.htm
https://bit.ly/2CcHJwB
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tervező (lead mission planner). A 2. éjszakán egy négygépes köteléket vezetett. Az első néhány éjszaka a 

bevetés tervezés viszont olyan kaotikus volt, hogy 2. éjszakai bevetése után a század parancsnoka közölte: 

 

„Sajnálom Jeff, letiltalak a repülésről, ameddig ez helyre nem lesz pofozva.” 

 

Így Jeff lett a feladat megoldásának a felelőse, hogy minden hatékonyan és gördülékenyen menjen. 10 nap 

után repülhetett csak újra, de a napi 20 órás munkaidő megtette a hatását egészségére és tüdőgyulladást 

kapott. Egy időre könnyített szolgálat következett, a Török Légierőnek tartott előadást, ahol elmondta 

tapasztalatait. Amikor visszatért, még akkor sem volt teljesen egészséges, de végre repülhetett.  

 

Amikor ő gépre került, akkor már az átlagnál többet hordozták a CBU-58/71-es bombákat a 

radarállomásokat és egyéb puhább célokat támadva és Mk-82-eseket. 

 

Mennyire változtatta meg „játékot”, amikor az szovjetek kezdték az impulzus-doppler radarokat 

használni? 

Nagyon. Amikor ő gépre került 1978 táján szinte immunisak voltak mindenre kismagasságon. A ’80-as évek 

végén és a ’90-es években már más volt a helyzet. Korábban, még ha képesek is voltak egy ponton észlelni a 

gépet, a kellően hosszú ideig követés és a célra dolgozás (befogás, indítás és a rakéta repülési ideje) 

viszonylag védetté tette a gépet. 

 

Jeff említette, hogy a rakéták földháttérben használhatósága nem volt jó. Ez ebben a formában nem 

igaz. A rádió-parancsvezérelt rakétáknál ez értelmezhetetlen, mert a rávezető állomásnak (tűzvezető 

radar) kell követnie a célt. A rakéta csak repült, „amerre mondják” neki. A folyamatos hullámú (CW) 

radarok számára a földháttér szinte semmiféle problémát nem jelentett, legfeljebb 0 radiális sebességű 

célnál, de ez sem volt teljesen leküzdhetetlen probléma.40 

A kérdés és a válasz is pontatlan részbe, mert önmagában az imp. doppler radarok megléte a 

kismagasságú célleküzdéshez nem elégséges. A közelségi gyújtó is legalább olyan fontos tényező a 

kismagasságú célleküzdés esetén. 

A WCTB az titánból készült? 

Nem tudja / nem emlékszik, de úgy gondolja, hogy nem, hanem különleges alumíniumból.  

 

És Jeff jól emlékszik. A gép nagy üres tömege miatt a Légierő vezetése a tömegcsökkentés miatt 

gondolkodott a titán ötvözetek használatán, de végül ettől elállt a várható kockázatok miatt. 41 

A változtatható szárnyállású gépek ma „redundánsak” lennének? 

Igen. A F-111 a teljesítményét a légellenállás csökkentésével érték el, de a mai hajtóművek fogyasztása és 

ereje mellett erre már nincs szükség. (Sőt, az aerodinamikai megoldás miatt sem.) Az F-111-nek ennek 

ellenére olyan összetett szárnymechanizációja volt, mint a kereskedelmi utasszállító gépeknek, leszámítva, 

hogy a 7G túlterhelést is el kell viselniük. A másik nagy hátrányuk, hogy a változtatható nyilazási szög miatt 

a szárnynak részlegesen a törzsbe kell beforognia. Emiatt viszont a szárny húrhossza korlátozott volt, mert a 

törzs vastagsága ezt korlátozta, ami viszont szárnyfelületet, tehát a szárnyterhelést is befolyásolta. 

 

                                                           
40  https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ ,  

6.2.1.2.4 fejezet, a tűzvezető radar üzemmód leírása 354. oldalon. 
41  https://scholar.afit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=docs, 23 nyomtatott oldal, lap alján. 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
https://scholar.afit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=docs
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A látványos show elem hatáson túl az üzemanyag leeresztős áthúzásnak volt haszna, amikor lángcsóvát 

húzott maga után a gép? 

Nem. A leeresztő rendszer a gép nagy tömege és relatíve kis tömege miatt volt szükséges vagy, ha a 

szárnymechanizáció hibásodott meg, emiatt a gép tömegét csökkenteni kellett a leszálláshoz és nem 

lehetett elfüstölni a kerót. („Gross weight managament in emergency”.) 

 

A dugóhúzóból hogyan lehetett kijönni a géppel? 

A katapult fogantyú meghúzásával. A gép, ha laposdugóba került, akkor abból gyakorlatilag lehetetlen volt 

kivezetni. 
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3. Robert „Hoot” Gibson, űrrepülés, sportrepülés 

Talán ez a legjobb az összes bemutatott előadás és interjú között az F-111-est részt leszámítva. Nem csak 

tartalma, hanem az előadó stílusa miatt. 

 

Az előadás a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/8oaRnFrKHUs 

• Az előadást tartó Robert „Hoot” Gibsonról röviden: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Gibson 

• „Repülős” családba született az anyja és két barátnője (!) közösen vettek Taylor J-2 repülőt, mert repülni 

akartak. Az anyja ott találkozott az apjával, aki a cooperstowni reptéren dolgozott. 

 

• A T-2 Buckeye mindhárom változatát (A, B és C) repülte az alapkiképzés, a hordozó kiképzés és a 

tesztpilóta kiképzés során. 

 

• Vietnámban az F-4 Phantom típust repülte a US Navy kötelékében. Az első bevetését 201-es 

lajstromszámú 15301 gyártási számú (Bureau number) géppel, ami túlélte a háborút és elkerülte a 

roncstelepre kerülést is. A gép Floridában van kiállítva Key West közelében egy oszlopon, mint itthon 

Kecskemétnél körforgalomban egy MiG-21-es. 

 

• 1972-ben tért vissza az első hordozós turnusáról, ami után a Fighter Weapons School vagy ismertebb 

nevén „TOPGUN”-ba került Miramar támaszpontra. Az első gyakorló légi harcát a vietnámi ász Randy 

Cunningham ellen vívta mindössze 25 évesen, akkor még hadnagyi rangban repülve, teljesen bezsongva. 

Végül egyikük sem került tüzelőhelyzetbe egymás ellen. Ezt ő győzelemként élte meg. 

 

• Megjegyezte, hogy bár valószínűleg sokan látták a TOP GUN című filmet, de szolgálati ideje alatt ő 

bizony nem találkozott senkivel a támaszponton, aki hasonlított volna a filmben látott Kelly McGillisre, 

de hozzátette, hogy ezzel ki lehetett egyezni, mert a támaszponton senki nem volt olyan jóképű, mint 

Tom Cruise... (6:40) 

  

https://youtu.be/8oaRnFrKHUs
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Gibson
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• Két F-4-es turnust követően az első F-14 pilóták közé tartozott, az Enterprise hordozóról repült az első 

kettő alakulattal együtt. Amikor a szolgálatát megkezdte a típuson, akkor a gépre felfestették a nevét, 

hogy ’Bob Gibson’, de a hívójelét nem engedte felettese a gépre festeni („Hoot”) mondván „becenevet 

nem engedek a gépre”. Mire tréfásan megkérdezte Robert, „akkor a ’Bob’ az micsoda...?” Mire felettese 

válasza az volt, hogy „az nem számít, kuss és húzzon a fenébe”. 

(Angolban a Bob az Robert becézve.) 

 

 
Nincs becenév! Akkor a Bob az micsoda? Na húzzon a fenébe... (7:15) 

• A F-14-est úgy írja le, hogy minden tudott, amit az F-4, csak 15-20%-kal jobban a repülés teljesítményt 

hozott nézve, nem beszélve a csodás radarjáról. A leszálláskori végső megközelítési sebessége 

mindösszesen 125 csomó volt az F-4 Phantom II 145 csomós és az A-5 Vigilante 170 csomós értékéhez 

képest. 

 

• Első útja az űrbe 1984-ben történt, a később tragikus sorsú Challenger fedélzetén, annak tizedik útján. A 

rendszer az indítás követően kb. 8 és fél perc alatt eléri a 17500 mérföld/óra sebességet. Ezt úgy írja le, 

hogy ezt semmilyen Corvette nem tudja. Többször is élt ezzel a hasonlattal. 

 

• Ezen a repülésen történt az első köldökzsinór nélküli űrséta, amit Bruce 

McCandless hajtott végre az MMU segítésévével, ami Gibson fotózott le és 

vált ikonikus felvétellé. Az MMU-val elrepült elég messzire az űrsiklótól, 

aminek vész esetén a manőverező hajtóműveivel kellett volna az 

asztronauta után. A teszt egyébként tökéletesen sikerült. 

 

• Az űrrepülő pilóták soha nem hajtottak végre űrsétát. Némi humorral 

fűszerezve ezt úgy adta elő, hogy pilótaként ő túl fontos volt, hogy kockára 

tegyék az életét, nem, mint pl. a feleségéét, aki küldetés specialista volt 

(mission specialist) és ő érte nem kár. :) 

 

Viccen kívül, annyi minden másra képezték ki a pilótákat, hogy ez nem szerepelt már a repertoárjukban. 

A feleségével nem repült együtt soha. Valójában irigyelte McCandlesst, hogy ő próbálhatta ki az MMU-t. 

(11:30) 

 

• Az első visszatérést Cape Canaveralra is ők hajtották végre a hetedik indítás óta, a korábbi indítások 

során időjárási okok miatt nem oda térek vissza gépek. 

 

• Két évvel később már parancsnokkért repült a Columbián. A csapat egyik tagja Charles Bolden volt, aki 

később a NASA igazgatója lett, 2009-2017 között töltötte be ezt a pozíciót, ekkor pilóta volt a 

küldetésen. Cape Canaveralra kellett volna a tervek szerint visszatérni, de három nap várakozás után 
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sem volt megfelelő az idő, ezért éjszaka szálltak le Edwardson. Ez volt a második alkalom, amikor éjszaka 

szállt le űrsikló. Nem jelentett számára gondot, mert gyakorlás során a landolások többségét éjszakai 

körülmények között gyakorolták. Ez volt az utolsó repülés a Challenger katasztrófája előtt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-61-C 

• A Challenger katasztrófát követően a kivizsgálás és az STS gyorsító fokozatának újra tervezésben a 

vezető űrhajós pozícióját (lead astronaut) töltötte be. Az űrhajósok vezetője (chief astronaut) azt 

mondta, hogy:   

 

„Ha úgy gondolod, hogy alkalmas a repülésre, akkor te fogsz az STS-sel újra repülni”.  

 

Az Atlantis siklóval az első repülést Gibson hajtotta végre. 

 

Egy újfajta hírszerzési műholdat állítottak pályára, de műszaki probléma miatt vissza kellett térni a 

holdhoz, amit kijavítottak, majd ezt követően landolt az űrsikló. A repülés részletei mai napig 

titkosítottak. Ez volt a legrövidebb repülése, mindösszesen csak 4 és fél napig tartott. Edwardsra tértek 

vissza, mert több leszállással és fékezéssel kapcsolatos tesztet hajtottak végre, amire addig nem került 

sor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-27 

 

• A harmadik repülésén az Endeavour siklóval repültek hét fős személyzettel váltásban dolgozva. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-47 

 

• Néhány képet mutatott, amiből csak egyet emelnék ki. Ez Egyiptomról készült, éppen csak, de látszanak 

rajta a gízai piramisok. 

 
 

• Az utolsó repülésén a Mir űrállomást látogatták meg két orosz asztronautával a fedélzeten, emiatt 

oroszul is szükséges volt megtanulnia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-61-C
https://en.wikipedia.org/wiki/STS-27
https://en.wikipedia.org/wiki/STS-47
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A Krisztall modulhoz dokkolt az Atlantisszal, de a Mir-en kialakított dokkoló eredetileg a Buranhoz 

készült, ezért a megfelelő csatlakozást az űrsiklónak magával kellett vinnie. A dokkolást manuálisan 

hajtották végre (az oroszoknál automatizált volt.) A dokkolást 3 hüvelyk pontossággal kellett 

végrehajtani és 0,1 láb/sec csatlakozási sebesség érték alatt. Ez kb. 3 cm/sec. Ennél kétszer nagyobb 

értéknél már tönkretették volna a dokkoló mechanizmust. 

 

A dokkolás után a kézfogást követően az USA elnöke szép PR komment keretében bejelentette, hogy ez 

a kézfogás volt a hidegháború vége. (Hogy ezt 1995-ben hogyan gondolta Bill Clinton az rejtély...) Viszont 

erre a pilóta viccesen megjegyezte, hogy akkor ő vetett véget a hidegháborúnak. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-71 

 

• 31:20-nál az M25 sebességű visszatérés szélcsatorna modellje és egy kép belülről a visszatérésről. M10 

sebességig veszi körbe a tűzfal a gépet. 

 

• Az űrhajós évei alatt mindig, amikor megkérdezték interjúkban, hogy mit próbálna ki ennyi dolog után 

mi az, amit még nem csinált, de csinálna, akkor azt válaszolta, hogy a Reno Air Races unlimited 

kategóriájában versenyezne.42 Bármilyen dugattyú motoros repülőgép részt vehet benne korlátozás 

nélkül. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reno_Air_Races 

 

• 1998-ban egy barátja megkérdezte, hogy részt venne-e a versenyen egy 3000 lóerős Hawker Sea Fury 

géppel. Ő azt kérdezte, hogy mennyit kell ezért neki fizetnie. A barátja közölte, hogy semmit, azért kérte 

meg rá, mert a felesége mikor megtudta, hogy mire készül megkérte férjét, hogy ne repüljön vele, mert 

túl veszélyes. (30:40) Mire a barátja előállt az ötlettel, hogy: 

 

„OK, akkor mi lenne, ha találnánk valaki feláldozhatót helyettem?”  

 

Így került képbe Gibson. 

 

• 10 évig versenyzett a géppel 1999-2009 között. Felvezetés után póznák körül versenyeznek, hasonlóan, 

mint a Red Bull Air race során, de itt a gépek nem egyesével repülnek. Ami valljuk be igen veszélyes. A 

versenyautók ütközéskor kisodródnak, de a repülőgépek jellemzően lezuhannak kismagasságból... 

34:20-tól a verseny részletei. 

 

A 10 év alatt az elején a középmezőnyben kezdtek, majd végül zsinórban háromszor lettek a döntőben 

negyedikek, ekkor a tulaj eladta a gépét. Ekkor egy másik Sea Fury tulajdonos kereste meg Gibsont, hogy 

repülne-e a gépével. 

(36:00) 

 

A géppel négy évig repült, amiből háromszor sikerült szétrepülnie a motorját, szóval egész belejött a 

motor nélküli kényszerleszállásokba. (Deadstick landing) Összesen tizenötször történt ez meg vele, nem 

számolva az űrsiklós landolásokat.  

 

Amikor a gép kibírta terhelést, akkor sikerült egy 2. helyezést is elérni a géppel 2012-ben. A tulaj a sok 

motorcsere után végül eladta a gépet. 

                                                           
42  http://iho.hu/hir/utkozes-a-palyan-f1-amerikai-modra-160926  

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-71
https://en.wikipedia.org/wiki/Reno_Air_Races
http://iho.hu/hir/utkozes-a-palyan-f1-amerikai-modra-160926
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Bill Destefani ekkor már évek óta „zaklatta” azzal, hogy repüljön a P-51 módosított változatával, ami a 

Strega nevet kapta (olasz nyelven boszorkányt jelent). (37:00) Korábban a csapata iránti lojalitásból nem 

vállalta, de amikor az utolsó megfőzött motorú gép után csapat nélkül maradt már másnap ismét 

megkereste Bill és „Na, akkor most már semmi nem tart vissza azzal, hogy repülj a gépemmel igaz?” 

Gibson igent mondott. 

 

A Strega szárnyfesztávján csökkentették és minden felesleges dolgot kiszereltek a gépből. Még a kisebb 

szárnyak ellenére is a Strega átesési sebessége mindössze 90 mérföld/óra volt. A gépet azonnal 

megszerette, mert a Hawker Furyhoz képest sokkal jobb kilátás volt a kabinból. Hogy mit kellett egy 

Mustanggal tenni, hogy győzzön az unlimited osztályban? Hát, sokat... 

 

❖ A buborék kabintetőt kisebbre cserélték, hiszen nem kellett minden irányba jól kilátni, ami a légi 

harcnál elvárás, ezzel csökkent a légellenállása a gépnek. 

❖ A gép felülete tükörsimára volt polírozva a minél kisebb légellenállás érdekében. 

❖ A gép hasán levő hűtőlevegő beömlő méretét is csökkentették. A kisebb hűtőlevegő mennyiség 

kompenzálására vízbefecskendezéses hűtést alkalmaztak. 40:51-nél látható a gép működés közben, 

ahogy vízpára csíkot húz. Párás napon emiatt a kabintető bepárásodott egy kvalifikációs repülés 

során. (40:58) Így repülés közben a kezével kellett letörölnie a plexiről a párát. Itt mosolyogva 

megjegyezte, hogy remélhetőleg nincs jelen senki az FAA-től, utalva arra, hogy ez minden volt, csak 

nem biztonságos... 

❖ FAA = Federal Aviation Administration, Szövetségi Légügyi Hivatal, a szabályozó szerve az amerikai 

civil repülésnek, országos/szövetségi szinten. 

❖ A II. világháborús Mustang (meg nem nevezett változata) 60 vízoszlop hüvelyk hengernyomással 

üzemeltek (60 hüvelyk = 1524 mm = 15,24 bar). A háborús vészüzem esetén ezt 67 hüvelykre (1702 

mm = 17 bar). Ő a versenynek 128 (!) hüvelyk (3251 mm = 32,5 bar) nyomással vágott neki, több, 

mint a normális kétszeresével. Így a motor kb. 3000 lóerőt adott le az eredeti  

1900 lóerős tervezési teljesítmény helyett. Viszont ezt mindössze 8 körig kellett kibírnia a 

motornak. A repülőgépekben levő motorokat az autós gyorsulási versenyek motorjaihoz hasonlítja. 

Egy kemény és rövid használatot bírnak, aztán lényegben lehet szétszerelni és javítani vagy cserélni 

azokat. 

• A légi versenyzést úgy írja le, mint nem együttműködő pilótál kötelékrepülését.  

 

• 43:40-nél láthatóak a döntőben részt vevő gépek. A legkomolyabb ellenfél is egy igen hasonló P-51-essel 

vett részt. Az első kör után kezdett elszakadni az üldözőtől és élre állt. A negyedik körben kapta az 

utasítást a földről, hogy elég nagy az előnye, csökkentse a hengernyomást 125 hüvelyre, egy körrel 

később 120-ra, majd még egy körrel később 110-re és nyissa kicsit szélesebbre a radariátor hűtő ajtaját 

és kicsit kevésbé szigorúan mérheti a fordulókat is, hogy véletlenül se büntessék meg pályalevágásért.  

 

Akkora előnye volt, hogy a 2. helyen levő versenyzőt leszámítva mindenkit lekörözött. Leszállás után 

várni kellett még a hivatalos megerősítésre a versenybíróktól és akkor kezdődhetett az ünneplés, 

megnyerte a versenyt. 7 éve ez volt az első alkalom, hogy nem Stephen Hinton Jr. győzött a versenyen 

Vodoo nevű módosított P-51-ével. 16 évet dolgozott ezért a győzelemért. 
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A Strega teljes pompájában.43 

A verseny első körében 503 mérföldes átlagsebességet ért el, ami 810 km/h, de még a versenyen tett 

teljes átlagsebességével is új rekordot állított fel a pályán 2015-ben. 44 A győzelemért járó tekintélyes 

pénzdíjat egyébként nem markolta fel Gibson, ő csak az élvezetért csinálta. 

 

Másnap Bill Destefanit felhívta, aki teljes extázisban volt: 

 „Jövőre visszatérünk egy teljesen új motorral, tartalék motorral és még gyorsabbak leszünk.”  

 

Két hónap múlva újra beszéltek, amikor a helyzet már megváltozott egy kicsit, akkor ezt mondta 

Destefani: „Én már öreg vagyok, te is túl öreg vagy, egy fiatalabb pilótára van szükségem.”  

 

Gibson ma is a legöregebb pilóta, aki valaha győzött a versenyen. 69 évesen ért a csúcsra a szériában. 

Egy barátja erre azt mondta, hogy lehet, hogy az életét mentett meg, mert számtalan pilóta vesztette 

életét a versenysorozat megrendezése óta.  

 

Ezek után jöttek a kérdések 50:00-tól. 

 

• 1976 június és 1977 júniusa között vett részt a tesztpilóta oktatáson. Szerinte akkor dolgozott életében a 

legkeményebben, még az asztronauta képzés és semelyik vadászgép átképzése nem volt ahhoz fogható. 

 

• Azon kérdésre, hogy nagy sebességű átesés határán repültek a versenyen a válasz „nem”. Viszont igen 

csinos G erők hatottak a pilótára és G ruha nélkül repülnek. Repülés közben nem nézte, de leszállások 

után a maximális túlterhelést regisztráló műszer 6-6,5G terhelést mutatott. Soha nem volt még a 

beszürkülés közelében sem. 69 évesen. 

 

• A Striga géppel a következő évben nem repültek versenyen, mert javításokat végezte rajta azok után, 

amit műveltek vele. Ahhoz még jó állapotban volt, hogy a gépet a műhelyébe hazarepüljék. Az utódja 

két évvel később 2017-ben szintén megnyerte a versenyt a Strega géppel. 8.1 mérföldes egy kör a 

versenyen. Soha nem sértette meg a pilon kerülés szabályait, soha nem kapott büntető időt. 

 

• A Sea Fury nagy és erős gép volt, de nehéz is. A Mustangot sokkal inkább vezethetőnek tartotta és nem 

csak a jobb kilátás miatt a kabinból. A Sea Furyval még a gyors taxizás sem volt ajánlott, mert a hirtelen 

                                                           
43  http://www.mustangsmustangs.com/p-51/?survivors/serial/44-13105 
44  https://vintageaviationecho.com/air-speed-record-retrospective/ 

http://www.mustangsmustangs.com/p-51/?survivors/serial/44-13105
https://vintageaviationecho.com/air-speed-record-retrospective/
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fékezés miatt hajlamos volt orra bukni. A P-51-es gépek, amiket látott versenyezni egyik sem volt Allison 

motoros, túl gyenge ahhoz, mindegyik Merlin motoros volt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-27 

• STS-27 misszióban az űrsiklóval komolyabb eset történt, ami nem nagyon kapott visszhangot. A 2. napon 

a műhold kibocsátása után a küldetés vezetés (mission control, MC) hívta őket, egy nem túl sok jót 

sejtető üzenettel: 

 

„Srácok, láttunk valamit fellövéskor, ami eltalálta a bar szárnyatokat. Nézzétek meg a robotkarral, hogy 

mit láttok.” 

 

A robotkar végén egy TV kamera volt. Amikor ezt Gibson megtette és látta, amit láttok, akkor első 

gondolata a következő volt (1:00:10): 

 

„Ezt nem fogjuk túlélni...” 

 

Később, már a landolást követően derült ki, hogy 707 db sérült hővédő csempe volt a jobb szárnyon és  

1 db csempe teljesen hiányzott, de azt akkor még nem látták abból a szögből. A MC-nek beszámoltak 

róla, hogy sérült csempéket látnak. A Védelmi Minisztérium nem engedélyezte azt, hogy TV jelet 

sugározzanak le, hogy lent is lássák a képet, hiszen ezt egy minősített feladatú út volt. Végül abba 

beleegyeztek, hogy titkosított TV adást küldhetnek. Annak azonban felbontása nagyon gyenge volt. Arról 

valahogy odalent nem vettek tudomást, hogy ő tiszta TV képet nézett odafent. A titkosítás miatt a 

rendszer 3 másodpercenként küldött le 1 db képkockát... 

 

A MC is félretájékoztatás / kommunikációs hibát követett el. Ha azt mondták volna, hogy „nem 

gondoljuk azt, hogy sérült csempét láttál, szerintünk csak árnyékokat látsz”, akkor Gibson közölte volna, 

hogy akkor ő bizony titkosítás nélküli jelet küld le (és mindenki bekaphatja úgymond..., 1:01:30). 

Ehelyett kb. 1 nap után jött a válasz, hogy rémeket lát, azok csak árnyékok, jöjjenek le az űrsiklóval, 

ahogy csak szoktak. Na ezen a ponton pislogott nagyot Gibson és kérdezte CAPCOM-ot, hogy: “ez a 

döntés min alapul”? 

 
Ugyan már, az csak árnyék, rémeket látsz. (1:00:14) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/STS-27
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OK Hoot, térjetek vissza a szokásos módon. Hogy mi van...? (1:01:50) 

A válasz az volt, hogy: „várjál egy kicsit”, mert a mikrofon túlvégén levő embernek is utána kellett járnia 

a kérdésnek, majd továbbította a választ: 

 

„Hoot, ez nem rosszabb, mint amit a korábbi repüléseken láttunk.” 

(1:01:10) 

 

A WTF (mi a franc) érzés ekkor még tovább erősödött Gibsonban. Ült a székben majd némi töprengés 

után válaszolt. 

 

„Dave, tudod én itt vagyok már a programban az STS-1 óta, de ilyen én még soha nem láttam eddig, de 

ti vagytok a szakértők, OK.” 

 

Ennek ellenére nem hitt nekik, de ezt nem tette szóvá. Ennek oka az volt, hogy a múltba volt olyan 

személyzet, ami veszekedett a MC-vel és ő nem akart ilyen helyzetbe belemenni. Ahogy ő fogalmazott: 

 

„Befogtam a szám, amikor valószínűleg nem kellett volna”. 

 

Itt valószínűleg a Skylab „sztrájkra”45 gondol Gibson a Skylab 4 küldetés alatt. 

A visszatérés alatt folyamatos a vezérlést nézve, hogy ha elkezdte volna a hő lebontani a siklót a jobb 

szárnyon, akkor bal oldali elevon lefelé mozgott volna, hogy kiegyenlítse annak hatását. Ő úgy számolta, 

hogy ekkora kb. 30 másodperce lett volna, hogy elmondja a MC-nek, hogy mit gondol... (1:03:15) 

A küldetés hangfelvételen kb. minden második percben emiatt hallható Gibson, mikor a legénységgel 

közli, hogy: 

 

„A vezérlés OK”. 

 

A landolás rendben lezajlott, majd, amikor a földön ránéztek a gépre, akkor a lent levők kikerekedett 

szemekkel közölté, hogy: 

 

„Szentséges ég, hát miért nem szóltatok erről”? 

                                                           
45  https://sofrep.com/fightersweep/the-true-story-behind-nasas-1973-skylab-mutiny/ 

https://index.hu/tudomany/til/2015/02/25/egyszer_volt_sztrajk_a_vilagurben/ 
https://youtu.be/1v8fgas6_yE  
(Az indexes írás szerintem pontatlan, de legalább magyar nyelvű, az angol sokkal jobb.) 

https://sofrep.com/fightersweep/the-true-story-behind-nasas-1973-skylab-mutiny/
https://index.hu/tudomany/til/2015/02/25/egyszer_volt_sztrajk_a_vilagurben/
https://youtu.be/1v8fgas6_yE
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Te jó ég, erről miért nem szóltatok...!? Ma már persze csak mosolyog ezen... (1:03:40) 

Amikor a küldetés kiértékelésen a vezető repülésirányót megkérdezte, hogy „Gary, mit tehettünk volna 

odafent, ha hittetek volna nekünk?” A válasz elég megrázó volt. „Fogalmam sincs.” És ez maradt a 

helyzet egészen a Columbia 2003-as katasztrófájáig, amit hasonló, de súlyosabb sérülés miatt vesztettek 

el. 

 

• A Southwest légitársaságnál repült kereskedelmi pilótaként 10 évig 60 éves koráig, de az amerikai 

szabályzás szerint már nem repülhetett tovább. Azon csoport tagja volt, ami küzdött azért, hogy ezt 

emeljék 65 évre, mert a világ nagy részén (mindenhol?) 65 év a korhatár. Ezt végül megtették, de ő 

ekkor már lekésett erről. A légitársaságnál eltöltött ideje alatt nagy ritkán felismerte néhány utas, hogy 

egy asztronauta a pilótájuk vagy másodpilótájuk, de ez ritka volt. A légitársaságnál azért egy idő után a 

kollégák többsége képben volt. A légiutaskísérők néha bemondták az utastájékoztatón, hogy: 

 

„Fogadjunk, hogy nem tudják, hogy egy kapitányunk űrsikló parancsnok volt”. 

 

Ez sokszor oda vezetett, hogy a tömeg feltorlódott, mert páran autogramot kértek tőle. A B737 család 

200, 300, 500 és 700-as változtatát repülte. 

 

• Hogy mi az a gép, amivel soha nem repült és megtenné, arra kapásból az F-16 típust jelölte meg. F-4,  

F-14, F-18 két változatával és F-101 Vodoo vadászgépekkel repült korábban és civil F-86-tal. Az Air and 

Space magazin egyszer a címlapjára tette őt és megkérdezték, hogy hány típussal repült addig. Mivel 

nem számolta, készített nekik egy listát és csak azóta tartja azt karban. Az előadás napjáig 159 (!) féle 

típussal repült. 

 

• Vietnámban 56 harci bevetést repült, a többségét 1972-ben. 1975-ben egy bevetése volt F-14-gyel, amit 

harcinak hívtak, de ő nem nevezné annak, mert csak Saigon evakuációját biztosította. 1972-ben 

nagyrészt Észak-Vietnám felett repült, amikor feloldották a bombázó bevetéseket leállítását. Amikor 

először tért haza Vietnámból 6 hónap után és apja várta, akkor azt mondta neki, hogy 

 

„Nem is tudod hányszor kívántam azt az elmúlt 6 hónapban, hogy bárcsak soha ne tanítottalak meg 

volna repülni”. 

 

• Egy 1957-es Beechcraft Bonanza gépe van, 1984 óta Forumla 1 Racer gépe van, amit azóta annyira 

átalakított, hogy egyedi gépnek tekinthető. A kabintetőt lecserélte, és saját karbon-üvegszálas szárnyat 

épített hozzá. Az átalakított géppel 1991-ben kategórián belüli magassági rekordot állított fel. Cessna 

150 motorral 27 ezer láb magasságra tudott emelkedni egy mindösszesen 100 lóerős motorral. 2004-



HTKA.hu A technika és az ember 

78 

ben 100 km-es zárt körön mért sebességi rekordot javította meg a géppel, ami előtte 20 évig állt fent. 

Mivel a gépet saját kezével módosította, emiatt az egyik kedvenc gépe. 

 

• A másik nagy kedvence a MiG-21. A civil változatával 2 perc után már lehet gurulni, egy repülőnapokon 

repült a géppel, ahogy a MiG-15-tel is. Amikor szimulált légiharcot vívott F-86-os ellen, akkor mindig 

lelőtték a MiG-gel repülve, mert az volt a forgatókönyv, mert történelemben az volt a jellemző. Nem 

engedték, hogy győzzön. 

 

• A Challenger katasztrófa kapcsán kérdezték, hogy kommentelné-e, a döntéshozatali folyamatot. A 

Challenger fellövése idején éppen a korábbi repülése kiértékelése tartott, amikor felvetette valaki, hogy 

tartsanak egy szünetet, nézzek meg az indítást majd folytassák. Nem is tértek vissza aznak a 

kiértetésére, saját szemükkel élő egyenesben látták, ahogy kollégáik életüket vesztették a 

katasztrófában. 

 

A Challenger katasztrófa akkora hatással volt a NASA működésében, hogy azóta is csak úgy emlegetik, 

hogy volt a NASA-nak Challenger előtti és utáni korszaka van.* A katasztrófát a gyorsító rakéta hibás 

működése okozta a floridai mérce szerint extrém hideg miatt. A rakéták csak 50F fokig voltak minősítve, 

ennek ellenére az éjszakai 28F és reggel 32F ellenére az indítást jóváhagyták, de nem a gyorsító rakéta 

mérnökei. Ők ellenezték, de a NASA-n belüli menedzsment felülírta döntésüket. 

A Columbia esete is hasonló volt. A csempékért felelős mérnökök idegesek volta, de a menedzsment 

megint felülírta aggodalmukat, hogy ez „ez nem probléma és különben is, mint tudnánk tenni”. Gibson 

szerint, ameddig meg sem próbálták, erre nem lehet választ adni. Lehet, hogy nem sikerült volt, de meg 

sem próbélták. * Az Apollo 13 esetén meg kellett próbálni és vissza tudták hozni a legénységet 

épségben. 

Az űrsikló nyugdíjazását sajnálja, de megérti a döntés mögötti érveket. Az STS rendszer csodás, ameddig 

működik, de ha nem, akkor úgy tűnik mindig megöl mindenkit (a menekülés esélye nélkül.)** A jövő 

lehet, hogy a kapszuláké, mert biztonságosabbnak tűnnek és olcsóbbnak is. Az új rakétával meg a Hold 

és talán a Mars is megcélozható. 

* Azért annyit mégsem sikerült tanulni úgy tűnik. 

** Nincs katapultülés a gépben. 

• Élete legveszélyesebb / legfélelmetesebb élményére nem tudna egyet kiemelni, de csak egy esetet azért 

mégis megemlített. Egy barátja házi építésű 200 lóerős gépével repült, gyakorolt egy emelkedési 

rekordra, amikor 40 mérföldre a reptértől 28 ezer lábon a légcsavar szétrepült. Optimális siklópályán 

repült annak ellenére, hogy az ember alapvető túlélési ösztöne azt diktálja, hogy minél hamarabb annál 

jobb. Magát biztatta, hogy csak tartsa ezt, nyugi, és akkor túléli. Sok gyakorlással elérhető az az 

elmeállapot és felkészültség, hogy az ember ne ijedjen meg és képes maradjon gondolkodni. 
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4. Kurt Schroeder, az F-14 Tomcat fejlesztése és tesztelése 

 

A kétrészes interjú a lenti linkeken érhető el. 

https://youtu.be/XzHpomXBt8k 

https://youtu.be/EAKH8IxAHVY  

• Kis túlzással kényszerből lett pilóta haditengerészeti (US Navy) ösztöndíjjal tanult, de aztán a kötelező 

szolgálatot 3 évről feltolták 5 évre és szerinte ezzel akkoriban annyira lemaradt az ipartól, hogy nem érte 

meg elhagyni a Navy-t. Egy rombolón szolgált, a repülőgép hordozók körül hajózhattak, de annyira 

unalmasnak tartotta, hogy „marad a franc itt 5 évig", ezért jelentkezett pilótának. Elfogadták. 

 

• Jelentkezés utáni sorakozón kérdezték ki akar sugárhajtóműves vadászgépre kerülni. Mindenki oda 

akart. Ekkor közölte a főnök, hogy jól nézzék meg a maguk mellett állókat. Ők nem lesznek a jet gépen, 

ha maguk igen. (Ezzel a 50-66%-os lemorzsolódásra utalt.) Neki sikerült, első gépe F-8 Crusader volt, de 

gyorsan  

F-4 Phantom II-re váltottak. Utána már tesztpilótaként repült a Grummannál, részben családi okok miatt, 

ha jól értem, gyerekek miatt nem akart a Haditengerészetnél maradni. 

 

• A vadászgép közösség elvárása a manőverező légiharc követelményei felé volt erős, követelték a 

gépágyút, de számukra a BARCAP nem volt lényeges. Nekem kicsit az tűnik ki ebből, hogy hiába volt 

fontos feladat, nem volt „izgalmas”. A csapásmérő képességnél kimondja, hogy a pilótákat az se nagyon 

érdekelte. (Jeff Guinn megjegyzése itt nagyon ül, hogy a USAF és a Navy is talán túlságosan 

felmagasztalta a légi harcot..) 

 

• Az F-111B említése elég durva, lényegében félig polkorrekten elutasítja a multirole gépet  

 

„We have been guilty of since that somebody decided the way to reduce cost was to have a common 

airplane for all of services”. 

„Azóta is annak a bűnös szemlélet rabjai vagyunk, hogy valaki kitalálta, hogy azonos repülőgéppel 

elégítsük ki a különböző haderőnemek igényeit” 

Személyes megjegyzés: ez akkor szemmel igaz lehetett, de ma már nem. Röviden említi, hogy (sikeres) 

szárazföldi csapásmérőnek azért jó lett az F-111. 

https://youtu.be/XzHpomXBt8k
https://youtu.be/EAKH8IxAHVY
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• Az F-14 azért örökölt fejlesztéseket az F-111-től, de lényegében csak a hajtóművet és a fő fegyverzetet, 

amiért maga az egész TFX indult. 

 

• Kiemeli az F-14 digitális számítógépét, hogy akkoriban micsoda nagy dolog volt. A világ első 

mikroprocesszor alapú számítógépe volt. 

Maga a számítógép sokáig titkos is volt. A köztudatban mai napig az van – én ezt látom – hogy az Intel 

4004 volt az első mikroprocesszor. Csak a 2000-es években hozták nyilvánosságra, hogy az F-14-hez 

kifejlesztett MP944 volt az első, nagyon sok oldalon még minidig rossz hivatkozás szerepel. Kutor László 

egyik előadásában szó esett erről.46 

 

• Az F-14-nél az F-4-hez képest 20 csomóval kisebb leszálló sebességet és M2,4 csúcssebességet vártak el. 

Nem tudták ezt máshogy akkor megoldani, csak variaszárnnyal. A sebesség elvárást csak később 

csökkentették M2,0-re. 

 

• Az F-111 típuson még kézi állítású volt a nyilazás, az F-14-en hála a fejlődésnek már számítógép vezérelt 

volt, bár ezt a pilóta felül tudta bírálni. 

 

• Az F-14 aerodinamikai kialakításának előnye az volt, hogy a szárnyon nem kellett hordozni fegyverzetet, 

ezért nem volt olyan forgási és irányba állítási probléma, mint az F-111-nél. A póttankot is úgy hordozta, 

hogy nem kellett fegyverzetet beáldozni cserébe. Elvileg lehetett volna az F-14-es úgy tervezni, hogy a 

mozgó szárnyon is legyen fegyverzet, de mivel anélkül is képes volt 8 db rakéta hordozására és ennél 

többnek nem látták értelmét, ezt senki nem erőltette. 

 

(Mind az F-15, mind az F-4 Phantom II esetén is 8 db volt a maximum.) 

 

• A Pratt & Whitney az F401-es hajtóművet fejlesztette hozzá, azonban az első változatba mégis TF30 

került, pedig az F401 feltételezésével tervezték a gépet. Azonban annyira problémás volt a fejlesztése, 

hogy végül a Navy törölte a programot. Ennek sokáig itták a levét. A pilóták megtanultak „repülni a 

hajtóművel”, együtt életek vele, de ettől még nem rajongtak érte. 

 
A TF-30-P-14 és F401-PW400 teljesítmény adatok összehasonlítása.  

Látható, hogy hajtóművek nem azonos generációt képviseltek. 47 

                                                           
46  https://www.youtube.com/playlist?list=PLSBcNSXgMqrf5J5BDXza2iipdcHiOl3c8 
47  https://goo.gl/g3qn6H 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSBcNSXgMqrf5J5BDXza2iipdcHiOl3c8
https://goo.gl/g3qn6H
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• A kinyíló „glove vane” felületek a szuperszonikus manőverezéshez kellettek, az instabilitást növelték. 

Ezeket később eltávolították egyszerűbb karbantartásért cserében. A tesztpilóta szerint ez sajnálatos 

volt. (Bár nem igazán értem, hogy hova kellett volna, szuperszonikus légiharcot nemigen folytattak a 

cicussal...) 

 

• A gép manőverező képességére jótékony hatással volt, hogy a gép alján levő függesztési pontok közel 

voltak a súlyponthoz. A tömegük és légellenállásuk korlátozta le elsősorban a repülési teljesítményt, de 

állásszög korlátozással nemigen jártak. A gép orsózó sebességére volt számottevő korlát a szárnyállás 

függvényében. 

 

• A tesztprogramot felgyorsította az újfajta adatrögzítő berendezések megléte, hogy már nem csak a 

földön tudtak adatok kinyerni. (Ha jól értem.) 

 

• A TARPS konténer vissza tudott sugározni adatokat a hordozóra vagy alkalmas fogadóállomásra.  

(Ezt eddig én nem tudtam, de azt nem részletezi, hogy mit és hogyan. Brutális filmre dolgozott, 

amennyire ismerem.) 

 

• Ott azért köhögtem kicsit, amikor sorolta, hogy az F-14 rendelkezik a sebességgel, hatótávval és 

mindennel a felderítéshez. Egészen biztosan rosszabb volt egy függesztményes F-14, mint egy 

aerodinamikailag tiszta RA-5 Vigilante. Azt tényleg jóvá lehet írni, hogy fegyverzettel is képes volt 

repülni. 

 

• A két hordozón levő F-14A vagy F-14B század közül csak egyik volt képes jellemzően TARPS-ot használni, 

nem minden gépet alakítottak át ilyen célra. Az F-14D típusnál volt csak alklamas minden gép a 

használatára. 

 

A TF30 vs GE F110-nél kitér a hajtómű átesésre nagy állásszögeknél. Ha átesett, akkor nagyon gyorsan  

0-ra esett a tolóerő és a nagy távolság miatt függőleges tengely körüli forgatónyomatékot generált (yaw 

momentum) Amikor ez utánégető használatakor volt, akkor logikus lett volna visszavenni a gázt, csak 

ilyen esetekben a másik hajtómű átesése is valószínű volt, ezért gépészkedni kellett, mert a 

teljesítményt csak lassan lehetett csökkenteni és először ki kellett vezetni a gépet a kényes helyzetből. A 

GE F110 esetén simán alapjáratra lehetett már tenni mindkét hajtóművet hiba esetén. 

(Hasonló hiába halt bele azt hiszem Kara S. Hultgreen, az első női F-14 pilóta leszállás közben.)  

 

• A pilóta szemszögéből a nagyobb tolóerőt is igencsak respektálták és a felszállás már teljes utánégetés 

nélkül is lehetséges volt F110-zel, akik korábban otthagyták a típust, azok szomorkodhattak, mert ezzel a 

gép elérte kb. azt a teljesítményt, amivel anno megálmodták. Csak 10+ évvel később. 

 

• F-14D, 1990-től. Szükséges volt a komoly továbbfejlesztés, a ’70-es évek eleji avionika érdekes módon 

nem kapott komoly továbbfejlesztést a szolgálat alatt. AWG-9 radar cseréje elengedhetetlen volt. 

Alapvetően egy brutális teljesítményű, de részben túlhaladott analóg radar volt, az APG-71 váltotta le. 

Az F-15E-be és limitált mennyiségben az F-15C-be épített APG-70 radar moduljait használták fel az új 

radarnál. A kabin kijelzőket is cseréltek. 
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• Az F-15D --> F-15E fejlesztéshez képest az F-14B ---> F-14D fejlesztésre kevesebb pénz volt, de ettől még 

precíziós csapásmérő képességet szerettek volna biztosítani, ez meg is történt, a LANTIRN rendszer  

TGP-jét (AN/AAQ-14 targeting pod) kapta meg a típus. (Az AN/AAQ-13 navigation pod-ot az F-14-en 

soha nem láttam.) 

 

• Az F-14D-nek képesnek kellett lennie visszahoznia a 2000 fontos bombákat is, mert akkoriban ez már 

lézervezérlésű bombát jelentett.  

 

(Azért itt a gép manualját megnézném, hogy valóban képes volt-e erre vagy csak kisebb 1000 fontos 

bombával.) 

• HARM-ot is tesztelték az F-14D-n, de a szoftver integráció a flottát soha nem érte el pénzügyi 

megszorítások miatt. Az F-14-gyel elérték az AGM-88 indítási sebesség korlátját, a gyártó szerint más 

géppel ez nem történt meg soha. (F-4G, F/A-18 és F-16C). 

 

Van azért némi tévedés is a videóban. A Sivatagi Vihar hadműveletet úgy jellemzi, hogy az csapásmérő 

feladatokról szólt és a „intelligens fegyverek” első bemutatkozása volt. Ez ebben a formában azért téves. 

Vietnámban is ezerszám használták már a Walleye és Bullpup siklóbombát és rakétákat – még ha 

primitívek is voltak – illetve az utolsó években az első generációs lézervezérlésű bombákat és 10 ezres 

nagyságrendben AGM-45-öt. A ’80-as években meg aztán tényleg volt már HARM és újabb 

lézervezérlésű bomba is. 

 

• A Navy több F-14D-t akart, de a Védelmi Minisztérium nem biztosított hozzá forrást, költségcsökkentés 

címén a Hornetek további üzemeltetését látta célszerűnek. Plusz Super Hornet ugye, akkor már zajlott a 

program. Érdekes megjegyzés, ha egy gép kikerült a sorozatgyártásból, akkor soha nem kerül vissza.  

 

(Vajon az F-22 rá fog erre cáfolni F-35 hibrid avionikával?) 

 

• 1995-ig a vezető tesztpilóta volt. Az elődje sajnálatos módon egy oldtimer gépen vesztette életét egy 

katasztrófában. 

 

• Kurt Schroeder, ha feltámaszthatná F-14-est és egy változtatást csinálhatna, akkor FBW (fly by wire) 

vezérlést tenne a gépbe. 

 

• Konkrét veszélyes helyzetre nem emlékszik karrierje során, ezt részben a feszültséggel és 

koncentrációval is magyarázta. Mindig ott volt fejben, felkészült és uralta a helyzetet. 

 

• Az F-14C változat hiányára kérdezett a csatorna tulaja. Kurt Schroeder némi A és B evolúció magyarázat 

után csak annyit válaszolt, hogy „eltűnt” Egy szuperfejlett változat lett volna, amit töröltek, az F-14 

Design Evolution videóban is szó esik erről. Ez az egyik legjobb videó a csatornán, mindenkinek melegen 

ajánlom. 

https://youtu.be/SsUCixAeZ0A  

 

• 12-13 láb/sec függőleges süllyedési sebesség volt a tipikus, de a gépet 25 láb/sec-re méretezték. Minden 

elképzelhető rossz leszállás kombinációban tesztelték a gép tűréshatárát. Bedöntés közbeni leszállás 5 

fok), pitch és yaw irányú eltérésekkel mindenféle kombinációval stb. 

 

https://youtu.be/SsUCixAeZ0A
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• A gépek aerodinamikájának újratervezése nehezebb, mint az avionikai upgrade. Erre nagyon homályos 

példát hozott fel. 

https://youtu.be/EAKH8IxAHVY?t=1814 

Talán a Super Hornet programra céloz. Értem én, hogy részben az ő gyereke az F-14, de azért igen 

komoly hiányosságok felett siklik el az F-14 típusnál.  Az viszont szintén igaz, hogy a Super Hornet 

megszületése részben lobbi eredménye és az F-14 elhanyagolása részben politikai döntés volt. 

 

• A gép szolgálatát érdekes módon az első felszállástól számolja és nem az az első alakulat 

hadrafoghatóságtól. Ezen felül tesz egy olyan markáns kijelentést, hogy a gép képességei mindig 

találkoztak a lehetséges fenyegetéssel.  

 

Szerintem ez ebben a formában nem igaz. Soha nem integrálták flottaszinten az AIM-120-at (lásd 

fentebb az elhanyagolást) és az F-14A repülési teljesítménye a Szu-27Sz és MiG-29 9.12-vel szemben is 

elmaradott volt. 

 

• Mi lett volna, ha a kérdés a végén, hogy mivel repült vagy tesztelt volna szívesen. X-29-et említette úgy, 

hogy: 

 

 „Annyit repültem F-14-esen, hogy más gép felé nem tudna lojális lenni”. 

 

Az F-8-at előtte még felhozza példának, hogy nehéz volt vele leszállni és igazi pilótát kívánt, de egy pilóta 

elfogadja az ilyesféle kihívásokat a megfelelő harcászati repteljesítményért cserébe. 

 

Az X-29-ről is tartott egy előadást amúgy. 

https://youtu.be/LOmvrk3LPGc  

 

• F-14 és F-15 összehasonlításra kérdezett rá még a csatorna tulaja. Itt azért téved Kurt Schroeder, hogy az 

F-15 csak vadász feladatokra lett optimalizálva.*  

 

Azt elismeri, hogy a GE F110 érkezéséig az előny az F-15 oldalán volt tolóerő/tömeg arányban, de 

hozzáteszi, hogy egy profi F-14-es pilóta az nem ijedt volna meg még TF30-as hajtóművel sem az Eagle 

ellen.  

 

Én itt azért pislogtam egy nagyot, az IAF egyes tesztpilótái kvázi röhögtek volna ezen a kijelentésen, akik 

szerint még a nyápic A-4 Skyhawk ellen is izzadt egyes közeli légiharc helyzetekben az Cicust. Az F-14 

előnye a két szempár volt igazán.  A gép repülési teljesítmény diagramjai meg egyértelműen cáfolják az 

F-14 képességeit a többi típussal szemben. De erről majd talán máskor... 

 

• * Az F-15-nél a „not a pound for air to ground” egy nagyon, de nagyon elterjedt és túltolt mítosz. 

Minden változat képes volt csapásmérő fegyverek használatára, csak ezt nem aknázták ki soha. 

https://youtu.be/EAKH8IxAHVY?t=1814
https://youtu.be/LOmvrk3LPGc
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5. Gary Barnhill és az F-105 

 

https://youtu.be/WX9EK_BG_Mc 

• T-34, T-28 és T-33-on képezték ki. F-86F gépre képezték ki végül, ahol Luke támaszponton tanultak meg 

mindent, ami kellett (bombaoldás, gépágyú használat stb.) 

 

• Később F-100A-ra került, ahol a haladó szintű kiképzésen (advanced gunnery school) két dolgot tanult 

meg Nellis támaszponton szolgálatot teljesítve: 

 

❖ no.1. Hogyan kell használni az atombombát. 

❖ no.2. A kimenőn rájöttek, hogy a las vegasi showgirlsök nem érdeklődnek 295 dolláros 

fizetésen tengődő hadnagyok irányába... 

 

• Első állomáshelye 1958-ban Németországban volt F-100 típuson Ramstein támaszponton. Az F-100 

gépről alkotott véleménye egy tesztpilótának az volt, hogy veszélyes gép és nem ajánlotta beszerzésre, 

mert sok kezdő pilóta halálát fogja okozni. Nos, az előadó Gary Barnhill szerint a Légierő vette az adást 

és ezért csak cirka 2300 darabot vásárolt belőle... 

 

Az első 100 ezer órára eső baleseti statisztikája a gépnek 44 gépveszteség volt. Ez az F-15 flottánál ma 2 

körüli érték (a flotta teljes élettartamára nézve az összes változatot beleszámítva.)  

 

A lenti linken elérhető az F-15 későbbi baleseti statisztikája. Az első 145 ezer óra után az F-15A-nál ez  

6,9 gép/100 ezer óra volt.48 

 

Statisztika a kezdetektől. A 80-as évek vége óta lényesgében 2 alatt van a mutató. 

 

Az első két hónapos szolgálata alatt a 13 társából, akikkel együtt végzett 6-an (!) már nem éltek, mert 

katasztrófákban életüket vesztették. Miért? Túl sok repülőgép, túl kevés tapasztalat. A példaképe, az 

alakulat parancsnoka is katasztrófában vesztette életét. Gépágyús lövészet közben felhúzás után 

                                                           
48  https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/ 

https://www.safety.af.mil/Portals/71/documents/Aviation/Aircraft Statistics/F-15.pdf 

https://youtu.be/WX9EK_BG_Mc
https://htka.hu/2012/12/04/mcdonnell-douglas-f-15-eagle/
https://www.safety.af.mil/Portals/71/documents/Aviation/Aircraft%20Statistics/F-15.pdf
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kifordulva elvesztette irányítását a gép felett és az jobbra átfordulva zuhanni kezdett. A pilóta 

katapultált, de a gép már fejjel lefelé volt alig 100 lábon (30 méteren). Esélye sem volt a túlélésre... 

Na persze, mégis az F-104G volt az özvegycsináló, nem a Super Sabre. A fenti baleseti arány még 

háborús veszteségnek is durva lenne. 

 

A lenti képen látható eszementen aszimmetrikus függesztéssel repültek, mert az atombombát csak így 

volt képes megfelelő távolsága juttatni a gép. Veszélyes volt. Mindösszesen 300 repült órával rendelkező 

újoncok repültek így a borzalmas karakterisztikájú gépekkel. A függőleges vezérsík túl kicsi volt a pilóták 

szerint. Elsődleges feladatuk Mark 749 típusú atombomba célba juttatása volt. Barnhill 15 perces 

készültséget adott 3 évig az alakulatával. 

 

 

 
• 3 év szolgálat után 1961-ben a Skyblazer50 bemutató kötelék tagjává választották. A gyémánt formáció 

bal oldali tagjaként repült volna. Mire kiképezték feloszlatták az alakulatot az 1962-es szezon előtt. 

Ennek oka az volt, hogy a Thunderbirds alakulatot légi utántölthető F-100D gépekkel látták el és nem 

volt szükség így már dedikált európai műrepülő alakulatra, aminek áttelepülése nagyobb távolságon 

nehézkes volt. 

 

 

Ennek az ügynek a pozitív kimenete az volt, hogy a következő szolgálat helyét ő választhatta meg a 

Légierőn (USAF) belül. Ő az F-105-öt választotta, oktatói pozícióban a Nellis támaszponton. 

 

Az F-105 kezdeti megbízhatósága is csak annyira volt jó, hogy számtalan vicc született a gépről. Pl, hogy 

azért készült acélból és lett nehéz, mert a gyártó megtudta, hogy az nehezebb, mint beton. Vagy az  

F-105 háromféleképpen is képes az ellenséget pusztítani. Gépágyúzhat, bombázhat, vagy simán csak 

lezuhan és a fejére esik... 

 

• A gép leszállósebessége még teljesen kiengedett fékszárnyakkal is 350 km/h volt. A gépre kerülők a 

negyedik felszálláson hajtották végre az első Mach 2 sebességű repülést, aztán kb. soha többet, mert 

arra csak fegyverzet nélkül volt képes. A repülés során teljesen simán ment minden, semmiféle 

                                                           
49  https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_7_nuclear_bomb 
50  https://aerobaticteams.net/en/teams/i162/Skyblazers.html 

https://youtu.be/wuReVTDuPX8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_7_nuclear_bomb
https://aerobaticteams.net/en/teams/i162/Skyblazers.html
https://youtu.be/wuReVTDuPX8
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visszajelzés nem volt a sebességmérő mutatóján kívül, hogy 35 ezer láb magasságban elérték ezt a 

sebességet. A korai hajtóművek üzemeltetési módja miatt lassítani nem szabadott a géppel ennél a 

pontnál a gáz visszavételével, hanem a gép hátulján levő féklapokkal lassítottak vissza M1,3-ra. Aki ezt 

elfelejtette azok igen hamar megtapasztalták annak következményét. A hajtómű rendellenes működése 

ugyanis hatalmas vibrációt okozott, aminek hatására azonnal előre tolták a gázkart a pilóták és féklappal 

lassultak le. 

 

• A Rolling Thunder hadműveletbe azzal vágtak bele, hogy 6 hét alatt térdre kényszerítik az északi erőket. 

A cél az volt, hogy rákényszerítsék a politikai vezetést, hogy ne támogassák a déli oldalon tevékenykedő 

kommunista felkelők harcát. Az F-105-ösök 100 ezernél több bevetést repültek Észak- és Dél-Vietnám 

felett. A bevetés szabályai (Rules of Engagement) akadályozták a hatásos harcot, minta hátrakötött 

kézzel kellett volna harcolni. Nem támadhattak bizonyos célokat, pl. reptereket. 

 

Megjegyzés: A hadművelet 3 évig tartott leállításáig, majd a háború 1973 elejéig húzódott és az 1975-ös 

kivonulással ért véget. Az Linbacker II hadművelet volt az utolsó jelentős légi hadművelet a 

vietnamizációt követően. 

 

Jellemzően 6000 font bombateherrel repültek csapásmérő bevetéseket. Érdekes összehasonlítás, hogy a 

II. vh alatt a B-17-esek jellemzően 4000 font bombateherrel (8x500 font) repültek bevetéseket és 10 

ember életét kockáztatták, addig az F-105 ezt egy pilótával tette meg. Gyorsabban és több „bummal”. 

Iszonyatos ütemű volt a fejlődés a hidegháború alatt. 

 

(A szubszonikus A-6 Intruder gépek néha 30 db 500 fontos bombát juttattak célba, ami 15000 font 

össztömeg. Két fős személyzettel és kb. 2-3-szor gyorsabban, mint a B-17.) 

 

Az 53 ezer font felszálló tömegű gép felgyorsításához felszálláskor vízbefecskendező rendszer volt 

szükséges. Ha feleszállás közben hibásodott meg a rendszer a legrosszabb pillanatban, akkor a gépnek 

nem volt meg a kellő ereje a felszálláshoz, azonban már lefékezni sem tudott...  

 

Az előadó elmondása szerint ez úgy havonta egyszer előfordult a Takhli51 támaszpontot töltött ideje 

alatt. 

 

753 db F-105D és F modellt repült Vietnámban bevetéseket ebből 397 veszett oda a flotta 53%-a. A 

bevetések 1300-1400 mérföldes repülést jelentettek oda-vissza, ami akár 3 óráig is eltartott, 

légiutántöltéssel. A térképen a kék lóversenypálya formájú helyeken zajlottak jellemzően az utántöltés. 

Nagyon respektálták a tankerek személyzetét, akik időnként Laosz fölé is berepültek, hogy az üzemanyag 

hiánnyal küszködő hazatérő gépek elé menjenek. 

 

Hogy miféle veszély leselkedett a KC-135 pilótákra Laosz felett az nem igazán értem, mert oda 

tudtommal nem települt ÉV-i légvédelem. 

                                                           
51  https://en.wikipedia.org/wiki/Takhli_Royal_Thai_Air_Force_Base 

https://en.wikipedia.org/wiki/Takhli_Royal_Thai_Air_Force_Base
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A tanker személyzetek szinte sportot űztek abból, hogy elmondhassák magukról, hogy egy James Bond 

gonosz női szereplője által ihletett merész festésű F-105-öst éppen ők tankolják meg. 
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• Egy a Nellisen történt esetet idézett fel, amikor még oktató volt. Egy az akadémián frissen végzett 

növendéket oktatott utántöltésre éppen, amikor történt egy „apró” incidens. Éppen utántöltés közben 

rándul össze a növendék, pontosan az összecsatlakozás pillanatában, aminek következtében a 

botkormányt is megmozgatta. A gép erre 320 csomós sebességnél (ez nagy magasságban alacsony 

calibrated air speed értéket jelent) igen erős orr leadással válaszolt. Ennek eredményeképpen a 

tankerből kitépte a 47 láb, tehát kb. 16 méter hosszú utántöltő csövet. A billegés ekkora ellentétes 

irányba váltott és feldobta a csövet a levegőbe, ami kb. alig 30 centire a fejétől zúgott el az oktatónak. 

 

• Az utántöltéssel a levegőben neki is akadt problémája, csak már élesben. Éppen zajlott az üzemanyag 

átadása, amikor a mellette várakozó kísérője (John Bets) hirtelen beleszólt a rádióba parancsoló hangon: 

 

„Dodge 2*, szivárog az üzemanyag, válj le!” 

 

Majd rögtön ezután a helyzet súlyosbodott. 

„Dodge 2*, ég a géped, katapultálj, katapultálj, katapultálj!” 

 

14 ezer lábon 400 csomós sebességnél hagyta el a gépet. Az eltelt idő az üzemanyagtank repedés, a 

leválás és katapultálás között összesen 6 másodperc volt. 1 másodperccel a gépelhagyás után a kísérő 

látta, ahogy a teljes gép egy hatalmas tűzgolyóvá változott. A gépben akkor kb. 3000 gallon (ez kb. 20 

ezer font, tehát úgy 9 tonna) üzemanyagot volt. 

 

*Ez volt a pilóta hívójele. gyakori volt sportkocsik neve alapján hívójelet választani. 

 

A katapultálás élményeit röviden összefoglalta. Az ernyő nyitása miatti lassulás igen kemény nyomokat, 

zúzódásos sebeket tudott hagyni a pilóta testét a hevedereknél. Az sűrű erdős felületek feletti 

katapultálás számtalan pilóta halálát okozta. Egy ilyen eseményen az előadó nagyjából ott, ahol 

katapultált hallotta nyílt csatornán (GUARD CHANEL) a beszélgetést, ahogy egy helikopterből 

acélhuzalon leeresztett menő személyzet feltette a kérdést az orvosnak, hogy 

 

„A pilóta a heréje közelében van felnyársalva a fára. Hol kellene vágnom, hogy leszedjem a fa tetejéről?” 

 

Lefelé ereszkedés közben az jutott eszébe, amit a túlélő oktatáson tanult. 

 

„A mentőernyő a gépelhagyás után nem igazán irányítható. Csak arra jó, hogy a pilóta úgy ahogy 

biztonságos sebességgel érjen földet. Ha valami van alattad, így jártál öregem, arra fogsz érkezi. De ha 

eléggé kétségbeesett vagy, akkor elvághatsz néhány szíjat a nyakad körül. Akkor az ernyő alakja 

megváltozik és kismértékben kormányozhatóvá válik az ernyő.” 

 

Na, ezek után ő csak a saját golyóira tudott gondolni éppen miközben a zsebéből elővette a szükséges 

kampó alakú vágó szerszámot...  

 

Sikerült 2-2 szíjat elvágnia és nyílt területre kormányoznia magát. 10 percig tarott, míg földet ért. Ezalatt 

a köteléktársa már odafent szervezni kezdte a mentést. Közölte, hogy a helikopter már úton van, veszi a 

vészjeladód jeleit. Amennyiben egy kis kézi rádió keresztül nem történt kapcsolatfelvétel, akkor nem 

hajtották végre a mentést. Kb. 1 órát volt már odalent, amikor meghallotta a közeledő helikopter 

hangját. Ettől annyira izgatott lett, hogy minden jelző eszközét egyszere előtte. 
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A kivizsgálás kiderítette, hogy egy automatikus záró szelep hibája okozta az üzemanyag szivárgást majd a 

tüzet. 183 ezer légi utántöltés alatt ez volt az egyetlen ilyen hiba. 

 

A helikopteres mentés után a kimentés után, ahol kirakták (nem a saját támaszpontján) a kantinba 

betérve egy volt évfolyamtársával találkozott, aki jelöletlen T-28 gépen vitte vissza Takhli támaszpontra. 

A CIA-nak repült havi 5000 dollárért, amikor Gary Barnhill zsoldja 1000 dollár volt havonta. Az Air 

Americanál szerzett neki CIA-s munkát a régi ismerős. A stressz levezetés az akkor elfogadott módon 

ment, piálással... 

 

A lenti képen a létrán John Bets. aki a katapultálás idején a köteléktársa volt. A jobb oldali képen taktikai 

megbeszélést tartottak éppen a létesítményben. A kis bajusszal John Bets, balról a második, tőle balra 

Bates hadnagy. Gale Whims (?) korábbi Thunderbirds left wing balról a harmadik, ő volt a vezetőjük. 

Tőle jobbra Jamie Mclaughlin, tőle eggyel jobbra Foxie Flower őrnagy és végén táblával a nyakában Gary 

Barnhill. 

 
 

• Foxie Flower egy esetben, amikor interjút adott egy fiatal női riporternek elég seggfej módon 

viselkedett, mert láthatóan hülye kérdést tett fel neki. A hölgy megkérdezte, hogy mennyi ideig tart az 

ellenségnek a hidat újraépíteni, mire hűvösen válaszolt: 

 

„Hölgyem, mi nem építjük, mi csak szétcsapjuk azokat...” 

 

Foxienak később katapultálnia kellett gépéből, de a kabintető nem robbant le a katapultálás során, a 

kabintető áttörésekor az lefejezte a szerencsétlen pilótát. 

 

• A katapultálását követően a Clark támaszpontra akarták küldeni Barnhillt a Fülöp-szigetekre 

egészségügyi felülvizsgálatra a nyaki és hátsérülései miatt. Ő ezt visszautasította, mert mind minden 

repülésért odáig levő pilóta félt attól, hogy letiltják a repülésről. Nem hogy nem akart menni, de 

ragaszkodott hozzá, hogy már a következő nap repülhessen annak ellenére, hogy még a fejét sem volt 

képes forgatni oldalra magától, a kezeivel mozgatta. Hülye döntés volt, teszi fel a kérdést ő. Naná, hogy 

az volt, de az akkori körülmények és ügymenet hozzásegítette az embert ilyen hülye döntések 

hozatalához. Ha már a letiltás szóba került, akkor egy történetet hoz erről. Mi kell ahhoz, hogy harctéri 

fáradtság miatt letiltsák az embert? Egy klasszikus „22-es csapdája történet következik. 
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Nasty Ned Miller a század egyik kedvelt tagja egy különleges, közelségi gyújtós fél-kísérleti állapotban 

levő 3000 fontos bombával ment bevetésre. A tanker megközelítésekor a bomba gyújtója 

meghibásodott és felrobbant a bomba. A gép azonnal darabokra esett egy hatalmas tűzgolyóban, a 

pilótának esélye sem volt a túlélésre. Még a levegőben hallotta Barnhill társa halálának hírét (ő nem volt 

a jelen ott). Egy érzés támadt benne, hogy valami különlegest kell tennie, amivel megemlékezik a barátja 

elvesztéséről. Hazatérve 50 láb magasságban (kb. 18 méter) végigszáguldott a futópálya felett majd 

felhúzta a gépet és orsókat írt le, mintha csak egy airshown lett volna. így tisztelegve Miller emléke előtt. 

A ground chief és a pilóták odáig voltak tőle, de a századparancsnok már kevésbé. Magához parancsolta, 

majd így szólt: 

 

„Barnhill, harctéri fáradtság miatt egy hétre letiltom a repülésről”. 

 

Ennek a büntetésnek a komolyságáról a következőket meséli Barhnill. Amíg társai Hanoi környékén 

repültek veszélyes bevetéseket, estek fogságba vagy haltak meg, addig az ő büntetése az volt, hogy 

sehova nem mehetett egyedül egy hétig... 

 

• Röviden beszél a légvédelmi rakéta fenyegetésről. Az első Dvina alakulatok 1965 elején érkeztek az 

Észak-Vietnámba, de csak 4 hónappal később történt az első éles indítás. Ezt úgy említi, hogy Lyndon B. 

Johnson (LBJ) elnök és McNamara védelmi miniszter adtak négy hónap nyugodt időszakot az ellenséges 

felkészülni... 

 

Sajnos több ponton súlyos tévedések hangzanak el az előadásban. Pl. a 6-9 másodperc alatt 

célponthoz érő rakétákról és M3,5 végsebességről beszél a Dvina esetén. Ez nettó tévedés. A realitás 

inkább M2,5 és 9 sec alatt kb. az 5 km-en HMZ alsó határát érte el a rakéta, nem a 20-25 km 

távolságban levő célpontokat. 

Az F-105 pilótákra vetített veszteségi átlag a beszéd a vetített dia szerint az, hogy 33 bevetésenként 

lőttek le egy F-105 pilótát átlagosan. Csak ezt én nem értem. Maga az előadó mondta, hogy 379 db  

F-105 gép veszett oda és ezek egy része ráadásul balesetben, amire nem tért ki. Az én egyik forrásom 

összesítő táblázata 334 darabos harci F-105 veszteségről ír. Tehát ez a veszteség oldal. De legyen a 

nagyobb szám. 379*33 = 13 101 bevetés lenne ehhez szükséges. A probléma az, hogy az előadás 

elején azt mondta, hogy az F-105 gépek 100 ezernél több bevetést repültek. Itt valahogy 

nagyságrendi tévedés van...  

Vagy a bevetés számban van tévedés, de nagyon nem ér össze a cérna két vége... 

158 pilóta vesztette életét bevetés közben F-105-ön és 105 esett fogságba. 

 

Ezt követően rövid összefoglaló az első SAM szovjet sikerekről. No.1. Gary Powers, no.2 Rduy Anderson 

(szintén U-2-ben Kuba felett), no.3. Keirn százados F-4C-vel 1965-ben Észak-Vietnám felett júliusban. 

Erről a Haditechnikai Összefoglaló52 is megemlékezett. 

  

                                                           
52  https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/ 

https://htka.hu/2017/12/20/haditechnikai-osszefoglalo-2017-es-kiadas/
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A történet abból a szempontból különleges, hogy Richard Paul Kerin százados, a gép fegyverzet 

operátor tisztje a II. világháborúban is részt vett, másodpilótaként szolgált B-17-en, gépének 

lelövésekor 1944 szeptemberében esett fogságba. A háború utáni leszerelések és pilótahiány miatt 

újra belépett a Légierőhöz és átképezték F-86, F-100 majd végül F-4 típusra, a 11. bevetésén lőtték le. 

Túlélte az ismételt lelövést és fogságba esett, de a szabadulásra ezúttal nem kilenc hónapot, hanem 

majdnem 9 évet kellett várnia, 1973 februárjában engedték szabadon. 1976-ban vonult nyugdíjba. 

LBJ csak többszöri kérés után engedélyezte csak a Dvina légvédelmi osztályok elpusztítását. 

 

• Az első három megtorló bevetésről tart rövid összefoglalót az F-4C lelövése után, arra reagálva, amikor 

LBJ végre engedélyt adott a légvédelmi rakéták megsemmisítésére. Az elsőre próbálkozásra a fent 

említett F-4C elvesztése után három nappal került sor 1965. július 27-én. 

 

Ezek ma már jól ismertek és leírtak könyvekben, Barnhill ezért csak röviden tért ki rájuk. Az elsőt úgy írja 

le, hogy enné elb*szottabb tervet nehezen lehetett volna készíteni. Ennél persze kicsit finomabban, de a 

lényege ez. A megtorlásnak szánt hadműveletben egyetlen nap hat (!) F-105-öst vesztettek el és három 

pilóta meghalt (Walt Kosko, Jack Farr, William Barthelmas), kettő fogságba esett (Kile Berg, Robert 

Baldwin Purcell) és csak egyet tudtak kimenteni (Frank J Tullo). Rövid leírása a napnak a linken,53 a 

veszteségek alant.54 

 

A következőkben elmondottak hitelességét nem vizsgáltam, csak leírom azt, amit mond. Lehet, hogy 

nem egészen úgy volt, ahogy elmonda az előadó... 

 

A célpontnak kijelölt Dvina állásokat odébb mozgatták a vietnámiak és csak makettekkel helyettesítették 

azokat, amik a csali szerepét játszották el, amit alaposan körbevettek légvédelmi ágyúkkal számítva a 

válaszcsapásra. Itt feltette a kérdést az előadó, hogy honnan tudhattak a közelgő válaszcsapásról? Ahogy 

ő fogalmazott: 

 

„Egy okos csapda volt és mi egyenesen belesétáltunk.” 

 

A második próbálkozásra két héttel később került sor, 12 db F-105 kapta a fő támadóerő szerepét. A 

második alkalom esetén is bombáztak egy Dvina osztály (a felderítés szerint...), de úgy tűnt, hogy az is 

csak csali volt, az igazi Dvina osztályok valahol máshol voltak... 

 

A harmadik alkalommal kicsit csavartak a dolgokon, erre két hónappal később került sor. A 8 db támadó 

F-105-öst a Haditengerészet A-4 Skyhawk gépe vezette a célra. Ebben a bevetésben Barnhill is részt vett. 

Az A-4 Skyhawk pilótája Trent Powers volt a VA-164 alakulattól. A Skyhawk gép vezetésével egy újfajta 

„hunter killer” bevetést próbáltak végrehajtani. Az A-4 azért volt fontos, mert azt addigra ellátták az 

AN/APR-23 besugárzásjelzővel, így már nem csak a felderítőgépek által készített hosszú átfutási idejű 

képeire támaszkodhattak. Tankolás után a célpont felé tartva, annak közelében sajnos az időjárás nem 

fogadta kegyibe őket, zárt felhőzet fogadta őket. Barnhill szerint itt kellett volna a bevetést megszakítani 

és hazatérni... 

 

                                                           
53  https://bit.ly/36RwZyu  
54  http://www.burrusspta.org/395_Combat.pdf 

https://bit.ly/36RwZyu
http://www.burrusspta.org/395_Combat.pdf
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Powers azonban szárnya billegetésével, rádió használata nélkül jelezte, hogy zárkózzanak fel rá és 

kövessék őt az F-105-ösök. Követték az A-4-est, kinek pilótáját csak néhány órája ismerték. A felhőt 

áttörve alacsonyan repültek, de a zárt kötelék felbomlott, mindenki a légvédelmi ágyúk tüzét kerülgette 

közben a Dvina osztály („üteg”) is dolgozni kezdett odalent. Trent jelezte rádión, hogy megtalálta a célt 

és megkezdi támadását Mk-82 féklapos Snakeye bombáival. A rárepülés közben a gépét találat érte és 

felrobbant. Akkor úgy gondolták, hogy azt nem élhette túl. 

 

Barnhill ekkor utánégetőre kapcsolt, 8 ezer lábra (kb. 2500 méter) emelkedett és 30 fokos süllyedéssel 

megkezdte támadását zuhanóbombázással. Itt megjegyezte, hogy szeretné azt mondani, hogy vérbeli 

bátor vadászpilóta módjára kezdte meg a támadást, de az igazság az, hogy halálra volt rémülve.  

A rárepülést sikeresen hajtotta végre és úgy tűnt, hogy a bombák is találtak. Az USAF által első eltalált 

Dvina állás ez volt. (Elvileg.) 

 

Azonban a légvédelmi ágyúk is tették odalent a dolgukat, többször eltalálták a gépét. Tűzre 

figyelmeztető lámpa gyullad ki a műszerfalon, ami azt jelentette, hogy katapultálni kéne, de minél 

hamarabb... 

 

Barnhill teljes sebességgel, 800 csomóra gyorsítva a tenger felé vette az irányt abban a reményben, hogy 

ott katapultálva a Haditengerészet majd kihalássza őt a vízből. A víz fölé érve azonban a tüzet jelző 

lámpa egyszer csak kialudt. Halleluja. Gondolta ő, nem kell katapultálni. Múlt hónapban már volt része 

ebben és nem volt jó móka. Szinte csontszáraz tankkal, de sikerült egy tankert elérnie, majd tankolás 

után hazatérnie. 37 találat érte a gépet mindenhol, kivéve a gép alját a hajtóműveknél. A vezérsíkok egy 

része hiányzott, a szárnyba beékelődött egy fel nem robbant 37 mm-es gránát is. 

 

Trent Powers megkapta a Haditengerészeti Érdemkeresztet (Navy Cross), ami a Becsületrend (Medal of 

Honor) után adatható legmagasabb kitüntetés. Csak 20 évvel később tudták meg, hogy Trent túlélte (!) a 

gépe felrobbanását, de fogolytáborban vesztette életét. 1987-ben maradványait átadta Vietnám az  

USA-nak. 55 Barhnill nem tudja, hogy az robbanás utóhatásai vagy az fogolytábor körülményei miatt, ez 

mai napig nem tisztázott. Barhnill „mellékesen” a bevetésért megkapta a Kiváló Repülő Érdemkeresztet. 

(Distinguished Flying Cross). 

 

• Évekkel később aztán kiderült, hogy mi okozta a veszteségek egy részét és miért voltak sokszor annyira 

felkészültek az észak-vietnámi erők. Számára sokkoló és nehezen kezelhető volt, hogy a dolgok hogyan is 

mehettetek úgy ahogy. Dean Rusk külügyminiszer, az elnök LBJ és Rombert McNamara védelmi 

miniszter 8000 mérföld távolságból akarta mikromendzselni a hadműveleteket, ami nem sült el túl jól 

finoman szólva. Minden „piszlicsáré” célpontot jóvá kellett hagyniuk, de más is zajlott a háttérben. 

Évekkel később, akkor már néhai külügyminiszternek Dean Rusknak egy riporter feltette a kérdést  

TV-ben: 

 

„Az a szóbeszéd járja, hogy az USA kormánya megnevezte és átadta a támadott célok listáját a 

támadások előtti napokban Észak-Vietnámnak. Igaz bármi ebből az állításból?” 

 

A néhai miniszter válaszolt: 

 

                                                           
55  https://valor.militarytimes.com/hero/4357 

https://valor.militarytimes.com/hero/4357
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„Igen, mert nem akartunk ártani az északi-vietnámi népnek, ezért a svájci nagykövetségnek adtuk 

Washingtonban a célok listáját azzal az utasítással, hogy továbbítsák az északi-vietnámi 

kormányzatnak”. 

 

Barnhill erre azt mondta, hogy ezzel a hadviselés legalapvetőbb elemét adtuk fel önként és dalolva, a 

meglepetés erejét. Fogalmazzunk úgy, hogy polkorrekten nem küldte el Barhnill egész bagázst a jó k*rva 

anyjába, ahogy kellett volna. Az arca elég beszédes volt az előadás közben. Komor. Nagyon. 

 

Itt Barhnill megjegyzi, hogy persze a hazatérő katonákat az őket megvető közvélemény várta haza, akik a 

katonákon vezették le dühüket a politikusok helyett. Mára a helyzet megváltozott és a veteránok 

megbecsülése annyira magas, hogy temérdek ember állítja magáról, hogy Vietnámban szolgált, aki 

valójában ott sem volt... 

 

Az F-105-ösök utolsó változatai végül 1984-ben mentek nyugdíjba, akkor már csak a Wild Weasel 

változata volt hadrendben a Hill USAF támaszponton. A búcsúrepülésen részt vevő kötelékben helyet 

kapott a két F-105 pilóta, akik a Becsületrend kitüntetést megkapták, Leo Thorsness és Merlyn 

Dethlefsen (lent). 

 

 
 

• A CIA-s munka végül mégsem jött össze neki így a TWA légitársaságnál helyezkedett el pilótaként 

leszerelés után. A pilóták és a légiutaskísérő hölgyek oktatása egy épületben zajlott, ahol a liftben 

találkozhattak össze. Ahogy ő írtja le vonzó külsejű fiatal hölgyek és a Hanoi légvédelmével szemben ez 

kijózanító volt és kiütéssel győzött a civil élet, ami eloszlatta a háború ködét az agyában. 

 

• Később egy szezonban Pitts kétfedelű géppel repülve egy három fős kötelék tagjaként repült a Vörös 

Lovagokkal nevű kötelék részeként (Red Kngihts) Art Scholl56 és Johh Hughes-szal. Az előbbi pilóta neve 

ismerős lehet az avatottabb olvasónak, aki Top Gun film forgatásán vett részt és szenvedett katasztrófát 

sajnos a film forgatása alatt.  

                                                           
56  https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Scholl 

https://youtu.be/69G2F2MKlE8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Scholl
https://youtu.be/69G2F2MKlE8
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6. SR-71, Maury Rosenberg és Ed McKim 

 

Az előadás a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/iexlShI9eFc 

• Az SR-71 programba bekerülésnél inkább csak a repült óraszámot, mint típust nézték a képességek 

mellett. Volt F-4 Phantom II pilótától kezdve B-52 pilótás múlttal pilóta/navigátor. Egy idő után 

igyekeztek azonos típusról pilótát és navigátort párosítani, de Vietnám alatt emberhiány volt. 

 

• Vicces történet, hogy két teljesen azonos (Kim Collins) nevű SR-71-en repülő ember egy időben 

szolgáltak és mindkettő ezredes volt. Az első beszélgetéskor Rosenberg az egyikkel beszélt, majd később 

telefonon egy másik beszélgetésen a következő lépése előtt a képzésben a másikat adták neki telefonon 

abból volt egy kis zavar. :)  

(4:30) 

 

• Az egyik előadó Japánban repült és megkérdezte az SR-71-es felvételiztető (wing parancsnok vagy pk, 

helyettes volt), hogy hogyan repült az ő wing pk-ja. Ő óvatosan ás illedelmesen csak annyit mondott, 

hogy „a repülés mellett sok teendője van a pk. úrnak”. A felvételiztető mosolygott, hogy az ő keze alatt 

kapott szárnyakat és anno majdnem kizúgott, és akkor ezek szerint azóta sem fejlődött sokat. 

 

• A bekerülés után meglepően sokan az SR-71 légitankolásnál zúgtak ki, mert az SR-71-ből nem lehetett 

felfelé kilátni és a nagy állásszög miatt nagyon más volt az ex. vadászpilóták számára a leányzó fekvése. 

 

• Amikor KC-10-re álltak át KC-135-ről, akkor kezdetben nehéz volt megszokni a méreteket. Erre a KC-10 

boom operátora előre felhívta figyelmüket. Az első tankoláskor pre contact helyzetben mentek 

– gondolták a pilóták – aztán vártak. Vártak. Vártak. Majd szólt a boom operátor, hogy „jól van srácok, 

de jöjjetek már közelebb”. Távolabb voltak a kelleténél, azonban a KC-10 sokkal nagyobb fesztávolsága 

miatt azt hitték már elég közel vannak, hogy az operátor végrehajtsa a csatlakozást. 

 

• Nagyon sok szimulátoros gyakorlat volt még a képzés befejezése után és végén is. 200 óra szimulátor és 

100 óra kétüléses gép után mehettek csak éles bevetésre először. 

 

• M2,8 és M3,0 sebesség között akkor különbség volt a gép üzeme között, hogy éles választóvonal volt a 

kiképzésben. M3,3. sebességnél soha nem repültek gyorsabban bevetésen. 

https://youtu.be/iexlShI9eFc


HTKA.hu A technika és az ember 

95 

• A gépnek volt radarja, de csakis egy célra volt alkalmas, SAR (szintetikus apertúra) térkép készítésre, még 

időjárás radarnak sem lehetett használni. 

 

• Az egyikük repült Yeagerrel, aki még '70-es években is olyan jól látott cirka 50 évesen, hogy  

kb. 30 km-ről is már szabad szemmel látta a tankert. 

 

• Észak-Korea mellett is repültek és szarkasztikusan megjegyzik, hogy „még kikkel is szórakozunk mind a 

mai napig?”. Amit még említenek, hogy a kiszámíthatatlanságuk miatt nem szerették az észak-

koreaiakat. Nemzetközi légtrében repülve indítottak rájuk rakétát, 3 db-ot. Egyikről nem vált le a 

gyorsító, a másik állványon robbant fel, a harmadik mellément kb, 1-1,5 mérfölddel mögöttük. Az esetet 

rádión nem jelentették, csak leszállás után. (Szokás volt rádión jelenteni.) Mikor leszálltak és közölték mi 

volt, akkor a pk. csak annyit mondott, hogy: 

 

„Az irodámba, most rögtön.” 

 

• Az SR-71 rendszerei meg tudták mondani (érdekelne hogyan...), hogy a rakéta reagált-e az rádió 

parancsközlő jelekre vagy sem. 

 

• Az elmondásuk alapján mintha angle deception jamming (szögben zavarás) zavarásról beszélnének a  

'70-es években, ez kényszerítette kézi követésre a Dvina rendser, ami három pont rávezetést jelentett, 

aminek következménye, hogy esélye sem volt a Dvina/Volhovnak lelőni az M3.0+ sebességű célpontot. 

• (A Haditechnikai Összefoglalóban megtalálható ez részletesebben.) 

 

• Ez kb. az első 35 perc aztán kérdések jöttek és abból további történetek. 40-60 ezer láb között volt a 

legdurvább a katapultálás sebességtől függően. 

 

• Egy további interjú Marury Rosenberggel. 

https://youtu.be/RSOaKaFIgAs  

  

https://youtu.be/RSOaKaFIgAs
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7. Jim "Rookie" Robb és az F-1457 

  

A videó interjú a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/KyKkHpYI8mo 

https://youtu.be/v_2pMWOKnUs 

 

• Az első F-14-en végzett pilóták között. 25 évig repülte a gépet és 4000 órát szedett össze. Az első 

TOPGUN-os csoportban volt az F-14 pilóták közül. 1990-től egy ideig az intézmény vezetője is volt. 

 

• Az első F-14 túrán állandóan ki-be szerelték a hajtóműveket annyi probléma volt velük. Az alakulatot 

gyakorlatilag operationally not capable-nek írta le. A gépek felszálltak, a gépágyú működöttöt, de 

legtöbbször még rakétát sem függesztettek rá. Tehát igazi harcba valójában nem mehettek volna, a gép 

valós képességei akkor még nem realizálódtak. 

 

• A gép megbízhatósága alacsony volt karrierje során. Ez kb. úgy írta le, hogy ha két db F-14-est terveztek 

felküldeni, akkor azért oda rakéták tartalékba mellé a harmadikat is. Mindig. 

 

• A szokásos adomázás az F-14 + TF30 istencsapásról, elvesztett gépek és miden, ami velük járt. 

Megjegyzi, hogy az F-14 elég nagy hátránya volt a mérete, hogy a világ végéről is látszott sok esetben a 

mérete miatt és az sem segített, hogy a TF-30-as egyes üzemállapotokban füstölésre hajlamos volt. 

 

• Folyamatosan analóg gépnek írja le az F-14-ést, ami annak fényében homályos számomra, hogy 

tudtommal az F-14-en volt a világ első teljesen mikroprocesszor alapú digitális számítógépe, az MP944. 

Erről már a korábbi F-14-es interjúban is szó esett. A gép egyes részei valóban még az analóg korszakot 

képviselte, de pont a harcászatilag fontos képességeket adó része az nem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Air_Data_Computer  

https://firstmicroprocessor.com/ 

 

• Az F-14A HUD-ra szerinte nagyon gyenge volt és sokszor nem volt leolvasható. Valójában az F-14A-nak 

HUD kerete sem volt és magára a szélvédőre vetítették fel a HUD-ot. 

 

                                                           
57  http://www.epnaao.com/BIOS_files/REGULARS/Robb-James.pdf 

https://youtu.be/KyKkHpYI8mo
https://youtu.be/v_2pMWOKnUs
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Air_Data_Computer
https://firstmicroprocessor.com/
http://www.epnaao.com/BIOS_files/REGULARS/Robb-James.pdf
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• Sokat gyakorolták a passzív elfogást, amikor minimalizálták a radar használatát. Rendszeresen 

gyakorolták a 400 (!) mérföldre CAP-elsét a hordozóktól. A bombázókat tekintették elsődleges célnak, a 

rakéták lelövése erősen szuboptimális lett volna. 

 

• A megszerzett MiG-ek ellen is repült. Azért valahol ironikus, hogy egy akkor 20 milliós vadászgéppel egy 

only gun MiG-17 elleni lehetőségeket kellett felmérni... 

 

•  1974-ben 2xF-14 és 8xAIM-54 sanszosan többe került, mint egy század MiG-17... 

 

• Úgy emlékszik, hogy az első turnus alatt két F-14-es is odaveszett. Ez alapján lehet, hogy igaz is, ha a 

turnus átnyúlt 73-74-be és közel voltak az esetek egymáshoz. 

http://www.anft.net/f-14/f14-serial-loss-st.htm 

 

• Az A-4 és F-5 gépek ellen főleg közepes magasságban gyakoroltak, 15 ezer lábtól, ritkán 25 ezer láb 

magasságig. 

• A szárnyak nyilazásának a beállítása Mach szám alapján történt, automatikusan. 

 

• Sajnos a többi része viszonylag jellegtelen volt az interjúnak, semmi igazán maradandót vagy érdekeset 

nem mondott. Volt egy hosszú sablonos rész a Miramar-ról, de kevés konkrétummal. Ha valami kellett 

és igényelték, akkor megkapták. Az kiértékelések messze hosszabbak voltak, mint a normál alakulatoknál 

és kíméletlenül szóvá tették a hibákat. Nem lehordva, hanem „na Rookie, ezt itt toltad el, de nagyon” 

stílusban. 

 

• A végén néhány gondolat, hogy F-14B, hogy mennyivel jobb volt az F-14A. Számottevően erősebb és 

megbízhatóbb volt a hajtómű. Az és részét viszonylag megnyomta. A teljesítény önmagában nem 

minden. 

 

• A végén mintha arról beszélne, hogy néha gyakorolták a bombázást az F-14B-vel (!) és az F-14A gépek 

még úgy is alig tudtak lépést tartani velük gyorsulásban néha, hogy azokon nem volt csapásmérő 

fegyverzet és csak kísérték azokat. Az GE F110 ennyivel többet tudott. 

  

http://www.anft.net/f-14/f14-serial-loss-st.htm
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8. Mark „Snoty” Bortnem, USMC és F/A-18 Hornet 

 
Az előadás a lenti linken érhető el. 

https://youtu.be/3EuqAFqY3WY 

 

• Mark Bortnem alezredes az előadó, aki pillanatnyilag (2020 tavasza) a legrégebb óta fennálló, a 232. 

század (VMFA 232, Red Devils) parancsnoka, 95 éve létezik az alakulat. 

 

• 1970-es születésű. Fiatalon a tipikus csibész volt, ez komoly kihatással volt életére. 1987-ben 

gimnáziumot is ott hagyta – amit élete leghülyébb döntésének tart –, mint nagykorúsított fiatal és egy 

időre hajléktalanná is vált. Mindenféle munkákat elvállalt majd végül 1991-ben egy toborzóirodába 

futott egy bevásárlóközpontban. Mindhárom haderőnem toborzott, mindegyik a szokásos szlogenekkel 

csábította, hogy ő választja állomáshelyét, micsoda világlátás stb. 

 

Mivel az összes zárva volt, kivéve a USMC (Tengerészgyalogság), oda nyitott be, majd megkérdezte az 

ott helyet foglaló tengerészgyalogostól, hogy: 

 

„Mit tudtok ajánlani nekem”?  

Mire azt a választ kapta, hogy: 

 

„Ez nem egészen így működik fiam, te mit tudsz ajánlani nekünk?”. 

Néhány perc beszélgetés után kiderült, hogy a középiskolát sem fejezte be, majd végül a toborzó 

közölte: 

 

„Fiam, te még úgy tűnik soha semmit nem fejeztél be az életben. Őszinte leszek, lehetsz 

tengerészgyalogos, mint szakács vagy bokorugró (grunt), de nem hinném, hogy bármelyikben sikeres 

leszel...”. 

 

Végül azzal búcsúzott el tőle, hogy ha valaha is próbára szeretné tenni magát, akkor fejezze be legalább 

a középiskolát, jöjjön bizalommal és akkor lesz miről beszélni. Fiatal korában még olyan történeteket 

hallott, hogy úgy lett végül ember egyesekből. hogy „börtön vagy sereg”, vagy mint egyetlen kiút, majd 

rádöbbent, hogy már nem a 70-es években volt. Ez fordulópont volt az életében, mert annyira nem 

tartotta semmire a környezete, hogy egy toborzó iroda is lekoptatta... 

 

https://youtu.be/3EuqAFqY3WY
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• Végül felnőttképzés keretében elvégezte a sulit és végzősök ünnepségé ott ült a hallgatóság között a 

toborzó tiszt. A végén odasétált hozzá és megszólította: 

 

„Gratulálok fiam, sikerült befejezned végül valamit. Ha úgy döntesz tengerészgyalogos akarsz lenni, 

akkor gyere és beszélgethetünk.” 

 

1991 karácsonya után döntött a csatlakozásról, úgy tervezte, hogy ha nem jön be, sebaj, 3 évet kibír. 

Nos, kibírta... 

 

• A belépés után 7 évig szolgált különféle 

beosztásokban, amit úgy írt le, mintha egy nagy 

raktárban dolgozott volna, amit egyébként 

szeretett. A MECEP program (Marine Corps 

Enlisted Commissioning Education) és az Ohio 

Állami Egyetemen szerzett diplomának 

köszönhetően 1998-tól kezdve tisztként szolgált 

már. 1998-2000 között Pensacolában tanult, és ez 

nyitotta meg a lehetőséget a pilóta pozíció 

számára, de akkor még nem is ez volt a cél, ő 

íróasztal mögötti pozíciót is el tudott volna 

képzelni, ahogy ő fogalmazott 

 

„Nem volt bennem meg az égető vágy, hogy 

légjáró legyek, de akkor izgalmasnak gondoltam, 

ami végül be is igazolódott.” 

 

• A 2000-es végzésekor vadászbombázókra kerülők 

csoportjába választották és Miramar 

támaszpontra helyezték át, ahol képzik a USMC 

pilótáit, mind a mai napig. A VMFAT-101 alakulatnál 2001 szeptemberében repült először Hornettel. Az 

első három évben WSO (fegyverzetkezelő tiszt) volt, nem pilóta, kétüléses gépen szolgált 

fegyverzetkezelő tisztként. 9 hónapot repült az Iraqi Freedom alatt. 

 

• 2005-ben került újra repülős iskolapadba és vett részt pilótaképzésen és 2008-tól T-45 Hawk gépen lett 

oktató 20008-9 között. 2009-től Hornet pilóta a VMFAT-101-nél. Cserepilótaként a Kanadai Királyi 

Légierőnél repült két évig 2014-15 között. a második évében ő volt a kanadai alakulat parancsnoka, így ő 

világos az egyetlen amerikai és tengerészgyalogos is egyben, aki kanadai alakulat parancsnoka volt. 

Harcoló alakulatként is. 

 

• 2018 óta van a mostani alakulatánál. A korábbi, Japánban állomásozó alakulata kapta meg az első F-35B 

gépeket.  

 

• Karrierje során eddig 2300 órát repült Horneten kb. 1500 felszállással, a leghosszabb repülése 11 óra 

volt. A legrövidebb 12 perc. Akkor felszállás után a futómű behúzás meghibásodása miatt kellett hamar 

lejönie. Egy post maintanance check flight volt ez az eset. 
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• A Hornetről kb. a szokásos frázisokkal beszél, nagyszerű gép, 1 feletti tolóerő/tömeg arány, illetve azt, 

hogy most már nem a legnagyszerűbb, mert van F-35. A Hornet múltjáról kicsi beszél hogyan lett YF-17, 

az hogyan vezetett a Hornethez és az F-16-hoz. Azt viszont simán minden sallang nélkül benyögi, hogy az 

F-16 nem olyan jó, mint a Hornet.* Azt még kiemeli, hogy a Hornet igen jól bírja a szélsőséget, repült 

vele olyan helyen, ahol -40 fok is volt, és ott is, ahol 30 fok felett. 

 

* Furcsa, hogy nem repült vele, ezek szerint nem ismeri nagyon, hogy csak így ilyet kijelentett... 

 

• Az F/A-18A és B változat esetén úgy fogalmazott az első és hátsó 

ülésre, hogy „azonos módon konfigurált”, kiképzési célokra 

használták.  

 

A D változat esetén szétválasztották az első és hátsó ülést és a 

gázkarok helyett két joysticket építettek be a rendszerek 

kezelésére. Lásd a képen jobbra. Bal oldalt a gázkar helyett 

joystick van. 

 

• A földi támogatásról a II. vh-hoz képest azt vázolja fel, hogy akkor 

minden „lineáris” volt. Volt egy frontvonal, és ismert volt, hogy 

merre van az ellenség, és merre a barát. Ezzel szemben 

Vietnámban és a későbbi COIN környezetben egy területen belül 

bárhol szükség lehetett légitámogatásra, és célpontok 

elhelyezkedése teljesen összevissza volt. Az ellenség is igyekezett 

minél inkább a támogatott erők nyakára mászni ezzel 

megnehezítve a légitámogatást. 

 

• A buta bombák kapcsán elmondja, hogy lehet mindenféle „trükkös” támadási móddal lehet csökkenteni 

a buta bombák szórását – pl. zuhanóbombázással – de végül csak a precíziós fegyverek jelentették a 

megoldást. A nagy tűzerő pontos és biztonságos alkalmazásához a földi rávezetés nem mellőzhető. Ők 

látják igazán a célt, de még számukra is sok „játékszer” szükséges. Lézeres célmegjelölő, GPS és 

adatkapcsolat és akár valós idejű videóátjátszási képesség. 

 

• A precíziós csapásmérő képessége a típus családnak az AN/AAS-38 Nite Hawk pod-dal kezdődött. Akkor 

örültek neki, de mai szemmel nézve borzalmasan gyenge volt. 8 km-en túl esély sem volt vele kisebb 

célpontot azonosítani annyira gyenge volt a felbontása. Előfordult vele, hogy nagyobb magasságban 

repülve csak a bombaoldást követően lehetett a célpont befogását végrehajtani vele 5-10 másodperccel 

a bomba becsapódása előtt. A pilótának nagyon jól fel kellett ismernie a kapott adatok alapján, hogy mit 

célzott meg a terep jellegzetességeit felhasználva. 

 

(Azért én itt pislogtam egy kicsit, mert úgy fegyvert leoldani, hogy nincs célzás az miféle bevetés 

szabályok (Rules of Engagement alapján ment...?) 

 

• Az AN/AAQ-28 LITENING pod az, amt úgy ír le, hogy nagyságrendi fejlődést hozott. 15-20 mérföldről is 

lehetségessé vált vele egyes célokat nézve azok azonosítása. Ráadásul az általa szerzett adatokat 

képesek megosztani másokkal is.  
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• A lézerbombák pontosságáról 15 láb (5-6 méter) nagyságrendben beszélt. Az AGM-65 nagyon hatásos, 

de elsősorban mozgó célok ellen, a bombák helyett. A JDAM bombával ma a vietnámi időközhöz képest 

bármit, bármikor eltalál. Nem az a kérdés, hogy eltalál-e egy hidat, hanem melyik nyílását lője szét. 

„Any kind of weather, it doesn’t matter.” 

• GBU-49. Kombinált lézeres és GPS A GBU-49-cel 20 lábra dobott le bombát a saját erőktől. 

(Ezt hogyan? Nem volt benne robbanóanyag?) 

 

• A célazonosítás során sokszor az 5x5 hüvelykes MFD képernyők mérete jelenti a szűk keresztmetszetet. 

Ha nagyobb lenne a mérete, akkor a lézeres célzókonténer felbontását jobban ki tudnák használni. 

 

• A gépek életkorára, amit használnak csak annyit mond, hogy ha személyautók lennének, akkor az 

alakulatának mind a 15 gépének járna az oldtimer rendszám (historic license plate). A koros flottát a 

karbantartók megfeszített munkája tartja a levegőben. 

 

Végül jöttek a kérdések, melyek közül az érdekesebbek kiválasztva. 

Az A-10 nem jobb, mint a Hornet? 

Az F-18 és AV-8 Harrierrel veti össze. Szerinte a Hornet több időt tud eltölteni őrjáratozva („on station”), 

mert több kerót* visz. Hogy ő melyiket választaná azt mondta, hogy vinné mindkettőt. Az A-10-re nagyon 

változat és széles fegyverzet tehető, amit respektál. 

Ezt elég érdekes megjegyzésnek veszem, mert a belső keró kapacitás szinte centire azonos, 11 000 

font az A-10 és 10 800 font a Hornetnél. Csak a Hornet sebessége és fogyasztása más. Ez generálisan 

pótosokkal sem igaz komment szerintem. Gyorsabban ér oda mondjuk 150-200 km-re, de hogy nem 

tölt ott annyit, abban 99%-ig biztos vagyok. 

Büszkék már rá a szülei? 

Azt mondaná, hogy igen, de fontosabbnak tartja, hogy magára lehet büszke és szerencséje is volt. Soha nem 

gondolta volna, hogy annyira viszi, ami sikerült neki. A kivételes helyzetét is értékeli. Már nagyon kevés 

Hornet alakulat marad. 5 a keleti parton, a nyugati parton 2 és 1 Japánban. Sok mindent átélt a gépen, még 

aludt is benne és egyszer majdnem kinyírta és mások életét is vette el a gépbe. A felelősség súlyát és a 

kötelesség teljesítése viszont számára egyfajta pozitív élmény és nem cserélné le semmire. 

Mi az oka annak, hogy a USMC nem vett átmeneti típus a Hornet és az F-35 között, mint a US Navy a 

Super Hornettel? 

Más nevében nem akar beszélni, de szerinte bölcsebb lett volna az tenni. A legacy vadászok élettartamát 

kitolták, de talán tovább tették ezt, ami az kívánatos lenne. A földi személyezre az öreg képek komoly 

terhet raknak. A jelenlegi állás szerint a mostani alakulata lesz az utolsó Hornet alakulat és 2028-ra (!) van 

ütemezve típus cseréje F-35-re. Már 4 alakulat is F-35-tel repül amúgy, az egyik a Japánban levő. 

A felhasznált fegyverzet ára? 

A kevés okos bomba ára kb. ugyanaz, mint a sok buta, viszont elkerülhető vele a baráti tűz és sokkal többet 

tudnak. Tőmondatokban kb. ennyi, ahogy ő fogalmazott: „minden pénzt megérnek”. 

Hordozó leszállás? 

Miden USMC Hornet pilóta hordozóra kvalifikált. Az első éjszakai hordozós leszállás teljesítésekor, mint 

pilóta 40 éves (!) volt. Akkor eltöprengett azon, hogy ezt mégis hogyan, mert ő úgy gondolta, hogy ez a 
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fiatalok sportja, nem az ő korosztályáé, valamit rosszul csinálhatott élete során, hogy erre csak akkor került 

sor. Leszálláskor kb. 750 láb/perc varioval érkeznek meg. Az ő alakulta nagyrészt partról repült egyébként. 

Kanadai szolgálat? 

Nagyon komolyan veszik a NORAD részekét rájuk eső kötelezettségeket. Summázva úgy írja le, hogy USAF-t 

tekintik mintának, de Navy géppel repülnek. A kettő közötti réseket tömik ki. 

A Cold Lake állomáshelyet viccesnek gondolta, hogy nem egy csalogató név. De szeretett ott lenni és vissza 

is menne, ha arra kerülne sor. 

Egy ponton szóba került a LERX és a döntött függőleges vezérsík jelentősége. Ott sikerült olyan furcsaságot 

elsütni, hogy a Hornettel szemben minden más vadász állásszöge 10-15 fok. Ez ebben a formában totális 

tévedés, legfeljebb akkor, ha nem működik a szárny mechanizáció, de az meg nem normál üzemi állapot. 

Már, ahol van, mert p. F-15-ön gyakorlatilag nincs, csak leszálláskor van fékszárny. És nem is említette meg 

ezt a kitételt. Abban tényleg igaza van, ahogy a Hornet nagy állásszögű repülésben bajnok, csak nem úgy, 

ahogy előadta és az F-35-ről itt érdekes módon elfeledkezett, ami ezen a téren még jobb. 
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9. Zárszó, ajánlás 

A fentieken túl számtalan további előadást és interjút hallgattam meg, de azok színvonala és tartalma igen 

nagy szórást mutatott. Részben ezek, részben az idő hiányában nem készült azokról összefoglaló, de a 

jövőben is várhatóak ilyen jellegű írások Érdemes a Youtube csatornák tartalmát átfutni azoknak, akiknek a 

figyelmét felkeltették a fenti összefoglalók. 

PeninsulaSrsVideos 

https://www.youtube.com/channel/UChYBaJlXRd8-f9Ejz7nf6uw 

Aircrew Interview 

https://www.youtube.com/channel/UC7UJNsNRmZq4uqI3vJ3S5ow 

10 Percent True - Tales from the Cockpit 

https://www.youtube.com/channel/UCKRC6h8Vk4d2a9hHDrS1hMA/videos 

Az SR-71 típussal kapcsolatos videókat több csatornáról egy lejátszási listába gyűjtöttem össze. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDagzYVDVUgJG5wxdKincfO7Mu5o2tAa6 

Az F-111 típussal kapcsolatos videókat több csatornáról egy lejátszási listába gyűjtöttem össze. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDagzYVDVUgJhBjuXBIYw7ZmkZhQM8PJO  

 

Molnibalage 

2020 július 

https://www.youtube.com/channel/UChYBaJlXRd8-f9Ejz7nf6uw
https://www.youtube.com/channel/UC7UJNsNRmZq4uqI3vJ3S5ow
https://www.youtube.com/channel/UCKRC6h8Vk4d2a9hHDrS1hMA/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDagzYVDVUgJG5wxdKincfO7Mu5o2tAa6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDagzYVDVUgJhBjuXBIYw7ZmkZhQM8PJO

