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Nézem a fényképet. A kép angol címe: egy jól öltözött vadászpilóta. Sisakján ötágú vörös 
csillag. Láttam már sok magyar vadászpilótát szovjet magassági ruhában, de valahogy nem 
hasonlít a fazonja. Mellette, egy másik képen, egy ismerős vadászrepülőgép. Hiszen ez egy 
MIG-21-es. Az erre támaszkodó pilóta öltözete már ismerős, pedig sisakján nem látszik a 
csillag. Elolvasom az angol képaláírást. A bal oldali kép szövege a következő: „Az 
Oroszország Anyácskához való ragaszkodás tükröződik ennek a fiatal szovjet pilótának az 
idealizált pózán, ahogyan jó öreg MIG-21-esének tetejére támaszkodik...” De akkor ki van a 
másik fényképen? „A fejvédőn csillogó vörös csillag ellenére, az Oroszország Anyácskához 
való ragaszkodás nem valószínű, az 527. Harcászati Vadászkiképző (Agresszor) Század Eric 
Coloney kapitánya esetében, aki felszálláshoz készülődik. F-5E típusú vadászgépe képes 
mindenre, amit az általa szimulált MIG-21-es végre tud hajtani.” Hát, ez nagyon érdekes. 
Nézzünk csak ennek utána, hátha érthetőbb lesz, hogyan tudták az amerikaiak és 
szövetségeseik az Öböl-háborúban az összes légi bevetés 1 ezrelékénél alacsonyabban tartani 
veszteségeiket? 

Utánanéztem. Roppant érdekes dolgok derültek ki az Egyesült Államok légierejének 
harckiképzéséről. 

Az amerikai pilótáknak a harckiképzés során olyan magas fokú technikai és harcászati 
készségeket kell szerezni, hogy repülőgépükből és annak fegyverzetéből a maximumot tudják 
kihozni. Ezért talán a legfontosabb a pszichikai felkészítés. 

TEREPMODELLEK 
A repülőgép-vezetők pszichikai felkészítése természetesen a világ minden hadseregének 

harckiképzési programjában szerepel, és ennek legfontosabb mozzanata a várható 
harcfeladatok begyakorlása a valóságot minél jobban megközelítő körülmények között. 
Igenám, de amíg bevetéskor, a valóságos harcban a repülőgép-vezető idegen terep felett, 
idegen radarok ügyelő szeme előtt, idegen légvédelmi rakéták és lövegek fenyegetése alatt 
repül és idegen elfogó vadászrepülőgépekkel kerül szembe, addig kiképzési bevetések során 
mindezeket a veszélyeket a jól ismert hazai terep felett, a saját radarok óvó szeme előtt 
repülve imitálják számára, és a „légiharcban” is a lakótelepi szomszédjával kerül szembe, 
akiről a második-harmadik alkalommal pontosan tudja, hogy az általa alkalmazott 
„hadicselekre” milyen trükkökkel fog válaszolni. Egyébként is, a másnapi „légiharcban” 
valószínűleg gép-párban fognak repülni és akkor nagy baj lenne, ha nem is mernék pontosan 
egymás reakcióit. 

Igaz, évente egy-két alkalommal, a nagyobb gyakorlatokon olyan „ellenséggel” is 
szembekerülhet a pilóta, akit nem ismer személyesen és ez már egy kis lépéssel közelebb van 
a valósághoz, mint a mindennapi kiképzési repülések. De itt is vannak „enyhítő 
körülmények”. Egyrészt az „el lenség” az ilyen gyakorlatok alkalmával, ugyanazokkal a 
kiválóan ismert repülőgéptípusokkal repül, ugyanolyan felderítő és célkövető radarokat 
használ, ugyanolyan fegyverzettel (a „találatokat” rögzítő, úgynevezett „fotó géppuskával”) 
rendelkezik és, ami talán a legfontosabb, ugyanolyan harckiképzési program szerint készült 
fel a harcra, mint a „mieink”. 
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Hogyan lehet ezeket a körülményeket szigorítani? Éles lőszerrel tüzelni, vagy éles 
rakétákat indítani a saját repülőgépekre, természetesen, nem lehet a gyakorlatok alkalmával. 
A tüzelés és a rakétaindítás azonban a földi légvédelem tevékenységének és a repülőgépek 
közötti légiharcnak csak a legutolsó fázisát jelenti. Az ezt megelőző mozzanatokat — az 
ellenséges terület feletti repülés kivételével — azonban a repülőgép-vezető és a repülőgép 
veszélyeztetése nélkül lehet begyakoroltatni. Ezeknek a mozzanatoknak a gyakoroltatása 
annál drágább, minél jobban megközelítik a körülmények a valóságos harchelyzetet. És az 
Egyesült Államok légierejének minden eddigi légiháborúnál alacsonyabb veszteségarányai az 
Öböl-háborúban azt bizonyítják, hogy a pilóták felkészítésére fordított óriási költségek jó 
befektetésnek bizonyultak. 

A harci bevetések első kritikus feladata a kijelölt célpont megközelítése az ellenséges 
terület felett. Különösen akkor veszélyes ez a tevékenység, ha a repülés — a radarfelderítés 
megnehezítése végett — néhány 10 méteres, földközeli magasságban történik. Ennek 
biztonságos végrehajtása még akkor is emberfeletti igénybevételt jelent a pilóta számára, ha 
elő te százszor is áttanulmányozta a területről készített térképeket, fényképfelvételeket és sok 
gyakorlórepülést hajtott végre a valóságos útvonalhoz hasonló, hazai területek felett. 

Régen alkalmaznak már szimulátorokat a repülés különböző mozzanatainak 
begyakorlására (a Magyar Honvédség és a MALÉV is rendelkezik ilyenekkel), azonban ezek 
még nem alkalmasak arra, hogy tetszés szerinti terep feletti, kis magasságú repülést lehessen 
velük begyakoroltatni. 

A későn fekvő tévénézők a Magyar Televízió 2. programjának szerdai Napzárta adásában 
egy rendkívül érdekes filmet láthattak a légifelderítés történetéről. Ebből kiderült, hogy az 
amerikai légierő olyan szimulátorokat alkalmaz a repülőgép-vezetők ki képzésében, amelyben 
azok a föld bármely területe felett „repülhetnek” a LANDSAT műhold felvételei alapján 
készített, háromdimenziós, élethű terepmodell felett gyakorolhatják a „tereptárgyak” 
kikerülését és a bombavetést a kijelölt „célpontokra”. 

RADAROK SUGARAI KÖZÖTT 
A légi bevetések másik veszélye az, hogy az ellenséges radarok felderítik a repülőgépet. 

Ez ellen a veszély ellen sokféle módon lehet védekezni. A leghatékonyabb védekezés, ha a 
pilóta olyan repülőgépen repül, amely a radarok számára láthatatlan. Ilyen repülőszerkezet, 
ismereteink szerint, még nincs. (Gondoljunk csak a múlt heti magyar ufóra. A ferihegyi 
radarok még azt is látták, amint ez a Nulladik típusú találkozások legutóbbi adásában 
megtudhattuk.) Vannak ellenben az amerikai légierőnek olyan „lopakodó” repülőgépei, 
amelyeket a légvédelmi radarok csak igen kis távolságon képesek felderíteni — ezekkel 
mérték az amerikaiak az első légicsapásokat az iraki légvédelemre. Ezekből azonban kevés 
van és rendkívül drágák. 

A radarfelderítés elleni védekezésnek sok, a „lopakodó” technológiánál lényegesen 
olcsóbb megoldása is ismert és az amerikai légierő támadó repülőgépei a radarfelderítés elleni 
védelem — az úgynevezett rádióelektronikai lefogás — eszközeinek egész arzenáljával fel 
vannak szerelve. Azt azonban, hogy az egyes eszközök, vagy eljárások közül mikor, melyiket 
kell alkalmazni, csak reális harchelyzetben, az ellenséges légvédelem radarjainak sugarában 
lehet eredményesen begyakorolni. Ez a feladat még az is meretlen ellenséges terep feletti 
földközeli repülésnél is veszélyesebb. 

Hogyan gyakorolják az amerikai pilóták az ellenséges radarok elleni védekezést? 

Ha a majdani nyitott égbolt szerződés alapján egy szovjet, magyar (vagy iraki) repülőgép-
vezető betévedne az Egyesült Államok légterébe, és ott szabadon repülgethetne a légierő 
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gyakorlóterepei felett, időnként igencsak otthon érezhetné magát. Olyan földi 
radarállomásokat és légvédelmi rakétakomplexumokat láthatna maga alatt, amilyenekkel a 
saját légvédelmi rendszere is rendelkezik. És ez nem hadizsákmány. A legnagyobb amerikai 
hadiipari cégek és kisvállalkozások szinte az összes szovjet szárazföldi és haditengerészeti 
radar és légvédelmi rakétatípust elkészítették a légierő számára. Ráadásul, ezek a felderítő és 
légvédelmi rakétairányító radarok nem furnérlemezből, vagy felfújható gumiból készültek 
(mint Szaddam Husszein harckocsijai és rakétaindító állványai) és nem csak külsőre 
hasonlítanak az eredetiekre, hanem forognak és, ami a legfontosabb, pontosan olyan 
rádiójeleket sugároznak ki, mint az eredeti, szovjet radarállomások. 

LÉGIHARC 
Az amerikai pilóták tehát rádióelektronikai háborút igen reális körülmények között 

tanulhatták meg. Többek között ez a magyarázata annak, miért nem tudott iraki légvédelem az 
első légitámadás idején egyetlen amerikai gépet megsemmisíteni 

Ha egy repülőgép már eljutott az ellenséges objektum közelébe, akkor még fel kell vennie 
a harcot az elfogó vadászrepülőgépekkel is. Természetesen, a bevetésnek a legveszélyesebb 
része. Más dolog ugyanis ismerni az ellenfél vadászrepülőgépei harcászat-technikai adatait, 
leggyakoribb harceljárásait általában, és teljesen más dolog, amikor az ember konkrét, 
valóságos vadászrepülőgép-vezetővel kerül szembe — és a szemtől szembeni (pontosabban, 
radar radarral szembeni) légiharcban még mindig ő a döntő tényező. 

És itt van szerepe a képen látható vörös csillagos amerikai pilótának és társainak. Az 
elején említett 527. Agresszorszázadot éppen ebből a célból hozták létre az amerikai 
légierőnél. Ez a század, amikor a felvétel készült, a szovjet MIG-21-esekhez hasonló repülési 
tulajdonságokkal rendelkező, F-5E típusú amerikai vadászrepülőgépeken (ma a MIG-29-esek 
amerikai „párján”, az F-16-osokon) repült ugyan és amerikai állampolgárságú pilóták alkották 
állományát, ezen kívül azonban, a század mindenben megfelelt a szovjet előírásoknak. Orosz 
ételeket ettek, repülés közben oroszul rádióztak egymással és, ami a döntő, szovjet 
harckiképzési programoknak megfelelően készítették fel őket. A gyakorlatokon mindig ők 
„játszák” az ellenséget — innen származik a század Agresszor elnevezése is. 

Hogy milyen eredménnyel játszották az ellenség szerepét, az a jelenlegi Öböl-háborúban 
még, hála istennek — és a fent említett két kiképzési fázis eredményességének — nem derült 
ki, hiszen komolyabb légiharcra a szovjet gépeken repülő és szovjet rendszerű kiképzésben 
részesült iraki vadászrepülőgép vezetőkkel szemben még nem került sor. Reméljük, az eredeti 
szereposztásra sem fog soha sor kerülni. 


