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A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
Honvéd Repülő Akadémia 

I. Évfolyamának 
Elméleti Kiképzése Szombathely „A” repülőtéren 

1942. 10. 15. – 1943. 08.  20 között  1 

BEVEZETÉS HELYETT 

Nagyon kicsi Magyarország és ezen belül nagyon kicsi volt a m[agyar]. kir[ályi]. 
repülőgépvezető-pilóta társadalom. Nagyrészt mindenki, mindenkit ismert, ha közel, ha 
messze volt tőle, ha csak hallott róla, akkor is tisztelte, de mindenképen feltétel nélkül 
szerette. Minden repülőtéren egyformák voltak a szokások a körülmények, mindenütt 
otthon éreztük magunkat és mindig egy nagy családi hátteret éreztünk magunk mögött.  

Talán sokan gróf Teleki Pálnak - Horthy Miklós kormányzó úr szerint a magyar 
politika legnemesebb és legjelentősebb személyiségének - köszönhetjük életben 
maradásunkat, aki azokat az 1941-ben külön futárral Londonba és Washingtonba 
kiküldött leveleket írta, melyben megfogalmazta, hogy ”A magyar kormány főfeladata 
ebben az európai háborúban az, hogy a háború befejezéséig megőrizze Magyarország 
katonai anyagi és emberi erőit... A háború kimenetele kétséges... Az országot, 
ifjúságunkat, hadseregünket, csakis saját magunk érdekében tehetjük kockára, másért 
nem". Bizonyára ezek a gondolatok vezették parancsnokainkat, amikor bennünket a 
heves vérű, hazánkért bármikor életüket is áldozó fiatalokat, oly sokszor ellenünkre 
óvtak, védtek és halogatták, - amennyire ez a német megszállás után egyáltalán 
lehetséges volt, - kiképzésünket, harcbavetésünket. Vállalták azt is, hogy mi "hálából" 
őket esetenként szabotázzsal vádoljuk. 

Ezek a kiváló emberek, parancsnokok és tanárok! Most majdnem hetven év után 
olvasva az akkori írásokat döbbenek rá arra, hogy milyen kiválóak voltak. Olyanok, 
akiket - mint Békássy Antal, Scholtz Miklós, Papp Tibor - fronton levő harcoló 
tiszttársaik, átképzésük alatt - "akadémiai tanároknak" tartottak! Ennek a 
meghatározásnak és a megjelölés használatának különös hangja és csengése van! Ők, 
bennük a náluk kiválóbbakat, mi mintaképeinket láttuk és szerettük őket! 

Életpályánk választása idején 1941. április 7-én jugoszláv gépek bombázták 
Szegedet; 11-én három magyar hadtest 65 halottat vesztve, 15 ezer foglyot ejtve, három 
nap alatt elérte a volt történelmi határt. 

1941. június 22-én a németek megtámadták a Szovjetuniót. Június 26-án az 
oroszok tévedésből Kassát bombázták. 

1942. januárban Újvidék, április 11-én a 2. hds. elindult Oroszországba, augusztus 
20-án vitéz nagybányai Horthy István t. repülő fhdgy. 25. bevetésére indulva Héjával 
lezuhant. Ekkor már szolgáltunk mi is civilként a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap 
motoros repülőgép-vezető növendékeként. Összevont díszszakaszunk kísérte a hősi 
halottat a Déli pályaudvartól a Parlamentig. 

1943. januárjában a szovjet ellentámadást 200 ezer katonánkból 52 ezer élte túl, 
felszerelés 90 %-a elveszett. Erről Mikó Zoltán vk. szds. úrtól hallottunk első kézből 
hadsereg-szervezési óráinkon. 

1944. március 19-i német megszállás. Ezt már mi is bőrünkön tapasztaltuk, mert 
miatta egy hónapig nem repülhettünk. 

Újvidék miatt 1943 decemberében a Kormányzó úr két tábornokot, 18 vádlottal a 
hadbíróság elé állíttatott. Szégyelltük őket.  

                                                 
1 Ezt a címet vitéz nagybányai Horthy István 1943. augusztus 20-án bekövetkezett hősi halálát 

bekövetkező parancsig viseltük.  
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Az a két év nagyon sokat jelentett életünkben, elsősorban alapvetően formálta 
világnézetünket. A csodálatos bajtársi összetartást személyi ráhatással, példával érték el 
kiválóan válogatott parancsnokaink, tanáraink. Örök hálánk kísérje őket! 

Az emlékezés olyan, mint a bűvész kendője, benyúl a kabátujjába, hogy kihúzzon 
egyet, mert csak annyit dugott oda. Aztán kihúz belőle 40-et összecsomózva. Én is 
leírtam valamit, amiről 3-4 más jutott eszembe. Jó lett volna annak idején naplót írni, 
csak akkor nem voltunk olyan nagy okosok, mint most! Egyébként is ki gondolt akkor az 
öregkorra, tompuló emlékezetünkre. A nosztargiáról meg azt sem tudtuk mi fán terem. 
Annál jobban tudjuk most, csaknem kilencven évesen. 

Ebben az emlékezésben természetesen sok a személyes jellegű dolog. Az ember 
arra emlékezik legjobban, ami vele történt. Ezért aztán igyekeztem lehetőleg pontos 
időadatokat, kiképzési eseményeket, kiképzésünkben közreműködő személyek nevét is 
előkotorni emlékezetemből. Jómagam a pontosság kedvéért előszedtem azt a néhány 
repülőleírást, melyet barátaim kölcsönöztek, a tablót, melynek negatívját Szabó Tibor 
nővére őrzött, a kanadai Magyar Szárnyakat, a II. Világháborús repülő irodalmat és a 
Hadtörténeti Levéltár anyagát, ahol elsősorban a 101. vadászrepülő ezred parancsait, 
okmányait néztem át. Évfolyamunk legtöbb hősi halottját a Pumáknál temették. Más 
velünk kapcsolatos okmány sajnos nincs. Ritka kivétel évfolyamunk első éves 
akadémikus és karpaszományos rangsorozati jegyzéke parancsnokaink aláírásaival. 

Ahányan vagyunk annyiféleképpen, értékeljük a visszaemlékezőket és próbáljuk 
magyarázni bizonyítványainkat. Vannak olyanok, akik a nagyobb szigorúságot és 
vakfegyelmet hiányolják akkori katonaéletünkből, kiképzésünkből, mert akkor "ha ez 
lett volna, többre mentünk volna." Mások azt mondják, hogy "a vakfegyelem a bakáknak 
való". A repüléshez szakmai intelligencia tartozik és egyikőnk (helyes) megítélése 
szerint "az erre való nevelés színvonala volt gyenge. Gondolj csak a sok nem 
vagányságból eredő géptörésre, vagy kiképzés közbeni halálra! A nebuló nem volt 
képes felmérni, hogy mire alkalmas és mit bír el a gép. Ezt bokacsattogtatással nem 
lehet pótolni." 

S volt még egy nagyon különleges a mi kiképzésünkben. 
 A mi évfolyamunk volt az első olyan évfolyam, ahol a hivatásos és tartalékos 

tisztjelölteket teljesen egyformán kezelték, annyira, hogy az egyes szervezeti 
egységekben, szakaszokban, osztályokban egymás mellett éltünk, ültünk, repültünk, 
és/sőt együtt is avatott bennünket vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója. Korábban ez elképzelhetetlen volt, mert a hivatásos és tartalékos 
tisztjelölteket más helyen, időben és körülmények, sőt a kiképzés színvonalát tekintve is 
különbözően nevelték. Még a közvetlen előttünk levő évfolyamnál is más szakaszban 
voltak a hivatásosok és másikban a tartalékosok. Ez esetben csak azért teszek 
különbséget az akadémikus és hadapród állomány között, mert ezt az avatási létszám 
levezetése indokolja. 

A Repülő Akadémia első évfolyamára 153 főt vettek fel.  1942/1943 évvégén az 
Akadémikus Rangsorozati jegyzék szerint 81 személyt, a Karpaszományos Rangsorozati 
jegyzék szerint 61 személyt, összesen 142 főt osztályoztak.  

A 61 rangsorolt karp. közül a második és a harmadik félévben három 
karpaszományos bajtársunk: 

Pál István, Horváth Károly karp.tiz.-ek és Varga Lajos hdp.őrm. repülő halált halt.  

Négy karp-ot (Kollár Béla, Kovács György, Sarkadi József, Wunder Károly) már az 
első évben, 8 hdp. szkv-t (Alapi Zoltán, Barabás Gábor, Eleöd Attila, Frank József, 
Harámi László, Nehr Tibor, Pákozdy Sándor, Wagner Vilmos) a második év végén más 
repülő-, vagy földi alakulathoz helyeztek át, de ők még az első éves rangsorolási 
jegyzékben szerepeltek.  
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TÖRTÉNETÜNK 

Előzmények  

1942 tavaszán a Repülő Akadémiára 2500 jelentkező volt 
A legkülönbözőbb érettségizett, vagy nem érettségizett ifjak jelentkeztek, 

egyetemekről, katonai főreálokból, gimnáziumokból, tanítóképzőkből, kereskedelmi 
iskolákból, gépipari technikumokból stb. 

Voltak Felvidékiek (ahol a polgári demokrácia elve működött),  akik már 5-es 
gimnazista koruk óta a visszacsatolt területeken éltek, mint Baranyay Tibor, Eleöd 
Attila, Ferenczy Zoli, Peller Pista, Rónay Kálmán. Az Erdélyből jövők, később 
szabadultak fel, de szerények, csendesebbek voltak, mint Barabás Gábor, Berkessy 
Marci, Graffi Gyurka, Koronka Pali, (Szabó) Nagy Árpi, Soó Gazsi, Török Feri és Veress 
Albi. 

A jelentkezés előnyomtatott kérvénnyel történt, mely a személyi adatokat, 
katonai szolgálattal kapcsolatos kérdéseket és a mellékletek felsorolását tartalmazta, 
ebben 10 anyakönyvi kivonat, illetőségi-, állampolgársági-, erkölcsi-, iskolai 
végbizonyítványt, vagy iskolalátogatási bizonyítványt, nőtlenséget-, szülői beleegyezést 
igazoló-, orvosi igazolást valamint egy 6x9-es fényképet kellett csatolni. A 
jelentkezések 1942  március 30-ig történhettek. 

A felvételi kérvényhez csatolt beleegyező nyilatkozatot kellett aláírjon mindkét 
szülőnk tanuk jelenlétében tett aláírásával, melyben beleegyeztek szüleink abba, hogy 
a haderőn kívüli motoros előképzésben részt vehessünk, ezt követően katonai 
behívásunk esetén kötelező katonai szolgálatunkat a m. kir. honv. légierők 
állományában teljesíthessük és amennyiben erre önként jelentkezünk négy éves 
tovább szolgálatot vállalhassunk. Tudomásul vették, hogy amennyiben bármilyen 
természetű balesetet szenvedünk a m. kir. légierők parancsnokságával, a Horthy 
Miklós Nemzeti Repülő Alappal, a kiképző keretekkel vagy a Magyar Aero Szövetséggel 
szemben semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetünk fel. 

Repülő Orvosi Vizsgálat. 

1942-ben a hivatásos és tartalékos repülőtiszteknek jelentkező fiatalokat először 
még a nyár elején májusban hívták be, még érettségi előtt, volt akit az írásbeli képesítő 
vizsga idején (halasztást kellett kérjen) a ROVI-ba, a m. kir. honv. Repülő Orvosi 
Vizsgáló Intézetbe Mátyásföldre és a Műegyetem Bertalan utcában létesített magassági 
kamrájába. 

A hivatásos tisztnek jelentkezők ugyanitt, illetve a Műegyetemen három napos 
felvételi vizsgát is tettek. 

Az első napon az eligazítás után egymástól különálló asztalok mellett 35-40 
tesztkérdésre kellett válaszolni.  

Ezek között etikai kérdések is voltak. Pl. elíélné-e azt az embert, aki sérelemből, 
megtorlás miatt, bosszú- vagy nyereség-vágyból embert öl?  

A mechanikai tesztvizsgálat során térben elhelyezkedő vonalakat kellett 
összekötni, olyan ábrákat kellett megoldani, hogyha az egyik helyen elmozdítok 
valamit, különböző áttételek után, hogyan mozog a másik felén a szerkezet? 

A figyelem koncentráló képességet bizonyos betűk, jelek kihúzásával, 
megszámlálásával kellett megoldani. Minden kérdésre 1-4 perc időt adtak, ez alatt 
kellett a feladatot végrehajtani. Nyilván az adott idő alatti teljesítmény alapján 
értékeltek. Így az egész elméleti és etikai tesztvizsga, viszonylag nagyon rövid idő alatt 
lefolyt. 

A testnevelés és erőnlét bátorság vizsgát tornateremben végeztük. Húzódzkodás 
kötélen, billenés  nyújtón, korláton. Egy 3 méter magasan levő gerendán kellett 
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végigmenni, leugrani. Tigrisugrás, súlyzó emelés, fekvőtámasz számolva, gyakorlatok a 
vizsgázó állóképességét, erejét, biztonságát is megmutatta.  

Ezen a napon volt az általános egészségi vizsgálat is, melyet Dr. Halm Tibor 
belgyógyász, aki a BESZKÁRT SE. kereténél is repült, vezette. 

A következő napon a Műegyetem magassági kamrájában a Bertalan utcában 
"emelkedtünk és süllyedtünk" négyen az orvossal együtt. 5800 méter felett lehetett az 
oxigén maszkot használni. 

Itt végeztük el az egyensúlyvizsgálatokat is pörgő székben. Térlátásunkat három 
pálca egy vonalba hozásával ellenőrizték. A sikeres vagy sikertelen vizsga eredményét 
helyben közölték. 

A magassági kamrába, csak teljes józan állapotban lehetett menni. Az első este a 
nagy kártyások, sörivás mellett még fent maradtak, a szerényebbek aludni tértek. Sűrű 
Béci ki is esett más-nap és nagy könyörgésre kapott másodszorra behívót. Így jártam 
én is, aki Budán lakó nagymamámat látogattam meg. Bányamérnök nagybátyáimmal 
egy-két pohár saját termésű révfülöpi bort ittam és én is elaludtam a Bertalan utcában. 
Engem is kérésemre ismét behívták és boldog voltam, amikor megfeleltem.    

Akik a ROVI vizsgán megfeleltek, azoknak a Magyar Aero Szövetség Felvételi 
Bizottsága 1942.június 22-én értesítést küldött, hogy a m. kir. honv. Légierők 
Parancsnoksága alkalmasnak találta repülőgép-vezetői kiképzésre. Közölték, hogy 
melyik kiképző keretnél kell július 5-én 18.00 óráig jelentkeznünk és milyen személyi 
felszereléseket kell magunkkal hozzunk. (kis vánkos két huzattal, 1-1 rend kimenő 
(sötét), gyakorló ruha, 6 rend alsónemü, tisztogató eszközök, varró készlet, barna 
bőrkesztyű, torna- cipő, nadrág, úszónadrág, 1-1 pár fekete (kimenő) fél-, és 
gyakorlócipő, lakásváltozási kijelentő élelmiszerjegyek, rendőrségi kijelentő, 24 órára 
nem romlandó élelmiszert, legalább 15.- Ft havi zsebpénzt, 1 felöltő. Se többet, se 
kevesebbet, nem volt szabad vinni, mert ezt ellenőrizték. Megírták, hogy esetleges 
gyógykezelési költséget, mely nincs kapcsolatban a kiképzéssel nekünk kell fedezni. Ha 
késve vonulunk be - rendkívüli körülményeket leszámítva, - nem részesítenek 
kiképzésben. Akadályoztatás okát ajánlott levélben kötelességünk volt jelenteni. 

Így, ilyen felszereléssel vonultunk be tehát mindannyian 1942 július 6-án a kapott 
SAS behívókkal a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap hét keretéhez, melyek ALGYŐ-
n, Budapest Ferihegyen (BESZKÁRT SE., és a BSE);  Érd-en (MSrE);  DEBRECEN-
NYULAS-on;  KASSÁ-n és  SZOMBATHELY-VÁT-on voltak. 2  

Velünk érettségizett fiatalokkal párhuzamosan négy legénységi repülőgép-vezető 
kiképző keret is volt ALGYŐ-n, mely vegyes keret volt, GyŐR-ben; 
MAROSVÁSÁRHELY-en és PÉCS-ett. 

 

                                                 
2 Ezeket az adatokat Bakó Pista barátomtól kapott eredeti okmányok ismerete alapján állítottam össze. 
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Még egy pletyka és egy tévhit 

Úgy hírlett, hogy a szombathelyi „A” vagy Söptei repülőtérről, amely elhelyezésünk 
helye volt, a m. kir. Bombázó Osztálynak Pápára a „Kovács szálló titka” miatt kellett 
áttelepülnie. Akai ezds. Bombázó osztályát a fiatal tisztekkel együtt a nagyobb botrány 
elkerülése végett vitték Pápára, mert a Kovácsszállóban a gimnazista lányokkal 
gyakorolták az édes szerelmet.-  

A másik: 
A Légierők állítólag védett fegyvernem volt és így oda nem soroztak cigányokat. 

Nekünk mégis jutott egy Szombathelyen. Nem lehetett konkrétam ugyan rámondani, 
hogy cigány, de bőre, mindenkiénél barnább volt és akcentussal is beszélt. 

Szaladj, ide szakadj oda beosztású küldönc volt.  
Valaki közülünk elküldte egy 20 filléres bélyegért. Az Akadémia épülete és a kantin 

közötti nagy távolság ellenére gyorsan visszaérkezett és látszott, nagy gondban van. –Báj 
ván aks. úr! Nem volt 2 filléres bélyeg! 

- Hát milyen volt? 
- Csák 10 filléres. 
- Adja ide. 
- Ázst nem hoztam. 
Ez eset után, ha hasonló vagy annál nagyobb problémánk volt, az ügy drámaiságát 

mindig a „Báj ván, aks. úr”-ral tompítottuk.  

Szombathely-Söptei repülőtér két A és B repülőtérre oszlott. 

         A söptei A repülőtér három oldalról volt megközelíthető Északról Gencs 
vasútállomásról, mely alig 3 km-re volt, Délről a főkapun, mely a víztorony mellett volt. 
A harmadik megközelítési lehetőség a B repülőtérről vezetett, de ez bonyolult volt. 
Mindkét repülőteret a Szombathely-Söpte közötti útról egy bekötőúton lehetett 
megközelíteni. Ez volt a kimenőre menés és jövés útvonala, melyet általában gyalogosan 
tettünk meg. 

        A repülőtér nagyon vízszegény területen terült el, nem volt víz a talajban, hiába 
keresték azt varázsvesszővel is. Az A reptéren a REGVI 1. és 2. százada, a B reptéren a 
REGVI 3. és 4. – legénységi - százada volt elhelyezve.  

Bevonulásunk Szombathelyre  

A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap befejezése utáni egy hét szabadság után a 
hivatásos tiszti pályára készülő repülő akadémikusok és a leendő tartalékos tisztjelöltek 
karpaszományosok 3 –  153 fő bevonulása 1942. október 14-ről 15-re virradó éjjel 
történt. „11 óra tájban érkeztünk meg a szombathelyi vasútállomásra, ahol teherautók és 
nagyon udvarias tiszthelyettesek vártak (később sohasem voltak udvariasak). A sötétség 
miatt fogalmam sem volt arról, hogy merre visznek. Végül megálltunk egy kétemeletes 
viszonylag új épület előtt. Hogy mi történt, hogy aludtunk első éjszaka, nem 
emlékszem”,4 de másnap délre már mindenki megkapta hálóhelyisége számát, egyben 
osztály beosztását, sőt még a ruházatát is. 

 

                                                 
3 A karpaszományos érettségizett repülő katona, akit az újonc kiképzés után karpaszományos tizedessé, a 
II. félév befejezésekor hadapród (hdp., tisztjelölt) szakaszvezetővé, a III. félév befejezésekor hdp. 
őrmesterré léptettek elő. Ennek megfelelően zsoldot és cigaretta járandóságot kaptak. 
4 Frankó Endre kiváló életrajzi írása szerint, melyet következetesen - engedélyével – beépítek írásomba. 
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1942. október 16-án történt a szakaszokba történő elosztás 

Mindannyian Szombathelyen a Repülő Akadémia I. évfolyamán kezdtük meg 
tanulmányaikat, ill. a karpaszományosok5 első tényleges katonai szolgálatukat. Bizonyos 
katonai alapismereteink voltak már. Beöltözködés előtt, még civilben az első „vonalba 
sorakozó!” után, századparancsnokunk Békássy Antal százados úr (a később rajongásig 
megszeretett Béka Tónink) - nagyság szerint - katonás megoldással - 1, 2, 3, 4 számolás 
után, majd „jobbra igazodj”-jal akarta a társaságot négy szakaszba osztani. Számításából 
csak az maradt ki, hogy addig sokan, korábbi bajtársi közösségekbe tartoztak, amit a 
középiskolából, de legfőképp a Repülő Alapoktól hoztak, így mindenki azt nézte, hogy 
melyik sorban vannak a haverok, és ennek megfelelően a sorok között nagy átosonások 
történtek, hogy a barátok egy sorba kerüljenek.6 Ennek alapján lettek volna 20 és 50 fős 
osztályok is. Nagy letolás után végül is rendeződtek a dolgok és minden osztály (szakasz) 
33-36 fős lett. 

… és a ruhaosztás  
A hat garnitúra fehérnemű mellé (alsónadrág, ing, zokni, nyakkendő, zsebkendő, 

atlétatrikó stb.) kaptunk még egy hosszú – hosszú azonosító számmal ellátott csíkot is, 
melyről levagdosva minden ruhadarabba bele kellett varrni a számunkat.   Csodák 
csodája, ruhákon, ingeken nem kellett változtatni, a kiadásnál mindent fel lehetett 
próbálni, a raktárosok igyekeztek mindenben a legmegfelelőbbet adni. 

Akik előbb jöttek a ruhaátvételre, azok általában akadémikus ruhát kaptak, a 
később jövők, mint én is, legénységi felszerelésbe öltöztek. Sokan ezen meglepődtek 
olyanok is, akik a kettő öltözet között különbséget tudtak tenni. Majdnem egy hét után 
aztán rendeződött a dolog és mindenki megkapta a neki járó akadémikus, vagy 
karpaszományosoknak járó öltözetet.  

Az akadémikusok gyakorló öltözete a tiszti egyenruhával majdnem teljesen 
megegyező ruha, tányérsapka volt. A különbség csak az volt, hogy a tiszti arany sávozás 
helyett a mienk sárga volt. A karpaszományosok repülő legénységi ruhát és szalagos 
legénységi sapkát kaptak. (Előnyük viszont az volt, hogy ők zsoldot és olcsó „Honvéd” 
cigaretta ellátmányt kaptak, amit az aksok nem.)  

Később az évfolyamot egy szabó hadsereg lepte meg, és minden aks. részére finom 
posztóból méretre készítettek kimenő ruhát, természetesen köpennyel, melyhez fekete 
öv, aranyozott tőr járt, mellyel már nagyon elegánsak voltunk. 

Sorakozónál öltözettől függetlenül nagyság szerint álltunk, csak a reptéren kívüli 
kivonuláshoz sorakoztattak külön szakaszokba. 

A ruhaosztás hibája még újabb problémákat is okozott, mert a cserebere után is 
volt olyan, akinek olyan nadrágja volt, ami még Papp Tibor főhadnagy, a "D" osztály 
osztálytisztjének is feltűnt, és megkérdezte, hogy „Maga meg honnan vette ezt a buzi 
gatyát? Menjen, cseréltesse ki!”  

Nekem például egy komplett legénységi ruha jutott, és azt hittem – én naiv újonc - 
hogy nem lettem akadémikus s elveszett az az álmom, hogy hivatásos repülőtiszt legyek. 
Társaim, akiknek akadémikusi gyakorlóruha jutott rögtön fényképezkedtek is a sütő 
napon.7 

                                                 
5 A karpaszományosok között voltak „öreg katonák”, mint Mátay Tüske, aki már, mint Debrecenben 
szolgáló karpaszományos kérte a Repülő Akadémiára történő felvételét ill. áthelyezését. 
6 A nagy virbliben voltak olyan sikerélmények is, hogy Thurzó Jenci Sujánszky Pistával, vitéz Berényi 
Sándorral és Koppány Palival egy osztályba, sőt egy hálóba is került. A ők az algyői Repülő Alapnál 
voltak. 
7 Akadémikus ruhában karpaszományosok 
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Szombathelyre, alig hogy bevonultunk, három növendék azonnal sárgaság miatt a 
kórházba kellett menjen. A gyenge zsírmentes Repülő Alapi élelmezés miatt. Mikor egy-
két napra hazamentek, az otthoni zsíros koszton olyan jól éltek, hogy besárgultak. Ők az 
első katonai „élvezetekben” így nem vettek részt. Ilyen sárgulós fiú volt többek között a 
"B"-ből Baradlay Gyurka is. 

Miután elhelyezkedtünk, ismerkedtünk, és elsőnek parancsnokaink nevét tanultuk 
meg. 

Ismerkedés egymással. A növendékek származása.   

Ismerkedés gyakorlatilag csak azok között indult meg, akik más Repülő Alapoknál 
voltak. Itt már nagyrészt minden növendéknek volt vulgója (más-, esetleg gúny) neve. 
Legelőször a szobatársak, majd az osztály-, végül az egész évfolyam ismerte meg később 
egymást. 

Évfolyamunkban sokan voltak a gimnáziumban osztálytársak, mint Farkas Jenő a 
lezuhant Horváth Jancsival nyolc év bencés gimnázium után együtt érettségizett, de 
korábban Sasvári Gyurkával és Lóránth Pistával is első gimnáziumban egy osztályba 
járt. Nem beszélve évfolyamunk tizennyolc cőgeréről, akik három intézetben ugyan, de 
azonos szellemben készültek a haza védelmére. Thúrzó Jenci is Kovács Gabival együtt 
végeztek a debreceni református kollégiumban, mint tanítók. Gábor aztán aks. lett és 
hadnagy, míg Jencit t. zászlósnak avatták, mert nem vállalta a hivatásos tiszti pályát. 

De többen pesti fiuk is, mint Forgács Pista a Verbőczi gimnáziumból, Szendrey 
Gidával egy osztályba jártak. 

Megdöbbentem, hogy én, aki nagyon foglalkoztam társaimmal, minden 
szempontból érdekelt életük, a szobámban vagy osztályunkban élő fiúk életére (mint 
Pákozdy sanyiéra nem emlékszem, és például Salamon László karp. arcára sem 
emlékszem.  

A növedékek között a legnagyobb különbség a Kőszegen, Pécsett vagy Sopronban a 
m. kir. Honvéd Főreál Iskolákban végzett cőgerek (katonai reálgimnáziumot végzettek), 
és a civilből, különböző iskolákból érkezett növendékek között volt.  

A 148 8 növendék közül – mint az 1 melléklet mutatja - 17-en 9 végeztek a katonai 
főreál iskolák egyikében. Közülük többen fischlingek, vagy egyszerűen cőgerek voltak, 
akik 14 éves korukban kerültek a Katonai Nevelő Intézetek egyikébe.  Évfolyamunkban 
legtöbben „őscőger” volt, akik már 10 éves korától katonaiskolás volt. Azonban már ők 
sem élték a régi K. u. K. cőgerek szellemét10, mert – mondhatjuk - hogy a m. kir. 
rendszer legkorszerűbb – és legnagyobb költséggel – nevelődött fiataljai voltak. 

Mindenesetre szokásaikkal az első napokban megismerkedtünk, mert 
szobaparancsnokaink és étkezések során az „asztalfőink” ők lettek. Az külön előny volt, 
ha egy másik cőger is – aki nem rangidős volt – került egy szobába. Ők nagyban 
enyhítették a „parancsnoki” szigort, mert nem ijedtek be annyira, mint mi civilek. A 
cőgerek képzett kidörzsölt kiskatonák voltak. Néhányunknak, akik a Váti Repülő 
Alapnál voltunk, ez nem okozott problémát, mert mi jól ismertük őket, de mások nagy 
                                                 
8 A beiskolázás kezdő létszáma, melyben négy, három éves műszaki iskolát végzett és Bene László volt 
cőger, és a félév vége előtt eltávolított Pécsváradi Antal nem szerepel. (Részletes adatokat, lásd 
mellékletben.) 
9 Mankóbüki Balogh Pál, Bátorfi János, Bene László, Czapáry Zoltán, Egry Tamás, Ferenczy Zoltán, 
Földi István, Hayden Sándor, vitéz Horváth Béla, vitéz nemes Keller László, Mátételki József, Papp 
Ferenc, Pozsgay Antal, Szabó Imre, Szabó Károly, vitéz Szentgyörgyi Zoltán, Vidonyi János.  
10 Volt pld. Egy un.  „bajtársi bíróság”-uk, melynek léte, szervezete és feladatai pontosan előttünk sem 
volt ismert. A volt öreg cőgerek, mint pld.  Békássy százados ezt az „intézményt” ismerte és döntése 
meghozatalában használta is.  Pl. Sarkadi Jóska esetében is a „bajtársi bíróság” ítélkezett úgy, hogy 
Jóskát döntésüknek megfelelően Békássy hadbíróság elé állíttatta. 
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ellenszenvet éreztek az összetartó és minden szakaszba parancsnokként, vagy 
rajparancsnokként beosztott cőgerekkel szemben.  Ezért is, hogy többnek látszanak, a 
civilek még a bemutatkozás idején, dicsekedtek származásukkal. Én is gyakran 
hallottam, hogy apuci, nagyapuci, földbirtokos, vagy egyéb magas beosztású ember. 
Engem ez nem idegesített és elment ez a dicsekvés fülem mellett, de Szakács Karcsiban 
megmaradt.11 

Rövidesen bevonulásunk után kiderült, hogy a bevonuló karpaszományosok között 
többen voltak, akik három éves Gépipari Szakiskolát végeztek, mely nem járt 
érettségivel, így karpaszomány viselésére sem voltak jogosultak. Őket a „B” reptérre a 
REGVI II. Osztály 3. vagy 4. századába osztották be. 12  Így került át az Akadémikus 
századtól a REGVI II. Osztály állományába, ahol legénységi pilótaképzés folyt, Kis Ernő, 
Kernya Miklós 13, Kollár Béla és Kovács György. 

Ugyancsak egy cőgert is, Bene Lászlót, aki még a váti HMNRA-nál I. fokú 
kiképzésben részesült, általam nem ismert ok miatt, rövidesen eltávolították.   

A karpaszományosok közül a tanítóképzőt végzettek általában nem akartak 
hivatásos tisztek lenni. Ők tanító szakmájuk mellett arra is gondoltak, hogy a 
Légiforgalmi Vállalatnál helyezkednek el leszerelésük után. Persze ebből nem lett 
semmi.   

Az Akadémia szervezete, parancsnokaink, oktatóink neve, 
rendfokozata és beosztásuk 

Akkoriban (és 1992 után megszerzett ismereteim szerint) - az 1942-es 
békehadrend szerint - nevelési, fegyelmi, elméleti és kiképzési ügyekben a Repülő 
Akadémia mindhárom évfolyama a Repülő Akadémia parancsnok (mint a kiképzési 
dandárparancsnok helyettese) útján, a kiképző dandárparancsnokon keresztül a 
Légierők Parancsnokának volt alárendelve.  

A m. kir. vitéz nagybányai Horthy Miklós, majd 14 Horthy István Honvéd Repülő 
Akadémia parancsnoka vitéz ditrói Orosz Béla repülő ezredes volt, aki - évfolyamunkból 
csak egyeseknek ismert- Kassán lakozott. Unokaöccse a nem sok babérral dicsekedő O. 
A. szobatársam volt, aki – jól leplezett, mégis hamar kiderült - besúgó tevékenységével, 
mondhatjuk, közutálatnak örvendett. 

A Repülő Akadémia I. évfolyama Szombathelyen a Repülőgép Vezető Iskola Ezred 
(REGVI) parancsnoka alárendeltségébe tartozott.  

                                                 
11 Ő írta évekkel később nekem levelében, hogy „amikor később egyszer, nem tudom büntetésből-e vagy 
precizitásom megbecsüléseként egy szombaton reggel hozzám „cse.zték” (nekem adták), hogy tagjaink 
(évfolyamtársaink) származási táblázatához a megfelelő sorrendben rakjam össze a hivatalos anyakönyvi 
kivonatokat, de hétfőn reggelig, az írkász (irodás) őrmester felügyelete mellett csodálatos dolgokra lettem 
figyelmes. Az iratokat a régi időben latinul töltötték ki. A Te (Akela) latinkönyved első mondata így 
szólt:  Agricolae terram erant et bestias educant (A parasztok a földet művelik, és állatokat nevelnek.) Hát 
ott találkoztam a nagyapák "agricola", egyeseknél a több ingatlanú "colonialis" meghatározásokkal és 
nagyon kevésnél az "aedilis" bejegyzéssel  
12 Ez a tény csak bevonulásuk után derült ki. Így kerültek át többen a REGVI II-höz. A 
karpaszományosok általában nem törekedtek a hivatásos tiszti pályára. Gáspár Béla (Bimbi) szigorló 
gépészmérnök volt, Weingärtner Lexi (a nagy lexikon), bevonulása előtt már, mint repülőgép tervező 
dolgozott Samu Béla mellett, vagy Sujánszky Lexi (a kis lexikon), aki hasonló rajzasztal mellől állt fel. 
Nekik aztán természetesen sokkal könnyebb volt Garabb fhdgy. motor és sárkánytanával megbirkózni. 
13 Kernya Miklós sok társával együtt, akik a repülésben lemaradtak, a Szent László hadosztály repülő 
lövész ezredébe helyezték parancsnokukkal Kelemen János szds. úrral. Mindketten a Letkési harcokban 
hősi halált haltak. 
14 1944. augusztus 20-a, lezuhanása és hősi halála után 
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A REGVI ezred parancsnoka egyben a szombathelyi repülőtér parancsnoka, vitéz 
Torontáli Imre repülő ezredes volt. 15  

A ezrednek két repülőgép vezetőket kiképző osztálya volt: 

           I. Osztálya az "A" reptéren; parancsnoka Csontos Ferenc alezredes, tábori pilóta; 
és egyben a Repülő Akadémia első évfolyamának is parancsnoka volt. 

Az I. osztályhoz az 1. és 2 repülő kiképzőszázad tartozott, akadémikus és 
karpaszományos növendékekkel. 

II. Osztálya, a "B" repülőtéren volt elhelyezve. 
A II. osztályhoz a 3. és 4. repülő kiképzőszázad tartozott legénységi állományú 

növendékekkel.16 

Az akadémikus I. évfolyam század parancsnoka, az általunk imádott, Békássy 
Antal 17 repülő százados, vadászrepülőgép-vezető – vadász pilóta volt.  

                                                 
15 Még nálunk is nagy híre volt annak, hogy Kenese Waldenár ezredes úr, aki akkor már nyugdíjban volt, 
ill. visszahívták, nagyon szerette szamarait, melyek a reptéren legeltettek, részben, mert itt aztán sok volt 
a fű, másrészt a gyep minőségét is taposásukkal javították. Később – már a HM-ben történt szolgálatom 
alatt - Pálos Géza volt vk. szds., alezredes mesélte, hogy egy alkalommal még annak idején az őskorban, 
amikor ő újonc és akadémikus volt, külső őrségben  Kenese Waldemár távcsővel figyelte, mit csinál. 
Barátkozott a szamarakkal. Ezt látta Kenese. Azonnal hívta a felvezetőt és leváltatta Géza bátyánkat. 
"Szereti maga a szamarakat? "Alázatosan jelentem igen!” Őrszolgálatból egyenesen egy hét szabadságot 
kapott. 
16 Söptén a B repülőtéren két legénységi repülőgép-vezető század volt elhelyezve és folytattak 
ugyanolyan kiképzést, mint mi. Közülük többen voltak olyanok, akik már a HMNRA. Kiképző 
Alapoknál évfolyamtársainkkal együtt repült. A két századtól a legjobbak Börgöndön befejezve a Sólyom 
kiképzést Bánlaki fhdgy. és Jablonszky Elemér fhdgy-ok parancsnoksága alatt, 1944. 03. 19- és 06. 12. 
között Pápán Héja repüléssel fejezték be a III. fokot, majd ezután Szegeden 08. 05-én a műszerrepülő 
kiképzést. 1943. 08. 05.-10. 27. között Székesfehérvárott – évfolyamtársainkkal együtt az 1. 
vadászcsoporttal Me-109-es kiképzést kaptak. Ilyen legénységi pilóta volt Varjas Tibor és Tábori szkv. 
Varjas Tibor szkv-vel Kecskeméten, 1949 nyarán együtt laktam a „bikaistállóban” és oktattam a 
Mátyásföldről odahelyezett fiatal Kossuth Akadémián végzett tiszteket, Varjas Tibor a „Kilián repülő 
hajózó tiszti iskolára” felvett növendékeket. Amikor a HM-be felhelyeztek, segítettem, hogy leszerelési 
kérelmét elintézzék, mert szakaszvezetői fizetéséből Tatabányán élő családjával együtt nyomorgott.  
17 Békássy Antal 1911-ben született. A pécsi Zrínyi Miklós katonai főreálban érettségizett. 1933-ban 
avatták hadnaggyá. 1936-ban főhadnagy, 1941-ben százados lett. Székesfehérváron az 1/1 (Csekme) 
századnál szolgált, mint vadászrepülőgép vezető. 1939 március 24.-én Kárpátalja visszafoglalása idején 
nagyobb összecsapások voltak a szlovák és magyar légierő között. Békássy az Ungvárra  települt CR-32-
es Íjász század 3. rajának jobb kísérőjeként. A reggeli és délutáni összecsapáson hét Avia vadászgépet és 
két Letov bombázót lőttek le. Békássy fhdgy.-nak is egy Avia jutott. - 1939 őszén Olaszországban 
Reggione 2000 Olasz-Héjákat vett át. - 1941 augusztusában Héja gépekkel a szolnoki 1 / 2 századdal az 
orosz frontra ment. Hazatérte után a hűvösvölgyi Repülő Hadapród Iskola fegyver- és bombaismeret 
tanára, majd 1942 tavaszán, Szombathelyen az előttünk levő évfolyam vadász jelöltjeit oktatta, majd 
ősztől a mi századparancsnokunk lett. Egy akadémikus század parancsnoka legtöbbet a század előtt tartott 
kihallgatásokon találkozik beosztottjaival. Mi a kihallgatások során szerettük meg „Béka-Tóni”-t. 
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Békássy Antal repülő szds. 
évfolyamparancsnok 

Szakaszparancsnokaink ill. az osztálytisztek:  
I. szakasz, "A" osztály. merényi Scholtz Miklós18 repülő százados, vadászrepülő, 

gúnynevére nem is emlékszem. Ő volt a legkitolósabb osztálytiszt, aki különösen 
szombat-vasárnapi szolgálatakor részesített bennünket különös figyelemre. 

II. szakasz, "B" osztály. Helesfai István repülő százados, híradó szaktiszt.19  Áldott 
jó lelkű Pipsikénk, aki a morzét tanította meg nekünk – és ebben szigorú volt – majd 
később Szegedre is elkísért bennünket. 

III. szakasz, "C" osztály. Szabó Andor20 repülő főhadnagy, fegyver és bomba 
szaktiszt, Gúnyneve Zűlfikár. A legnépszerűtlenebb osztálytisztünk volt. S végül  

IV. szakasz, "D" osztály. Papp Tibor repülő főhadnagy, vadászrepülő.  A 
legelegánsabb nőtlen osztálytisztünk. A Békássy-Scholtz-Papp vadász trió harmadika. 
Sokak mintaképe.    

Repülő kiképzésünket a már említett Repülőgépvezető Iskola Ezrednél (REGVI) 
végeztük.  

A REGVI I. 1. század parancsnoka.  Korosy Béla szds., 21 elsőtisztje Balogh Károly 
hdgy. - fhdgy.22, majd az 1943. júniusi átszervezés után századparancsnok, első tisztje 
Moksony Ferenc hdgy. volt.  

                                                 
18 Scholtz Miklós 
19 Helesfay István végig amerikai hadifogságáig a Repülő Akadémiánál maradt.  
20 Szabó Andor fhdgy-t Zülfikárnak hívtuk. Tekintélyét az is csökkentette, hogy beosztottjának, 
Kecskeméti szkv.-nek? tudása meghaladta parancsnokáét. Sorsát nem ismerjük, felesége Törzsök Hilda, 
Kecskeméten az 50-es években zongoratanárnő volt. Öccse kőszegi cőger volt.  
21 Korosy Jenő szds. Gyúnyneve Motyogó. Magas, barna, elegáns, mogorvának látszó, nekem nagyon 
tiszteletreméltó repülőtiszt volt. Felesége a répcelaki sajtüzemmel rendelkező Stauffer család lánya volt.  
(Akkoriban ők gyártották a kockasajtot, és nevük minden kockán olvasható volt. Rédén, bakonyi nevelő 
községemben is volt egyik női leszármazottjuk férjének kis sajtüzeme, mely a rédei gazdák teheneinek 
tejét vásárolta fel helyben. Mint gyerek többször voltam a „titkok” helyén. Tán innen is eredt a csendes 
szimpátiám.) 
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Repülést oktattak a századnál  Tóth János ftőrm.23, Benke Gyula? tőrm.,  Gyímesi 
József  24, Hadházi ?, Klúg János, Módli Ferenc 25. Aradot oktatott Szeidl József 26, 
Trexler Béla, Takács  őrm-ek, és május végétől Hemmert László és Sárkány Sándor III. 
éves akadémikusok. 

Az I. 2. század parancsnoka Osskó Zénó  szds., elsőtisztje Egry László hdgy. - 
fhdgy. volt.  

A 2. századnál oktattak: Egry László hdgy. mellett a kiképzés alatt lezuhant 
Horváth Rudolf tsz. zls., az I. Világháborús tábori pilóta, Hadverő János ftőrm., Lelkes 
tőrm., Hargitai János őrmester, és Nagy József szkv.  Május végétől Kaszás Jenő és Zuna 
Edgár akadémikusok   

A 2. századnál oktatott a három vadászrepülő Békássy Antal és merényi Scholtz 
Miklós századosok és Papp Tibor repülő főhadnagy is. Sokan közülünk az első Bückerrel 
27 végzett kötelékrepülést tőlük láttuk. Gyönyörű volt. Minden „műrepülésnek is” 
számító – csaknem minden mozdulatot - befűzött szárnyakkal végeztek.  

Mind a két század parancsnoka rendkívül nyugodt, higgadt, humánus parancsnok 
volt.  

A REGVI II. osztálya a „B” repülőtéren - ugyancsak két századdal - legénységi 
pilótákat képezett. 

Az elméleti kiképzés alatti tanrendben előírt repülő kiképzést később 
tárgyalom. 

Elhelyezésünk, és élet a hálótermekben. 

A szombathelyi repülőtér Söpte-i részén egy-két emeletes „akadémiai épület” várt 
bennünket. A bejárati ajtó után a lépcsőház alatt, egy nagyon szűk térség az „aula” volt, 
melyet később dekoráltunk különböző feliratokkal, zászlókkal és fegyverekkel.  Az épület 
földszintjén a négy tanterem, konyha, ebédlő és más különböző parancsnoki, tiszti 
szobák, raktárak, kiszolgáló helyiségek voltak. 

I. emeletén a C és D osztály,  
II. emeletén az "A" és "B" osztály hálói voltak.  
Minden osztálynak két 16-16 fős és egy 4 fős szobája volt. Az egymással szemben 

levő hálótermek más-más osztályhoz tartoztak.  

Az "A" osztály szobái a hangárok felöli oldalán, vele szemben a "B"-sek hálóinak 
ablakai a repülőtér fele nyíltak.  

                                                                                                                                                           
22 Balogh Károly hdgy. - fhdgy.-t 1941. 08. 20.-én avatták.  Tőlünk az 1943-as átszervezésnél Me-109 
átképző tanfolyamra vezényelték Pápára.  Onnan a PUMÁ-hoz került a 101 v. repülő ezredhez. Az egyik 
század 12 gépes bevetésénél addig könyörgött, hogy mehessen, hogy 13.-iknak szállt fel. Szolnok, 
Szeged fölé mentek az átkelés akadályozására. Mikor kilövöldözték magukat 12 Mustang támadta meg 
őket. Papp Tibor az első rajjal leszállt, Szentgyörgyi Várpalotán kényszerleszállt a 2 rajt szétszórták 
Balogh Karcsit a reptér felett lőtték le leszállás közben. Hősi halált halt  
23 Tóth János ftőrm. Végig II. fokú kiképző maradt. A demokratikus hds-ben szállító század pk. – ként 
szolgált. Kivándorolt. Az USA-ban halt meg. 
24 Gyimesi József őrm. oktató Aradoval Nehr Tiborral történt repülése alatt a gép rázkódott, ezért 
leszállás után motorpróbáztak és a motor lecsavarodott az 1. sz. Javító Műhely hangára előtti vonalon.  
25 Módli Ferenc őrm. az állandóan cukrot ropogatott oktatás közben  
 26 Szeidl József őrmester Arado A oktatásakor jelent meg, majd Taszáron Sólymot oktatott. Már     
korábban, 1941- ben is Taszáron volt a He-46-os kf. századnál. A háború után a Csatarepülő      
hadosztály-parancsnok helyettese volt.   
27 Bücker Bü 131 Jungmann iskola repülőgép fesztáv 7.4 m, hossz 6,6 m, magasság 2,3 m. Max. sebesség 
180 km/ó, rep magasság 4800 m.Motor: 80 Le-s Hirth HM 60/R vagy 105 Le-s Hirth HM 504/A2 négy 
hengeres léghűtéses soros kétágú fa légcsavarral.  
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Életünk nagy része ebben az épületben folyt. Itt voltak az osztályok tantermei is 
elhelyezve. 

A osztály  

Ferenczy Zoltán volt az A osztály és egyben az I. és a II. évfolyam végig osztály-, és 
egyben az évfolyam első 

Az A osztály névsora : 

1 Bajza László           g Békéscsaba D aks  21 Pákozdy Sándort   ta ? K karp 
 2 Balogh István         g Győr Bs aks 22 Orosz Attila            g Brassó Bp. D aks 
3 v.Baranyay Tibor   g Bpest A karp 23 Pati-Nagy Miklós  g Bpest M karp/aks 
4 Bársony György     g Debrecen D aks 24 Polányi István       g Sárospatak K aks 
5 Besze Mihályt        te Kkfegyh A karp 25 Polyák Tivadar      g Bpest M aks 
6 Bojtor Istvánt         g Erdély D karp 26 Salamon László     te ?  karp 
7 Eleöd Attila            g Felvidék M karp 27 Szabó Imre             c Budapest V aks 
8 Farkas Jenő            g Sopron V aks 28 Szakács Károly      g Győr Bs aks 
9 Ferenczy Zoltán     c Felvidék V aks 29 Simon Pál               f Jászberény D aks 
10 Gótzy Pál                 g Győr Bs aks 30 v.Szentgyörgyi Zo c Érpatak V aks 
11 Hauser Tibor          g Szhely V aks 31 Széplaki Jenő        g S-aljaújhely Be aks 
12 Horváth Gábor      g Bpest D aks 32 Szikszai István       g JászkarajenőBs aks 
13 Horváth János       g Sopron V aks 33 Tar János               g Bpest Bs aks 
14 Horváth Károly      te Szentetornya Be karp 34 Varga Lajos            te Veszprém Be karp 
15 Illés Ödön               g Sümeg V aks 35 Veress Albert         g Mvásárhely K aks 
16 Kárpátvölgyi Istvá k Bpest Be karp/aks
17 Kubik László          g SzfVár Be aks 
18 Lucskó András       te Felvidék K karp 
19 Nagy Árpád  28       g Mvásárhely D aks 
20 Nehr Tibort            te Szigetújfalú A karp 

23 aks. 12 karp. c = cőger; g = gimnázium; k = kereskedelmi érettségi; ta = tanítói oklevél; te = 
gépészeti technikum; f = főiskolai hallgató 
 HMNRA A = Algyő; Be = BESZKÁRT; Bs = BSE;   M = M. Sr. E; D= Debrecen; K = Kassa;  V = 
Vát 

Az "A" osztály három szobában volt elhelyezve a lakó és tanépület második 
emeletén. Ha a lépcsőn felmentél, a jobbra menő folyosón balra, a hangárok felőli 
oldalon, az első és második szobában voltunk elhelyezve. Mellettünk tovább a folyosón, 
baloldalon jött a mosdó, majd a WC. Ezzel szemközti – repülőtér felőli - oldalon volt 2-3 
kis szoba, ahol a repülőtérre beosztott tisztjelöltek, tisztek, (Bőviz zászlóhelyettes, vagy 
pl. a gyakorlati kiképzésre idevezényelt III éves akadémikusok) voltak elhelyezve. Ezen 
az oldalon is két nagyszoba volt a B osztály elhelyezésére.  

Az osztály és évfolyamelső Ferenczy Zoltán (Tekla) két sáv gombos volt cőger, egy 
(1) négy személyes szobában kapott elhelyezést három akadémikus (aks.) társával. Ők 
Bajza László, Bársony György és (Szabó) Nagy Árpád voltak.  

A két 16 fős szobák egyikének (2) szoba parancsnoka Szabó Imre (Imi), hadiárva, a 
kiváló kardvívó őscőger, a másiké vitéz Szentgyörgyi Zoltán (Coli), általánosan kiválóan 
jó sportoló, ugyancsak őscőger volt.   

Én Farkas Jenő aks. (Akela, Kissolc) az "A" osztályba kerültem.  
A mi szobánknak Szabó Imre mellett feküdtem én, a soproni bencés gimnazista. 

Talán azért kaptam itt helyet, mert Imre még Vátról ismert és ragaszkodott hozzám 
végig avatásig.  Lábunknál feküdt Gótzy Pál (Paja) bencés gimnazista Győrből, Szakács 
Karcsi is győri, a Révai reáliskolában végzett, mellettünk Nehr Tibor karp. és Horváth 
Karcsi mindketten gépésztechnikusok nálunk három évvel idősebb karpaszományosok, 
Szegeden az Állami Felsőipari Iskolában végeztek, mellettük a hangárokra nyíló 

                                                 
28 Nevét Szabóról változtatta Nagyra 
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ablaknál Bojtor István karp. Erdélyből, Balogh István Popej Győrből egy fegyőr 
tiszthelyettes fia. 

A mi szobánk alaprajza: 

Szombathely, I. "A". OSZTÁLY 1. Szoba. 

Ablak a hangárokra nyílik 
         É. sz.           É. sz. 

É.sz. É. sz. 
           Bojtor 
           István           
           erdélyi          

  kap. 
  hf. 
 

Balogh  
István        
győri 
kas.   
USA  
mh. 

Polyák 
Tivadar 
Bpesti 
aks. 
 Budapest 
mh. 

Horváth  
Gábor 
Bpesti 
aks. 
Bpest. 
mh. 

Nehr  
Tibor 
Szeged 
karp. 
mh. 

Horváth  
Károly        
Szeged 
karp.   
rh. 

Simon 
Pál 
Jászberény 
aks.  
mh. 

Orosz  
Attila    
aks.  
Venezuela 
 ? 

É. sz.   É. sz. 
É. sz. É. sz. 
Farkas  
Jenő 
aks.  
Réde (Vesz-
prém vm.) 
él 2010 

Gótzy  
Pál              
aks.    
győri 
USA 
él 2010 

Varga 
Lajos               
 karp. 
 tabi     

     (Somogy m) 
 rh. 

Eleöd  
Attila     
karp. 
felvidéki 
Rimaszombat 
mh. 

Szabó  
Imre     
aks.  
Bpesti 
Kanada 
mh. 

Szakács  
Károly 
aks.   
győri 
 
él 2010 

Salamon 
László   
karp. 
 
 
hh.          

Pati-Nagy 
Miklós  
karp. 
Bpesti    
Ausztrália 
mh. 

É. sz.  É. sz. 
É. sz. É. sz. 
 Bejárati ajtó  

É. sz.= Éjjeli szekrény - hf. = amerikai hadifogságban, motorkerékpár balesetben halt meg 
– mh.=meghalt, rh.= repülő halált halt, hh.= hősihalált halt. 

Velünk szemben a „háló folyosó” túlsó oldalán 29 Varga Lajcsi Balaton melléki fiú, 
(később Veszprémben zuhant le Héjával), Salamon László (Slajmi) karp., mögöttük 
Pati-Nagy Miklós karp., budapesti úri fiú. Apja a Schell cég magyarországi képviselője, 
és Eleőd Attila karp. a Felvidékről, Rimaszombatról, feküdt. Mellettük Simon Pál (Tata) 
a legöregebb évfolyamunkból Pesten mezei jogász, Jászberényből és Orosz Attila 
Brassóban született, de itthon nevelkedett. Az ablaknál Horváth Gábor Budapesten 
érettségizett úri fiú, bátyja Elemér is repülő akadémikus Veszprémben, és Polyák 

                                                 
29 Rendkívül szűk volt az elhelyezés. Ezen az un. folyosón csak oldalra fordulva lehetett menni. Az ágyak 
csaknem összeértek. 
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Tivadar (Csupi) egy évet végzett műegyetemista és kiváló zongorista), Sárkány Sándor 
III. éves aks. unokaöccse). Összesen 16 fő. 30 

Szobánknak egyébként tiszteletbeli tagja volt Salamon Laci nővére az akkor 
nagyon híres és kedves primadonna Salamon Csöpi. 

A mi szobánk melletti második nagy szobában vitéz Szentgyörgyi Zoltán (Coli) 
szobaparancsnoksága alatt, Balogh István (Popej) aks., Baranyai Tibor (Malac) karp.,   
Besze Mihály karp., Hauser Tibor aks., Horváth János (Pullér) aks., a soproni bencés 
gimnáziumi osztálytársam, Kárpátvölgyi Pisti karp., Kováts János, Lucskó András, 
Kubik László aks., Pákozdy Sándor karp., Polányi Pista (Hosszú Pista) aks., Sarkadi 
Jóska karp., Széplaki Jenő aks., Szikszai Jóska aks., Tar János aks., Veress Albert aks. 
voltak elhelyezve. 

Epizódok - történtek az A osztály tagjaival: 
Egy alkalommal Szabó Imre és Bátorfi Jancsi, a két cőger, nem józan állapotban, 

hogy miután az ereszcsatornán felmásztak a 2. emeleti mosdóba, onnan jőve, majd 
beestek szobánkba. Mindezt a teljesítményt azért tették, hogy a földszinten levő 
szolgálatot kikerüljék. Bátorfi Jancsi (Ócsó) hullarészeg barátját, Imrét, szobánkban 
levetkőztette és meztelen fenekét kézzel össze-visszaverte. – „Kellett neked Juca?  
Szegény Ócsónak semmi nem maradt!” – mondta és ütött. Újra mondta, újra ütött. Imre 
nem észlelte a fájdalmat. Másnap nézegette véraláfutásos fenekét, melyen napokig nem 
tudott ülni. A verés oka az volt, hogy Szabó Imre szerelmetes természetű fiú volt. Akkor 
még a Váton megismert Balogh István (öreg Tuta) feleségének húgába, Jucába volt 
halálosan szerelmes. A szerelmetes Imre állandó pénzzavarban volt és Jucája miatt, még 
Váton minden cőger ruháját eladta, csak egy váltása maradt. Mi persze Ócsóval erről 
hallgattunk és nem meséltük el a kiváltó okokat. (Lásd részletesen a HMNRA részben)  

Szabó Imrének egyébként legjobb barátainak egyike Bátorfi volt a „naturbursch”. 
Imre rengetegszer jutott pénzzavarba, de mivel rendkívül szeretett szórakozni, 
elsősorban táncolni, mindent bevetett a pénzkeresés érdekében.  

Egy alkalommal beleegyezett abba, hogy 10 Pengőért minden szőrzetétől 
megszabadítsák. Bátorfi végezte a műveletet és Imrét először megkopasztotta, majd 
hónaljától szeméremszőrzetéig mindent akkurátusan leborotvált. Így szabadult meg 
Imre szemöldökétől és szép világosbarna göndör hajától.  

Kisebb termetű harcos fiúk közé tartozott a kiváló szertornász cőger sportember 
Szentgyörgyi Zoli is, aki derékszíjára fűzött bajonettjével minden támadást képes volt 
elhárítani. Felállt ágyára és félelmes magatartása miatt, senki nem merte megközelíteni, 
még a legbátrabbak is elhúzódtak tőle 

Kihallgatások 

„a buzi ügy”. 

K tiszt informátora 31 egy buzi ügyet derített fel! S még hozzá mi szobánkban, az A 
osztály nagy 16 fős szobájában. 

Az első eltávozások után Eleöd Attila a vele testi-lelki barátságban levő Pati-Nagy 
Miki húgába szeretett bele, akitől egy kis karkötő arany láncot kapott kabalának.  

Békássy kihallgatáson vizsgálta ki a „buzi” ügyet. Attilától kérdezi, hogy  
- „Miért hordja maga azt a láncot?” 
- „Alázatosan jelentem, mert szerelmemtől kaptam!” Békássy kérdi, hogy 

         - „Nem tudja maga azt, hogy azt a buzik hordják? Attila  

                                                 
30 16 fő közül 3 fő (18, 7 %) nem érte meg a háború végét. 6 fő (37, 5 %) idegenben élt   
 31 Orosz Attila aks. Az Akadémia parancsnokának vitéz ditrói Orosz Béla unokaöccse ugyancsak 
szobánkban lakott. 
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         -„Alázatosan jelentem, nem tudtam.” Békássy a maga módján felvilágosította és 
megparancsolta neki, hogy  
         - „Ezután ne hordja, mert ilyet csak a buzik hordanak.”  
         Le is zárta az ügyet. Nehr, Salamon Laci és Gótzy volt a többi gyanúsított, de persze 
a spiclinek nem sikerült igazát bizonyítani, így az egész ügyet lezárták. 

Bojtor Pista  
karpaszományos rangelső, eltávozásból egy napot késett. Jelenti: „Százados úr! 

Bojtor István karpaszományos alázatosan … 
- „Miért?” faggatta Tóni bátyánk. Pista válasza az, hogy     
- „Fegyelmezetlen voltam a lány nagyon csinos volt, nem tudott tőle elszakadni”!” 

Békássy:  
- „Sámson is fas.a gyerek volt, mégis kibas.tak vele a nők. Kopaszra nyírni.” Ez volt 

a fenyítése. 

 „Eleöd Attila és káposzta”  

Vasárnap hideg vacsorára valamilyen általában nehezen ehető szalonnát vagy 
valami hasonlót kaptunk.  

Az Akadémia épületében az aula alatt a konyhásoknak volt valamilyen nyitott 
raktára, ahol egy pár savanyított káposztás hordó állt letakarva.  

Szobaparancsnokunk, Szabó Imre addig ugratta Attilát, amíg nem hozott, 
„szerzett” innen valami savanyúságot.  

Na persze ez is, mint minden kitudódott.  
Kihallgatás. Ajkay – aki Békássyt akkor még csak helyettesítette -  a kincstári 

vagyon megcsonkításáért vonta felelősségre Attilát, aki azt merészelte mondani, hogy –  
„Írok apámnak, hogy küldjön egy pár mázsa káposztát az évfolyamnak.”   
Na ez aztán olaj volt a tűzre. Attilát, Ajkay százados úr (Totó) két hét 

laktanyafogságra ítélte. 

  B osztály 

I. félévben az osztályelső nemes Keller László (Ézsau) cőger,  
a II. félévben  Sasvári György (Sasa) pesti bencés gimnazista volt. 

Osztálynévsor: 

1 Alapi Zoltán t Győr Bs karp.  20 Kontraszty E. g Szeged Be aks 
2 Bakó István ta Szhely K karp  21 Koronka Pál g Szatmárnémet D karp 
3 v. Baradlai Györg g Bpest Be aks  22 Kovács Gábor g Debrecen K aks 
4 Bátorfi János c Szeged V aks  23 Kováts János k Sopron A karp/aks 
5 v.Bendy Kálmán g Szfvár Bs aks  24 Lengyel József g Bogyiszló Bs aks 
6 Czulek József e Nkanizsa V aks  25 v. Márton György G Bpest Bs aks 
7 Dávid Lajos g Bpest Bs aks  26 Mátételki József c Szeged Be aks 
8 Diószeghy Gy. g Bpest Bs aks  27 Molnár Béla te Bpest M karp 
9 Eggenhoffer Bél g Bpest Be aks  28 Nyitrai János te Eger K karp 
10 Endrődi József f Oroszlány V aks  29 Oláh László g Komárom D aks 
11 Forgács István g Bpest Bs aks  30 Paál István ? Bpest A karp 
12 Frank József k Bpest K karp  31 Polgár László f Budapest Be aks 
13 Frankó Endre rg Eger D aks  32 Pintér Gyula g Paks ? Bs aks 
14 Gáspár Béla f Bpest Bs karp  33 Rónay Kálmán g Komárom Bs aks 
15 Gáspárfalvi Józse g Miskolc K aks  34 Szabó Tibor g Szolnok K aks 
16 Inkey Győző g Bpest Be aks  35 Szőcs lajos c Bpest V aks 
17 Jencs Zoltán te Balaton  M karp  36 Wágner Vilmos    karp 
18 Juhász Gábor g Kárpátalja K karp 
19 v.Keller László c Bpest V aks 
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24 aks. és 12 karp. c =cőger; g = gimnázium; rg=reálgimnázium; k = kereskedelmi érettségi; ta = 
tanítói oklevél; te = gépészeti technikum; f = főiskolai hallgató e = egyetemi hallgató --  HMNRA 
A = Algyő; Be = BESZKÁRT; Bs = BSE;   M = M. Sr. E; D= Debrecen; K = Kassa; V =Vát 

Elhelyezés az egyes szobákban. (Ezek az adatok nem pontosak és hiányosak) 
Arra nincs adatom, hogy az osztály első négyes szobában (1) Keller László mellett, 

és a másik két 16 fős szobában kik voltak.   
Az egyik 16-os szoba (2) parancsnoka biztosan Bátorfi (Billig, Ócsó) Jancsi volt, 

akinek szobájában szegediek voltak, mint Kardos Miklós (Micu). Ebben a szobában volt:   
Alapi Zolika (Oltika), a székely Barabás Gábor, Dávid Lajos (Lujkó), Forgács István 
(Fori), Rónay Kálmán (Kálmi), Mátételki Dezső (Dodo), Márton György (Gyurka) és 
Paál Pista (Drumi) Budapestről. (6 fő hiány) 

  A másik hálóban (3) volt Mátételki Jóska (Sicco) cőger szobaparancsnoksága alatt 
Bakó István, Eggenhoffer Béla, Gáspár Béla (Binbi), Inkey Viktor, Koronka Pál, Kováts 
János, Polgár László. (8 fő hiány) 

Igaz történet a B osztály körletében 

Akkoriban részleges légvédelmi elsötétítés volt, ha jól emlékszem este 8-tól. Eddig 
az időpontig az ablakok közé be kellett rakni a sötétítő táblákat, melyek fekete kartonnal 
borított léckeretek voltak. A használat során (örökös leszedés, visszarakás miatt) bizony 
alaposan megsérültek, és ha fényt gyakorlatilag nem is engedtek ki, azért lehetett rajtuk 
látni, hogy melyik szobában ég a villany. Takarodó után tilos volt villanyt gyújtani 32  
Frankó Bandiék szobája közös megegyezéssel rendszeresen használta a villanyt. Ugyanis 
volt egy lebukást lehetetlenné tevő szerkezetünk. 

Praktikus okból természetesen mindenütt a kapcsoló az ajtó kilincses oldalán van. 
„A pöckös villanykapcsolóra és a kilincs végére mindkét végén, lazán hurkolt spárgát   
feszítettünk ki. A spárga mellé volt kötve egy kifeszített gumi szál is. Ha valaki kívülről 
lenyomta a kilincset, a spárga eloltotta a villanyt. A gumiszál a kilincsről lerántotta a 
spárgát és a közeli ágy alá, csúsztatta.  

Történt egy este, hogy a német társalgást vezető Ferenczy gyalogos ezredes volt 
ügyeletes tisztként szolgálatban. Úgy látszik az épületet körbejárva kiszúrta, hogy 
nálunk ég a villany, mert benyitott. (Takarodó után nagyon ritkán fordult elő, hogy 
ügyeletes tiszt – vagy bárki is ránk nyisson.) Nyilván azt hitte, hogy eltévesztette a 
szobát, mert az egész folyosó szakaszt végig nyitogatta. Mivel nem járt eredménnyel, 
visszament az épületen kívülre ismételt ellenőrzésre. A sok lépcsőjárástól lihegve nyitott 
be ismételten, de a biztonsági berendezés most is remekül működött. Harmadszori 
ellenőrzés és lépcsőjárás után először a kulcslyukon belesett, és amikor meggyőződött, 
hogy valóban az égő villanyú szoba előtt áll, lassan benyitott. De ismételten sötét szoba 
fogadta. Felgyújtva a villanyt (ami szabálytalan volt), meglepetten tapasztalta, hogy 
senki sincs az ágyon kívül, sehol semmi jel, amiről a csodálatos jelenségre 
következhetett volna. Eleinte csak kérdezgette, majd szinte könyörgésre fogta, árulják el 
neki a trükköt. Ők természetesen nagyon álmosan nem tudtak semmiről semmit sem. 
Csak azt nevették, hogy az öregnek (már régen nyugállományú volt, úgy hívták vissza) 
milyen nehezére eshetett a sok lépcsőmászás.” 

 „ Kajó és a tiszteletadás”   

Rónay Kálmán (Kajó, Kázmér) nagyon lassú, mondhatni lomha mozgású társunk 
volt. Tisztelegni is nagyon lassan szokott, ezért Béka Tóni egy hónapra kihallgatásra 
rendelte, hogy gyakoroltassa vele a gyorsabb tiszteletadást.  

                                                 
32 Ezt csak csak 10 és 11- órakor lehetett megszegni, amit csak a tanuló szobáról vagy a kimenőről 
visszatérők tehettek meg. 
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Kálmán bármennyire is igyekezett, nem minden alkalommal tudta kezét olyan 
gyorsan sapkájához emelni, mint Tóni bátyánk. – Tónit ez nem zavarta, nem 
idegesítette   

Tovább lépve – ha túl lassúnak találta a tisztelgést – csak annyit mondott: 
 - „ez a nap nem számít”.  
Így aztán a hónapból minimum másfél hónap lett. És az ismétléseket pontosan számon 

tartotta. 
 Az I. emeleten levő "C" osztály hálószoba ablakai a hangár felé, a "D"-seké a 

repülőtér felé nyíltak.  
Ez a folyosó volt - rossz időjárás esetén - a kihallgatás folyosója is. 

C osztály  
Az I. félévben osztály első Vidonyi János, majd Olaszországba távozása után 
  Ery Tamás aks vlt.  
 
Osztálynévsor: 

1 Asztalos Károly t Debrecen Bs karp  21 Mátyás Iván g Kecskemét V aks 
2 v.Bajay Guidó g Sopron V aks 22 Nyáry György g Bpest Be aks 
3 Barabás Gábor g Zágon K karp 23 Oltay Aladár g Kkemét M karp 
4 Bardon Pál g Szfvár Be aks 24 Papp Ferenc c SzigetVár V aks 
5 Bély Ödön te Győr Be karp 25 Peller IstVán g Ógyalla Be aks 
6 Bözsöny György g Pécs A karp 26 Péter Károly ta Nagyenyed K karp 
7 Cseh Károly te Szolnok  karp 27 Salamon László g Székesfvár Be aks 
8 Egry Tamás c Eger V aks 28 Sarkadi József ta S.aljaújh K karp 
9 Farkas Károly t Felnémet K karp 29 Sasvári György g Bpest Bs aks 
10 Graffi György g Kolozsvár D aks 30 Sáros Mihály g Pápa Be aks 
11 Gullay Mihály g Szentes A aks 31 Sulyánszky Istv. Te Debrecen A karp 
12 Harámi László g Bpest Be aks/ 32 Szendrey Gedeon g Bpest D aks 
13 v.Horváth Györg g Bpest Bs aks 33 Szentágotai Józse g Pécs Be aks 
14 Kovács Sándor f Eger M karp 34 Székely Nándor g Miskolc K aks 
15 B.Nagy Kálmán g Kecskemét K aks 35 Thoroczkay Oszwald g Debrecen D aks 
16 Nádor Ferenc g Bpest K aks 36 Török Ferenc g Szhida-Nenyed  aks 
17 Lassú Béla k Karácsond M karp 37 Wunder Károly g Győr  karp 
18 Lénárt Tivadar t Eger K karp 
19 Lóránth István g Celldömölk V aks 
20 Mátételki Dezső g Szeged   aks 

23 aks. és 14 karp. c =cőger; g = gimnázium; k = kereskedelmi érettségi; ta = tanítói oklevél; te = 
gépészeti technikum; f = főiskolai hallgató - -  HMNRA A = Algyő; Be = BESZKÁRT; Bs = BSE;   
M = M. Sr. E; D= Debrecen;  K = Kassa;  V =Vát 

Elhelyezés az egyes szobákban. (Ezek az adatok nem pontosak és hiányosak) 
Nem tudom hogy Egry Tamás négyfős szobájában   kikkel volt.  
Papp Feri szoba parancsnoksága alatt mellette Székely Náci, Pécsváradi, Graffi 

Gyurka, lábuknál Eggenhoffer Béla, Peller Pista, Székely Náci, Gáspárfalvi Jóska, majd 
Inkey Viktor, mellette Gullai Miska és Szabó János , (Cékla)   

Drávai Pali mint osztálytársára emlékezik Bardon Pálra, Bársony Gyurira, Bély 
Ödönre (karp.)  Friedrich Lacira (karp.), Kiss Gyulára, Miklóssy Sanyika, Nádor 
Ferencre, Nyári Gyurkára (Nyakusz), Soó Gáspárra (karp.) emlékszik   

Történtek: 
A C osztály volt a legerősebbek osztálya. Cseh Karcsi ifjúsági nehéz súlyú 

boxbajnok, Bátorfi a minden veszedelmes dologban benne levő, Lassú Béla az 
izomember, de a jó hangú Kontraszty Bandiban is nagy erő lakozott.  

Ők képesek voltak a starton levő 50 kilós körgyűrűt fekvő helyzetből álló helyzetbe 
hozni, testük megfelelő mozgatásával megbillenteni a páros csőkarikát. Így az erő 
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alapján az osztály kollektívája rendben volt, de mondhatjuk, hogy minden lehetséges 
balhéban benne voltak és általában negatív irányban befolyásolták a hangulatot. 

Február elején történt egy igen emlékezetes eset, melyre Frankó Bandi hitelesen 
emlékezik könyvében: „Felső mennyiségtant, mechanikát, ábrázolót Hollós Sándor 
alezredes tartotta. Nagyon jó pedagógus volt. Minden óra kezdetén egy 5 perces 
villámdolgozatot íratott, ez alapján osztályozott, nem feleltetett, az egész maradék időt 
magyarázattal töltötte el. Mivel mi a rohamléptű haladás ütemét a tanítóképzőt 
végzettek miatt, túl gyorsnak tartottuk, arra kértük, hogy a röpdolgozatok helyett 
többet magyarázzon. Megbeszéltük, ha mégis irat szabotáljuk. Ezt nem csak a mi 
osztályunk határozta el, hanem mind a négy osztály. Mivel nálunk volt az első 
matematika óra, mi kezdtünk hozzá. Végül is íratott. A dolgozatokat Cseh Karcsi 
szedte össze,  és  szólt, hogy Nádor Ferenc (Ferike) 33 megírta a dolgozatot, de egy 
vonallal áthúzta.  

Az órák végén összeült az osztály és Ferike azon védekezését - hogy szülei ismerik 
Hollóst, és úgy érezte, hogy nem teheti meg vele szemben az írás megtagadását - nem 
fogadta el. Az áthúzást nem vette enyhítő körülménynek, úgy döntöttünk, hogy 
„lehúzzuk”. (A padra fektetve és lefogva mind a harminc valahányan húztunk egyet – 
ki kisebbet, ki nagyobbat – a fenekére.) Ezzel a lovagiasság szabályai szerint 
elintézettnek tekintettük az ügyet. Az utánunk következő órákon már nem történt meg 
a dolgozatírás megtagadása  

Viszont két következménye lett a dolognak. Az egyik Hollós hozzáállása a 
dologhoz. Legközelebbi matek órán kijelentette, hogy a röpdolgozatról nem fog 
lemondani, de megteremti annak a lehetőségét, hogy a tanulni vágyó osztály 
tanulhasson. Minden vasárnap istentisztelet után az ebédidőig, (tehát holt időben) az 
osztály részére külön órákat tart. Ezekre az órákra a többi osztályból az ő 
engedélyével néhány – elsősorban tanítóképzőt végzett akadémikus csatlakozhatott. 

 A másik következmény hetek múlva történt. Néhány fiúval beszélgettünk repülés 
alatt, a start várakozási helyén. Köztük volt Ferike is. Valahogy szóba került Hollós és 
az osztály esete. Erre Ferike mesélni kezdett. Azzal kezdte, hogy „tudjátok fiúk, nekem 
nem is a lehúzás fájt legjobban, hanem a beszélgetés Hollóssal.” Ő ugyanis magához 
rendelte és a családi ismeretségre hivatkozva lehordta a sárga földig, jellemtelennek, 
nevezte, az apja szégyenének stb. Erre Ferike – saját bevallása szerint – sírva fakadt 
és úgy hallgatta a letolásokat. Mikor Hollós befejezte a szidásokat, még annyit 
mondott: még volt nálad is jellemtelenebb az osztályban. Elővette Cseh Károly 
hibátlanul megírt dolgozatát. (Ő szedte össze a dolgozatokat és jelezte nekünk Ferike 
esetét.) 

Erre még aznap délután összeült az osztály hangadó része. Úgy döntöttünk, hogy 
az éjszaka megpokrócozzuk Karcsit. De nem csak az osztály nevében, hanem az egész 
évfolyaméban. Ezért minden más osztály legerősebb fiúját meghívták a 
pokrócozáshoz. 10 főből állt a kivégző brigád, négyen fogták Karcsit, (Bátorfi, Lassú 
egy-egy kezét, Kontraszty a bal lábát egy negyedik a jobbat fogta) hatan ütötték, ahol 
érték a derékszíj csatos végével. (Lehet, hogy az igazi ok az volt, hogy Karcsi igen erős 
felépítésű volt, korábban versenyszerűen bokszolt.) Nagyon megverték (pokrócot 
dobva az alvóra, lefogták és ütötték). Utána aztán megmondták neki az okot. A verők 
előbb kifáradtak, mint ő. Én szerintem Hollós is ilyenre gondolhatott, mert korábban 

                                                 
33 Saját kérésére – félelemből vagy politikai okból (?) A PUMa 6. századánál levő Messrschmidt 
átképző parancsnokától kérte, hogy ne repültesse így startirnok volt. Nyugatról jött haza – ezt latagadta 
– elsők egyike volt, aki a HM.-be jelentkezett. Az 50-es években szsovjet ügynökként a Légierők 
parancsnoka lett. Nyugdijazása után a MALERT-nél dolgozott.  
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cőgereket tanított, és ott rendszeres büntetés volt ez a közösségi életet durván 
megsértőkkel szemben.” 

A hatalmas erejű Karcsit, aki végül is kiszabadította magát felugrott, mint a 
gumilabda és kirohant a folyosóra lekapott egy mausert, rávágta a szuronyt, és mint az 
őrült 95 kilójával kergette a kivégző brigádot. Bújt ki hova tudott, ki merre látott, futott 
ki az épületből. Féltették életüket a gyilkos haragtól. Erre minden okuk meg is volt. 
Amikor fájdalmában, bánatában elaludt, akkor jöttek elő a többiek.  

Nádor Ferikét nyápicsága miatt nem is méltatták ilyen kezelésre, jellemén úgysem 
tudtak javítani.   

Harámit is megpokrócozták, mert olyan nagy pofájú volt és azt hitte, hogy Ő sz.rta 
a spanyolviaszkot. 

Kovács Sándor és Cseh Károly a boxoló, voltak jó barátságban. Kovács Sándor 
idősebb volt évfolyamtársainknál és vitorlázó repülő oktató volt bevonulása előtt 
Miskolcon. 

D osztály 

Az osztályelsője az I. és II. félévben végig Szabó Károly aks. cőger. Ő volt 
Szombathelyen az I. évfolyam 2. század rangelsője is, és így szakaszparancsnoka is. 

Osztálynévsor: 

1 Ifj.Bakonyi Miklós g Tab Bs aks  21 Soó Gáspár te Sz.udvarh D aks 
2 Báti János g Győr Be aks 22 Sürü Béla g Kaposvár Be karp 
3 v.Berényi Sándor te Szeged A karp 23 Szabó János g Debrecen C aks 
4 Berkessy Mártn g Bpest K aks 24 Szabó Károly c Budapest V aks 
5 Csizmadia Sándor g Győr Be aks 25 Thurzó Jenő te Szolnok A karp 
6 Dinka Tibor k Szolnok D karp 27 Weingärtner Ján te Bpest A karp 
7 Drávai Pál g Miskolc D aks 28 Gádor Dénes  g Paks Be aks 
8 Linthaller György g Győr Be aks 29 Juhász Gábor g Kárpátalja K karp/
9 Friedrich László t Bpest Be karp 30 Kovács Ferenc te Győr A karp 
10 Ghyczy Márton g Bpest Be aks 31 Szendei János g Pécs Bs aks 
11 v.Horváth Béla c Kalocsa V aks 32 Újházi László g Szfvár Bs aks 
12 Imecs József g Cegléd K aks 33 ifj.Vörös Sándor g Gyöngyös Bs aks 
13 Kiss Gyula g Szolnok D karp/
14 Kocsis Nándor g Mohol Yugo M karp 
15 Koppány Pál g Kaposvár A aks 
16 Ladó Antal g Dorog Bs aks 
17 Mátay Andor g Bpest D aks 
18 Miklóssy Sándor g Géres Szatm.m. D aks 
19 Nagy Gábor f Bpest M karp 
20 Somody Zoltán g Miskolc K aks 

3 cőger. 30 karp. c =cőger; g = gimnázium; k = kereskedelmi érettségi; ta = tanítói oklevél; te = 
gépészeti technikum; f = főiskolai hallgató- 
 HMNRA A = Algyő; Be = BESZKÁRT; Bs = BSE;   M = M. Sr. E; D= Debrecen;  K = Kassa;  V 
=Vát 

Szabó Karcsi három ágyas szobájában (1) lakott Wunder Károly karp-al és 
Berkessy Márton aks-sal. 

Elhelyezés az egyes szobákban. (Ezek az adatok nem pontosak és hiányosak) 
2. szobában cőger szobaparancsnok mellett Drávai Pál, Mátay Andor, Nagy Gábor, 

Kiss Gyula, Kocsis Nándor, Friedrich Laci, Gáspárfalvy József, Somody Zoltán, Soó 
Gáspár, Szabó Tibor 

A 3.  szoba nem ismert. 
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 Történtek: 

1943. kora tavaszán Szabó Károly szolgálatvezető akadémikus volt. „Egyike” a 
cőgerejben már belésulykolt kötelessége miatt, a körletet reggeli után, a tanítás 
megelőző fél órában leellenőrizte. Ezen a napon pont szennyes kirakás napja volt. Ha a 
„mosató” könyvek nem voltak teljesen kitöltve, vagy a ruhák nem voltak rendesen az ágy 
végébe kitéve, nagy viták támadtak. Pl. valaki nem azt kapta vissza, amit leadott, vagy 
még rosszabb, ha egy rosszkedvű ügyeletes tiszt kihallgatásra vágta az embert a 
kupl.rejért.  

Karcsi helyettesével Ghyczy Marcival járta a hálótermeket és egyszer csak 
megjelenik Scholtz a reptér ügyeletes tiszt. „Vörös képe még vörösebb volt a méregtől, 
valaki már úgy látszik felhergelte erre a napra. Szabályosan jelentkezünk nála, 
elmondva, hogy mi járatban vagyunk és erre se, szó se beszéd előordítja az ügyeletest és 
kettőnket előzetes letartóztatásba helyezett, ami röviden azzal járt, hogy mars le a 
fogdába, de mivel előzetes letartóztatás volt ez azt jelentette, hogy vihettük matracunkat 
magunkkal, tehát nem kellett a priccs fadeszkáján aludni. A jó nép vigyora közepette 
matracokkal a fejük tetején baktattunk le az ügyeletessel az élen, a víztorony alatt levő 
fogda épület felé. Nehogy bánatukban öngyilkosságot kövessünk el, a cipőfűzőinket és a 
nadrágszíjainkat ki kellett húznunk. Remek látvány lehetett, mikor a kb. 1 km-es utat 
végigzsonglőrözték a fogdáig.  

A kihallgatás idejére vissza kellett jöjjenek, ahol aztán Békássy jóságos szeme elé 
kerültek. Scholtz, mint reptér ügyeletes tiszt nem volt jelen, csak Papp Tibor, mint 
Karcsi osztályfőnöke lépegetett Tóni bátyánk mögött fél balra hátra.  A két delikvens a 
sor végén, az egyéb ügyek kategóriájában állt.  

Mikor elmondták a mondókájukat, hogy miért vannak itt, hogy és mint történt a 
dolog, Tóni bátyánk szeme úgy villogott, mint a bagzó macskáé, és mögötte Papp Tibor 
majd megfulladt a visszafojtott kuncogástól. Az öreg csak ennyit mondott az orra alatt: 
„Ilyen marhaságot”.  

A többit nem értettük. Persze mindkettőjüket visszaküldte a tanterembe a nap 
menetét folytatni, a század altiszttel kihúzatta az egész ügyet a listáról. (Szabó Karcsi) 

 
Már az év vége előtt Nagy Gábor tartalékos hadapród őrmester eltávozással a 

Közgazdaságtudományi Egyetemen doktorált. Táviratot küldött érkezéséről az 
Akadémiára, melyet Dr. Nagy Gábor néven írt alá. Az Akadémián éppen új orvost 
vártak. Kiküldtek a doktor úr elé egy személygépkocsit, mire megérkezett dr. Nagy 
Gábor hadapród őrmester. Nagy húzása volt Gábornak.  

Fegyelmezés egymás között és harc a hálótermek között 

Az egyes hálótermek között olykor hadiállapot alakult ki. Ez persze legtöbbször a 
szobaparancsnokokon (cőgereken) múlt. A háború persze mindig megmaradt a stikli 
kategóriában és sohasem jelentett sem komoly nézeteltérést, sem háborúságot  

az „éjjeli ütközet”   
Szombathely, 1942/43 Repülő Akadémia épület II. emelet Déli szárny C és D 

osztályok szobái, éjjel 12 óra. 

A D osztálybeliek egyik éjjel összekeverték a szemközti hálóban levők bakancsait, 
össze-vissza kötözték az egyes cipőket, kellemes reggeli meglepetést okozva a C-seknek. 

A válasz egy pár nap eltelte után: 
A C osztálybeliek halál csendben összeszedték a D osztály szobáiban talált ruhákat 

és átdobálták a 2. század hangárépülete tetejére. Elképzelhető, hogy reggel ébresztő után 
ez milyen következményekkel járt. 

 



 

 

24

Napirendünk 

06.00 ébresztő. Sokaknak a legnehezebb feladat. Az ágyban maradást „sózás”-
nak mondtuk 

06. 10-kor meztelen felsőtesttel csukló. Melyet általában az ügyeletes tiszt vagy 
a sporttiszt tartott. Megfelelő távú futás is be volt iktatva. 

Vasárnap nem volt reggeli torna, és egy órával később 7 órakor volt ébresztő, 
ennek ellenére többen még ezt az időpontot is korainak tartották és a csengő 
megszólalásakor is még az ágyban, nyújtózkodtak.  

Arra számítottak, hogy meghallják, ha az ügyeletes tiszt jön és belép a szomszéd 
szobába, a szomszéd szoba parancsnokának „vigyázz” vezényszavát úgy is meghallják és 
lesz elég idejük az ágyból kiugrani.  

 
Többször előfordult, hogy mikor Papp Tibor főhadnagy úr (őscőger) volt az 

ügyeletes tiszt, letiltotta a szobaparancsnok „Vigyázz” vezényszavát és egyszerűen 
benyitott a következő szobába és már számolta is az ágyban levőket.  

Az őt kísérő ügyeletes csak a szobaszámot és az ágyban levők számát írta fel.  
A heverészőknek reggeli után menetöltözetben kellett a „B” reptérre átfussanak, 

meg vissza, vasárnapi szórakozásként. Egy kivétel volt egyszer Sűrű Béla, aki jelentette, 
hogy ő beteg és nem futhat. Neki nem kellett futni, de sétálgatva vihette az éjjeli 
szekrényét oda s vissza. A gyakorlatot Papp főhadnagy óránként háromszor 
megismételtette, majd végül ebéd előtt lefújta a gyakorlatot. 

Szombathelyen, Hollós alezredes úr is ügyeletes tiszt lévén, ellenőrizte a reggeli 
csuklót!  

Czulek Jóska volt az ügyeletes, aki keményen jelentkezett nála. Hollós rangon 
alulinak tartotta a körlet ellenőrzést s nem ment végig a hálókon, mint Papp Tibor, 
hanem azt hitte, hogyha a kijárati ajtóhoz áll és elkezdi számolni a népet, rájön a lógók 
számára. Persze ezt a futásból bejövők, ahogy észrevették, kimentek az épület másik – 
reptér oldalára nyíló ebédlő ablakokon, majd újra bejöttek az ajtón.  

Hollós csak akkor kapcsolt, hogy valami disznóság van, amikor már 130 helyett, 
lehet. hogy háromszázat, de biztos, hogy legalább is a felét, 150-et számolt. 

Reggeli torna után mosakodás a bádogból készült hosszú vályús mosdóban, majd 
körletrendbetétel után 

06. 30 (07.30). Reggeli általában adagolt volt, így itt csökkent a „rozsomák” 
intézmény hatása. 

07. 45.-08.00 között szólt a morze a-b-c, normális sebességgel az osztálytermek 
hangszóróin keresztül. Hogy ezeket, mint kezdők követni és füllel is jól érzékelhetően 
(zeneileg) venni tudjuk, az első napon az a, i, és s betűket adták:  .,_ .., … (egy, kettő, 
három rövid jel) Ez a gyakorlás minden nap folyt egyre növekvő betűszámmal és egyre 
értelmesebb szöveggel.     

08. 00-13. 00 Tantermi foglalkozás, később tárgyalom. 

13. 00 Ebéd  

Nyolcfős asztaloknál történt napos tiszti felügyelet alatt. 
Hollós ezds. a személyi anyagainkat áttanulmányozta. Sűrű Béci34 az ebédlőben a 

hatos asztal alsó végén ült és megállt mellette Hollós ezds. és megnézte szalvétája 
mellett hazulról küldött levele borítékján levő címet. Megkérdezte, hogy   

                                                 
34 Sűrű Béla (Béci) akkor karpaszományos tizedes 1921. 04. 15-én) született és 1940-ben Budapesten a 
Horánszki főreálban érettségizett, majd otthon Görgetegen, a jegyzői hivatalban dolgozott már, amikor 
olvasta a repülő Akadémia felhívását és jelentkezett. Pécsett volt orvosi vizsgán, majd Ferihegyre került a 
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- „Mi újság Görgetegen? S mi újság a jegyzőségen?”  
Béci annyira meglepődött, hogy a meglepetéstől nem bírta megenni még az ebédet 

sem.  
14. 00-17. 00. Tantermi foglalkozás.  
A délelőtti folytatása. A tanrendet és a tantárgyakat később tárgyalom. 

17.00 Parancskihirdetés eligazítás. 

Sok emlékezetes élményünk fűződik a parancskihirdetésekhez is, melyeket a 
mindenkori napostisztek tartottak. A legemlékezetesebbek egyike: 

Fodor Gyula testnevelő gyakornok úrral történt 
A csapattisztek bizonyos fokig minden más szakszolgálatos tisztet lenéztek, legyen 

az műszaki, vagy testnevelő, vagy irodatiszt, vagy tanár. Legtöbbször őket osztották be 
szombat vasárnap akadémia ügyeletes tisztnek is. 

 Így hirdette egy szombat délután a parancsot, a kimenőre készülő századnak 
Fodor Gyula vívómester gyakornok, akit Sportparaszt-nak tituláltunk, részben 
magatartása, részben magas követelményei miatt. A gyakornoki cím az, ami zászlósi 
fokozatott jelentett.  

Fodor hadarva olvassa a parancsot. A század jobb szélén mindig az első szakasz, az 
"A" osztály állt. A mellettem álló Polányi Pista (Hosszú Pisti) az első raj parancsnoka 
hatalmasan elásítja magát. Én ezt azért látom, mert Fodorra néztem, aki tőlünk balra, 
elöttünk állt. Pista minden mozgása egyébként mindig lomha lezserséget mutatott, de 
esze a helyén volt.  

Fodor észreveszi az ásítást és elordítja magát felpillantva a parancs papírjából:  
- „Polányi kérem, a szájába ugrok, és összefos.m magam!” Halott csend. Mindenki 

felfigyel és hallja az azonnali sztenori választ:  
- „De nem gondolta meg a gyakornok úr hogy hol jön ki!”  
Növelte a komikumot a vívómesternek adott azonnali riposzt! Kitört a röhögés.  
„Vigyáz”-ban ez tilos! Na erre megkezdte Fodor a fegyelmezőt guggolással, hogy az 

extra ruhák ne menjenek tönkre. Már sötétedett, mi mindig guggoltunk, illetve 
térdeltünk. Nagy nehezen kevesen mentek, ha menni tudtak kimenőre, mert átizzadtak 
az extrák s piszkosak lettek a sárga félcipők. 

18.30 Vacsora majd szabad foglalkozás  

21. 00 Takarodó. 

Utána engedéllyel lehetett tanuló-szobán tartózkodni, de a tantermi tanulásra 10-
ig vagy 11-ig volt lehetőség, a fennmaradok csak 10 vagy 11–kor mehettek a 
hálótermükbe. Közben tilos volt a pihenők nyugalmát zavarni. 

Kihallgatások 

 (ideje változó volt, már írtam az ott történtekről)  

A katonává nevelés egyik fő eszköze volt, melyet rossz idő esetén az I. emeleti 
folyosón, jó idő esetén az Akadémiai épület mellett tartottak.  

A folyosón az egész évfolyam hármas sorokban állt egymás mellett és a század 
balszárnyán folyt a kihallgatás, melyet általában a század parancsnokunk Békássy Antal 
szds., - szeretett „Tóni bácsink”- tartott. Naponta találkozott Vele az évfolyam és 
mindannyian végighallgattunk a szolgálat átadás-, kérelem-, panasz-, rendelve 
akadémikusainak jelentéseit és Tóni bácsi mondásait, ítéleteit. 

Kihallgatásra a nem megfelelő magatartású növendékeket a feljebbvalók rendelték.  

                                                                                                                                                           
Beszkárthoz, a Repülő Alaphoz Kovács Sándor és Bezzegh László keze alá.Az 1. Vadászcsoportban volt. 
Öt légigyőzelme, 3 sebesülése, 4,5 éves börtönt kapott a PUMA perben   
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Sok „ügy” borzolta az évfolyam kedélyeit, melyeket mindenki végighallgathatott a 
kihallgatásokon. Legtöbb kihallgatásra rendelést talán a túlzott alkoholfogyasztás 
okozta. 

 „Túlzott alkoholfogyasztás” 

Nehr Tibor és Horváth Karcsi - szobatársaim - első kimenőjükön alaposan 
benyakaltak. Lekésték a város széléig közlekedő utolsó villamost és gyalogszerrel éjfél 
után lépték át az őrséget. Egy zászlós volt az őrség parancsnoka, aki kihallgatásra 
rendelte a két ittasan érkezőt. Mindenki azon spekulált, vajon mi lesz Tóni bácsi 
szankciója, mert ez volt az első kihallgatásra rendelés.  

Mivel a kihallgatás elején a szolgálatot átadók, átvevők álltak, a végén az 
odarendeltek, mikor oda lépett, meg sem várta, mit jelent Tibor, hanem megkérdezte: 
maga miért jelent meg? Tibor jelentette: „Százados úr alázatosan jelentem, ittas 
állapotban, az utolsó pillanatban jöttem a kimenőről vissza.” 

-„Tudja mennyit ivott? Ha igen, úgy legközelebbi kimenőjén igyon egy pohárral 
kevesebbet.” Mindkettőjüket elengedte. Nagy kő esett le fiatal szívünkről.  

Imádtuk Tóni bácsit Tibor és Karcsi, viszont igen gyakran megjelent előtte ezután 
is.  

*  *  * 

Egy későbbi alkalommal Nehr Tibor, Horváth Karcsi, szobatársaim, Mátay 
Tüskével a kantinban rettenetesen berúgtak. Tibor tántorgásával majdnem fellökte 
Vasady szds.35 urat, aki kihallgatásra rendelte a delikvenseket. Tibor annyira részeg volt, 
hogy köpenyében húzták haza.  Ellenőrzéskor már a ruha lekopott róla és meztelen volt. 
Úgy mosdatták a tűzivíztárolóban. Kihallgatásra rendelték.  

A kihallgatást Békássy tartotta. Nehr mikor elmondta, hogy 
- „Alázatosan jelentem, berúgtam és nem nagyon emlékszem a részletekre.”  
 Békássy szds. jellegzetes szemforgatásával és szájával csücsörítő mozgással pislog, 

majd pillanatok alatt kiszabja a  
- „Két hét laktanyafogság!”.  
Odalép Horváth Karcsi elé s mondja:  
„Ugyanaz!” majd Tüske elé:  
„Ugyanaz!” 
Röviden szószaporítás nélkül elintézte a társaságot. 

*  *  * 
Másokkal is előfordult ilyesmi. 
Sűrű Béci, Szabó Karcsi, Lassú Béla (Tódorka) és még mások egy kicsit kapatosan 

jöttek vissza a kimenőről.  Randalíroztak a lépcsőházban.  
Az ügyeletes akadémikus Mátay Andor (Tüske). Hatalma teljes tudatában 

rendreutasította őket és még azzal is fenyegetett, hogy fogdába zavarja a népet. 
 Több se kellett nekik. Tüskét levetkőztették meztelenre és minden tiltakozása 

ellenére derékszíját tölténytáskával együtt a hasára, kötötték és sapkáját a fejébe 
nyomva, felvitték a lépcsőház tetején levő kis torony teraszára és a csapóajtót, belülről 
lezárták.  

Csak jó idő után engedték vissza. Szegény Tüske érthetően rettenetesen dühös volt.  
Persze hétfőn kihallgatás volt a vége. Eredményét nem tudom. 

*  *  * 

                                                 
35 Vasady szds. az Osztályparancsnokságon szolgálatot teljesítő tiszt volt Csics bácsi mellett. 
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Egy másik alkalommal egy csoportos kimenő után, Mátay Tüskét is bedobták egy 
kb. 1000 literes tűzvíztárolóba, fejét is belenyomták, hogy csendesebb legyen. Tél volt, 
nem volt kellemes a kényszerfürdés.  

„Béka Tóni” jó indulattal kezelte az ügyet, és úgy vette, mint egy komolytalan, ittas 
állapotban elkövetett csínytevést, noha a szolgálati szabályzat értelmében még 
várfogságra és felkoncolásra is ítélhette volna őket. Szerencse, hogy nem a „szadista 
Scholtz” kezébe került az ügy. (Szabó Károly) 

 „Nem lehet ezzel a puskával lőni”   
Tél volt, a kihallgatást az akadémia folyosóján tartották. Riadó gyakorlaton Balogh 

István (Popej) puskája összeakadt Széplaki Jenő puskájával és puskája célgömbjét 
letörte.  

Természetesen kihallgatásra rendelték őket.  
Széplaki aks. kihallgatáson jelenti, a fegyvermester és egy szakaszvezető mellett, 

hogy 
 - „Százados úr! Széplaki Jenő akadémikus alázatosan jelentem Balogh István 

akadémikus véletlenül letörte puskám célgömbjét és a puskával ezért nem lehet lőni.” 
Békássy elkiáltja magát.  
- Adja ide azt a puskát! – odaadja 
- Fegyvermester! Adjon egy töltényt, szakaszvezető nyissa ki az ablakot. Kinyitotta.  
 Békássy kilőtt az ablakon. Visszaadta Széplakinak a puskát azzal, hogy 
 ”Látja, lehet vele lőni, ne jelentsen valótlanságot, mert ezzel a puskával igenis 

lehet lőni.” 
- „Fegyvermester cserélje ki a puskát!” 
 S lépett tovább. 

 „Ez egy jó nő” 

  Szabó Andor főhadnagy – mint már említettem - nagyon népszerűtlen tiszt volt az 
évfolyamon. Viszont nagyon csinos volt a felesége, akire Nehr Tibor és Horváth Karcsi a 
moziban meglehetősen illuminált állapotban azt mondták: „Ez egy jó nő!” - Mivel ezt 
Szabó fhdgy. is meghallotta, a két karp. gyorsan eltűnt. Szabó utánuk ment a reptérre és 
kihallgatásra rendelte őket. 

 Mivel nem tudta, hogy melyikük mondta az összes moziban lévőt kikérdezte, hogy 
ki mondta ezt. Mivel Szabó teljesen kiszámíthatatlan volt, mindenki tagadott.  

Erre legalább 10 aksot kihallgatásra rendelte, és maga is ott volt.  

Egyenként jelentették Békássynak, hogy Szabó főhadnagy úr kihallgatásra 
rendelte, mert szerinte azt mondta a feleségéről, hogy   

- „Ez egy jó nő”.  

- „Na és?”  

- „Alázatosan jelentem nem tettem ilyen megjegyzést.” Tóni tovább lép, szokása 
szerint nagyokat pislog, kérdezi a következőt. Ismét és ismét meghallgatja a jelentőt. 
Mindenki ugyanazt mondja. Türelmetlen lett.  

A kihallgatás előtt fel alá sétálva végül megkérdezte: 

- „Ki mondta Szabó főhadnagy úr felesége jó nő?” Senki sem jelentkezett. Tóni 
szeme felcsillant. 

- „Kérem főhadnagy úr, ezek szerint senki sem állította a kedves feleségéről, hogy ő 
egy jó nő, s ha ön kívánja, írásban is adom.”  
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Ezzel befejezte az ügyet, Szabó fhdgy. meg majd szétpukkadt a méregtől, mi meg 
örömünkben. (Frankó Bandi)  

*  *  * 

A kihallgatásokon „bölcs mondásokat” is hallhattunk Békássy Antaltól:  
- „Egy 45 éves főtörzsőrmestert nem szabad letegezni és egy hangármesternek nem 

lehet, azt mondani, hogy egy motor cserét két óra alatt végezzen el!” 

Étkezésünk, élelmezésünk 

Étkezésünk az épület földszinten levő ebédlőben felszolgált reggeli - délben ebéd – 
este vacsorából állt. Nyolcan ültünk egy asztalnál. Mivel az ételek zömét tálban tették az 
asztalra, és mindenki magának szedett, az igazság is azt diktálta, hogy a kezdés joga 
naponta tovább ment eggyel, és aztán sorba a többi. Legtöbbször volt repeta is, az, 
fordított sorrendbe járt közre.  

Gyakorlatilag ez a katonai iskoláktól átvett, un. ROZSOMÁK „intézmény” volt, 
mely azt jelentette, hogy a reggeli, déli és esti étkezésekkor a közös (8 személyre 
méretezett) tálban hozott nagy tálból, minden nap másik növendék vett először, majd őt 
követte az asztalnál sorrendben a következő. Esetenként ez azt is jelent(het)te, hogy az 
utolsónak vagy az előtte levőnek nem maradt semmi „értékelhető” étek a tálban, csak lé. 

Ez minden esetben bekövetkezett a B osztályban levő szegedieknél, akik egy 
asztalnál ültek. Az asztalfőn Bátorfi (Billig, Ócsó) Jancsi, Mátételki Dezső (Dodo), 
Kontraszty Bandi (Don, Dondoló), Kardos Miklós (Micu) és még négy fiú. Mindannyian 
nagy étkűek. Mivel a ROZSOMÁK rendszer volt életben bizony négy nap után két 
koplalási napot kellett tartsanak, mert az első négy kivette az étel javát és a másik 
kettőnek sohasem maradt.  

A Bések egyik asztalánál a nagy növésű főiskolai boxbajnokságot nyert Cseh Karcsi 
törte meg ezt a rendet. Ő az asztal közepe tájékán ült, és önző és bajtársiatlan volt, mert 
tekintet nélkül a tálban levő étel mennyiségére és az utána következő aksok számára, 
mindig csurig, illetve púpozva szedte tele a tányérját. Bizony előfordult, hogy egy-két 
asztaltársa éhen maradt. Mondanom sem kell, hogy ha Karcsi jutott szedésben úgy 
középtájon, neki sem maradt sem a főtálból, sem a repetából.  

Élelmezésünk kiváló volt. Reggelire tej, tejeskávé, kakaó, tea volt váltogatva vajas 
kenyérrel vagy péksüteménnyel. Ebédre leves, hús főzelékkel vagy körettel, esetleg 
tészta, vacsorára legtöbbször egy tál étel. (Vasárnap hideg vacsora.) 

Délelőtt a tízórai szünetben vajas kenyeret kaptunk felvágottal, esetleg vajas mézes 
kenyeret. Ha repültünk a pincérek a startvonalra is kihozták utánunk. 

Uzsonnára egy bucit (kenyértésztából sütött behasított zsemleféle) és egy pici 
almát kaptunk. Télen nagyon sokszor volt gomba leves. Ez mindig szárított gombából a 
benne élő kukacokkal együtt készült. Természetesen a kukacok a leves tetején úszkáltak 
a zsírral együtt. Csak kezdetben volt borzalmas, meg lehetett szokni, majd tavasszal 
eltűnt a szárított gombával együtt. 

Az élelmezés lelke Pufi, a szegedi városi húscsarnok pénztárosa volt, aki ragyogóan 
számolt fejben, de kegyetlenül kövér katona volt. Mások szerint civilben az egyik híres 
szegedi szállodában dolgozott. Volt egy Zsuzsi nevű korcs kutyája. Pufi „kúszás” 
parancsára valóban végig kúszta a terepet. Kövérsége mellett igen jól főzött. 

Két minden hájjal megkent kuktája, egyben pincéreink, Kendik és Hochrein 
honvédek voltak, akik étkezéskor felszolgáltak részünkre és a repülési napokon, a startra 
ők hozták ki tízórainkat, mert akkor azt is kaptunk. 

A gyalogsági kiképzésünk alatt még kiváló volt élelmezésünk. 
Kiváló étkezésünk oka nagyrészt az volt, hogy géhás tisztünk Heckenast fhdgy. egy 

egészségi okok miatt letiltott repülőgép-vezető, Papp Tibor és Elekes Jenő főhadnagyok 
barátja, volt, aki mindent beleadott, hogy jól éljünk. (Veszprémmel ellentétben, amiről 
később még olvashatunk.) 
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Később - ez is változott – romlott kezdeti kiváló ellátásunk. Hetek múltán Papp 
Tibor főhadnagy úr is - ügyeletes tiszt lévén - megállapította, hogy a koszt kevesebb, 
mint előző szolgálatakor volt. Bement a konyhába és kinyitatta Pufival a szekrényeket. 
Az egyikből mérhetetlen mennyiségű kifli csúszott ki. Ezt azonnal kiosztatta és 
megparancsolta a szakácsnak, hogy ezután, ha őt meglátja, addig csinálja a „feküdj-fel”-
t, amíg Ő nem mondja, hogy elég. Talán még most is fekvő támaszkodik szegény 
Pufink….  

Scholtz Miklós százados, egy másik alkalommal, mint reptér ügyeletes tiszt 
csuklóztatta meg szadisztikusan a szakácsunkat  

Más rossz nyelvek szerint Heckenast fhdgy., élelmezésért felelős gazdasági 
tisztünk, azért kapott „Zöld (Béke) Signum”- ot, (Kormányzói dicsérő elismerést), mert 
annyit spórolt élelmezésünkön, hogy a kitüntetést ezért érdemelte ki. 

Egészségi ellátásunk 

Egészségügyi ellátásunkat két orvos is szolgálta. A hibás beszédű Dr. Patkós és Dr. 
Szimonidesz László orvos századosok. 36 Szimonidesz százados a gyanús lógosokat 

omnadin transpulvinnal oltotta be, amely nyílván fájdalmas injekció lehetett.  
Aki ezt az oltást is vállalta, az, nyílván nagyon beteg lehetett, annak nem adta be, 

annak más gyógyító injekciót adott.  
Orvosaink elsősorban nagy gondot fordítottak a nemi betegségek megelőzésére.  

*  *  * 

Ártatlanságunkra jellemző volt az A-s Tar Jancsival történtek. Neki is, mint 
mindenkinek, kiosztották a Véto-t37 és meglehetősen érthetően, megmagyarázták 
használatát.  

Jancsi visszajön kimenőről és meséli, hogy milyen találkozása volt egy köznővel. 
Mondtuk neki, hogy 

- „Jancsi! Vigyázz, nehogy trippered legyen”  
- „Nem lehet semmi baj, hisz a nővel az összes Véto-t megitattam!” 

*  *  * 

Köztudomású volt, hogy még a Repülő Alapnál az első gatyabajos Diószeghy 
Gyurka, az Akadémián Márton Gyurka volt. 

A Légierőknek kihelyezett fogászata is volt Szombathelyen. Irigyeltük Sűrű Bécit, 
mert fogai begyulladtak és két hétig járhatott be naponta a városba. 

Újonc kiképzés – 
1942. október 17-30 között. 

Az újonc kiképzés alatt sajátítottuk el az egyes honvéd-, raj-, szakasz-, majd század 
„alaki” kiképzését. 

Ebbéli ismereteink fejlesztését a tanrendben szereplő „gyalogsági kiképzés” 
tantárgy szolgálta.           

Vezetője, majd tanára: Békássy Antal századparancsnok volt. 
Őt segítették az osztálytiszteké  cőger növendék helyetteseik: 
I. szakaszparancsnok Scholtz Miklós százados, helyettese, az "A" osztály 

(kinevezett) osztály-elsője Ferenczy Zoltán (Tekla) két sáv két gombos (jeles rendű) 
cőger; 

II. szakaszparancsnok Helesfai István százados, helyettese - a B osztály osztály-
elsője, Keller László (Ézsau) két sávos (jó rendű) cőger38  

                                                 
36 Dr. Szimonidesz László orvos századost mi Vátról a HMNRA-tól ismertük, mert Balogh István (Tuta) 
jó barátja volt még Aknaszlatináról, ahol 1941 júniusában Bückerrel I. fokú kiképzést kapott. Váton 
vitorlázott is és 1941 júniusában egy Vöcsökkel csőrlésből éles fordulóból csúszott le és bal szárnyvéggel 
ért földet. Nagyon szégyellte magát. 
37  A Véto egy baktériumölő folyékony szer volt. 



 

 

30

          III. szakaszparancsnok Szabó Andor főhadnagy. helyettese – a C osztály  osztály-
elsője Vidonyi János (Róka), Olaszországba vezénylése után Egry Tamás sáv gombos (jó 
rendű) cőger lett. 

IV. szakaszparancsnoka Papp Tibor főhadnagy, helyettese a "D" osztály 
osztályelsője Szabó Károly (Karesz) ugyancsak sáv gombos (közepes rendű) cőger volt.  

Az újonckiképzést az osztálytiszt szakaszparancsnokok felügyelete alatt cőger 
szoba-parancsnokok és repülő sorkatonák, tisztesek tiszthelyettesek végezték. 

Derültünk, mikor hallottuk a tisztesi parancsszót, hogy „Irány a "Kunió" (gonió 
helyett, mely egy repülést rádión irányító házikó) sorakozó!”  

  A kiképzés során megtanultunk állni, járni, fegyver nélkül és fegyverrel, alaki 
mozgásokat, parancsra végrehajtani, katonásan mozogni és persze elszenvedtünk 
minden olyan dolgot, mellyel mi civilek azelőtt soha nem találkoztunk. – Ennek elérése 
érdekében reggeltől estig – az étkezési szünetek kivételével – „jobbra át!” és a többi 
undorító vezényszóra kellett minél tökéletesebben ugrálnunk, mintha dróton rángattak 
volna. Ez a borzalom szerencsére csak két hétig tartott. 

Volt egy rendkívüli eset is, ami miatt még jobban becsültük Békássy Tónit. 

Fodor gyakornok valami miatt „Feküdj!-Föl!”-t vezényelt, Béka Tóni ott volt. 
Fejcsóválva nézi. Elkiáltja magát: 

-  „Figyeljenek rám, hogy kell a feküdj-öt végrehajtani!” Fodornak: 

 - „Vezényeljen!”  

Fodor alig hogy kimondta, Tóni a „feküdj!”-ére úgy eltűnt, hogy nem is igen 
lehetett látni, pedig extrában, fehér glaszékesztyűben volt, tőrrel az oldalán. Utánozni 
sem tudtuk. 

*  *  * 

Sokat gyakoroltuk a század oszlopban végrehajtott díszmenetét, melynek általános 
hibája volt, hogy a szakaszok a díszmenet végén, függetlenítve magukat a zenétől, 
elsiették a menetet.  

Békássy Tóni csak azt hajtogatta:  
- "Fiúk csak engem figyeljetek, ahogy nekem mozog a sapkám, úgy menjetek.”  

Mindenkor meg is lehetet nézni díszmenetünket, mellyel szinte kiváltunk a velünk 
együtt menetelő alakulatok közül, mint ezt később az eskütételkor történt. 

Történtek. 
A kiképzés során Magyar tőrm. keménykedik:   
„Kontraszty akadémikus! Látja a goniót? Futás, hozzon egy marék tehéntrágyát!” 

Bandi sántikálva visszatér, hozza a trágyát, leteszi a törzsőrmester elé.  
- „Maga miért sántít?”  
– „Alázatosan jelentem, csonthártyagyulladásom van!”  
- „Akkor miért nem megy gyengélkedőre?” Így Magyar tőrm. 39 

*  *  * 

                                                                                                                                                           
38 Keller Ézsau egyben ő volt a cőgerek pénzügyminisztere. Édesapja jobb oldali beállítottságú ember, 
nővére orvos, akinek legelőször sikerült egzisztenciát teremteni Ausztriában. 
39 5 évvel később civilben, 1950-ben a Kálvin téren Bandi meglátta volt oktatóját. A legjobb szándékkal a 
villamosmegállóban elkiáltotta magát? Magyar törzsőrmester. - Magyar nem tudta honnan jött a hang, de 
nagyon megrettent. Körülnézett nem tudta ki szólította meg. Aztán Bandi szólt neki, hogy ne rezeljen már 
be annyira törzsőrmester úr! Nem ismer meg? - Nem akarta megismerni. Úgy látszik sok volt a füle 
mellett. Bandi nem haragudott már rá. A tanulság: Viselkedj mindig úgy, hogy minden időben minden 
helyzetben beosztottjaid elismeréssel esetleg szeretettel viselkedjenek irányodban.(Békássy szds. oktatása 
szerint) 
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Szentgyörgyi Coli az „őscőger”40 nagyon unta magát és egy alkalommal fogta magát 
és rajával elment szuronyos puskával a kantinba. Éppen őrségváltás volt és szembejöttek 
velük a REGVI II-höz tartozó váltás, akik kérdezték, hogy maguk kicsodák. 
„Akadémikus különítmény” - mondta Zoli és elvonultak a kantinba. Vissza ugyanígy 
jöttek nagy komolyan. Kiképzőnk, egy szakaszvezető, nem is vette észre hiányzásukat.    

*  *  * 

Az újonckiképzés alatt voltak hihetetlen esetek is. Bátorfi, az őscőger gyakorló kézi 
gránátdobást gyakoroltatja. A feladat, hogy találják el a dobók a kitűzött célt. Sűrű Béla 
karp. - falusi gyerek lévén eltalálja. - Bátorfi dühöng: „Te pesti csibész.” Sűrű erre 
(gúnyosan): Alázatosan kérem, 20 feküdj elvégzésének engedélyezését. - Meghallja ezt 
Békássy szds.: „Hagyja csak!” – nem engedte. 

*  *  * 

  Az újonckiképzés félidejében a növendék napos41 felekezetenkénti misére 
sorakoztatta a századot Béka Tóni jelenlétében:  

- Vezényszó: Oszolj! Akadémikus Század! Vallásfelekezetenként sorakozó!  
A század szétrobban, és borzasztó nyüzsgéssel keresi mindenki a helyét. Mint egy 

méhkas össze-vissza szaladgáltunk vagy három percig.  
Békássy türelmetlen. Közelebb jön, elkiáltja magát:  
- „Átveszem a parancsnokságot!” A napos : 
- „A parancsnokságot átadom” Békássy vezényel:  
- „Akadémikus Század!” - Egyszerre csattannak a gyakorló bakancssarkok. 
– „Sorakozó!” - Egy perc alatt áll feszes vigyázban a század. Békássy:  
- „Mivel zsidók nincsenek maguk között, az első két szakasz katolikus, a harmadik 

református, a negyedik evangélikus. Irány a kijárat, század indulj!”  
Tóni bátyánk megoldotta a dolgot röviden katonásan.  

*  *  * 

A két hetes újonc kiképzés végén a HMNRA volt oktatói és a katona-oktatók ellen 
volt egy számháborúnk. Az oktatók voltak védelemben és mi támadtunk. Komoly 
civódás támadt közöttünk, amikor egy-két már „lelőtt” (száma bekiabálásával) oktató 
újra feléledt és számunkat leolvasta.  

A védők között volt Stepper Károly az algyői repülő tér pk.-a, Petres Patyi bácsi, 
Szántai Janó bácsi, Hepper Toncsi és Háromszéki oktatóink, akikre emlékezünk. 

Az újonckiképzés minőségének egyik eredménye volt az, hogy az akadémikus 
századunk udvarlaki őrséget adhatott a Várban. Békássy, Scholtz, Papp Tibor 
vezetésével két héten keresztül gyakoroltunk Szombathelyen. Mikor felmentünk Budára, 
egy testőrtiszt mustrált meg bennünket. Diószeghy Gyurka volt a legkisebb közöttünk. A 

                                                 
40 Amikor a repülő akadémián felszerelt, tulajdonképpen már a tizedik mundéros évemet kezdte. A 
kétheti gyalogsági, u.n. gatyába rázó kiképzést, már kétezer hasonló óra előzte meg, így ez élete 
legunalmasabb időszaka volt. Véleménye szerint „egyedülálló jellemzője volt ennek az akadémiának, 
hogy reptéri közelsége, jellege mellett, a régi és új hivatásos katonák, akadémikusok között az elhelyezési 
körletben és a tantermekben együtt voltunk a tartalékos karpaszományosokkal. Igen gyorsan bajtársi 
egységgé kovácsolódtunk és az itt töltött repülő időszak tovább gazdagított vándor-, kötelék- és kötelék-
műrepüléseivel.” 
41 A századnál a szolgálatot a „szolgálat” látta el. Volt növendék szolgálatvezető, alárendeltje a napos és 
ugyancsak alárendeltje ügyeletes. A naposnak, vagy az ügyeletesnek – egyiküknek - mindenkor szolgálati 
helyükön a körlet bevezető részén kellett tartózkodnia.  Feladatuk a század körletben őrizni a rendet, 
ellenőrizni a jogosan vagy jogtalanul belépőket, fogadni az előjárókat, jelentkezni és kísérni a körletben. 
Minden növendék alárendeltségükbe tartozott. 
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puska a lábát verte. 30 percig kellett az őrállásban lennünk a felállítási helyen, sétálni és 
fordulni katonásan. Meg voltak velünk elégedve az ottaniak.  

Az újonckiképzés alatt tanultuk: Viselkedj mindig úgy, hogy minden időben, 
minden helyzetben beosztottjaid elismeréssel, esetleg szeretettel, viselkedjenek 
irányodban. 

Eskütétel 1942. október 24-én a lovardában volt. 

Ekkor már a beindult újonckiképzés miatt már valahogyan tudtunk alakzatban is 
mozogni letettük az esküt a szombathelyi tüzérlaktanyában ünnepélyes keretek közt. 
Ezen a „kiránduláson” érzékeltük, hogy a várostól kb. merre esik a repülőtér.  

 Az eskütétel végén a városparancsnokság előtt kellett elvonulnunk díszmenetben.  

Mi a Békatóni (csak így hívtuk kiképzésünket vezető Békássy Antal századost) által 
betanított lassú ütemű díszmenetet vágtuk ki, amire a zenekar nem tudta az indulót 
játszani, így a zenekarvezető (tamburmeiszter) a zenét leintette. Mi zenekar nélkül 
díszmeneteltünk, igaz, nagyon mutatósan. Hogy a minket vezető Békatóninak lett-e ebből 
kellemetlensége, nem tudom. Biztosan nem kapott dicséretet érte. (De megmutattuk a 
gyalogosoknak, hogy mi repülők mások vagyunk.)  

 Az eskü mielőbbi letételére azért is szükség volt, mert addig a katonai szabályok 
nem voltak érvényesek részünkre, így például őrséget sem adhattunk, vagy az esetleges 
fegyelemsértések büntethetőségére sem volt lehetősége parancsnokainknak. 

Őrségben 

Szombathelyen, a négy repülő növendék század42, egymást követően adták az 
őrséget minden péntek déltől szombat délig. Ez az állandó éjjeli ordításokat is jelentette. 
Az „Állj! Ki vagy!” felszólításra többször felébredtünk, mikor a hangár melletti őr 
valakire okkal vagy ok nélkül rákiáltott. 

 Szabó főhadnagynak különös trükkjei Békássy szds. úr tudomására jutott. Például 
az, hogy elkérte az őrségben álló akadémikus puskáját, vagy elfogadta tőle a cigarettát, 
máskor ő kínálta meg az őrt cigarettával, vagy őrségben álló növendéktől elkérte 
puskáját, és ha beugrott a hiszékeny akadémikus, minden esetben kihallgatásra 
rendelte.    

Békássy Tóni aztán kioktatott bennünket először az egyik kihallgatáson, majd 
szolgálati szabályzat órán. Nevezetesen, hogy ehhez nincs senkinek joga, az őr ne hagyja, 
hogy megközelítsék, fektesse le a közeledőt, ha nem teszi, lője le, de úgy, hogy 
meghaljon, és ne legyen tanúja senki. Tanultunk is. 

*  *  * 

1942 decemberében ezért Szabó Zülfikár is emberére is akadt.  
Friedrich Laci karpaszományos és Drávai Pali akadémikus a bombaraktárnál álltak 

őrségben. Tél volt, nagy havazás. A bombaraktár az A és B reptér között volt. Zülfikár, 
bár nem volt szolgálatban, trükkjeinek valamelyikét akarta kipróbálni. Nem tudta a 
jelszót és csak nevének és rendfokozatának bemondásával akart Lacihoz közeledni, azzal 
a feltételezéssel, hogy ismerik őt az őrségben állók. És azt gondolta, hogy célt ér.  

Drávai Pali a bombaraktár másik oldalán jól hallotta, amint Laci kéri a jelszót a 
közeledőtől. Az csak nevét és rendfokozatát mondta be. „Állj, vagy lövök” és csattant a 
závár. Szabó András csak a nevét ismétli. Laci „feküdj” vezényszavára, miután látta, 
hogy ennek fele sem tréfa, és mivel számíthatott arra, hogy ellenkező esetben nem 
marad életben, (mert Ő is hallotta Békássy szds. oktatását: ha őrségben lősz, az a biztos, 
ha arra tanú nem marad, vagyis lődd le azt, aki parancsodat nem teljesíti. Kegyetlen de 

                                                 
42 Az A reptér I. osztály 1. 2. százada, a B reptér II. osztály 3. és 4 százada 
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hasznos katonatörvény.) Száz szónak is egy a vége, Szabó fhdgy. úr lefeküdt és mintegy 
háromnegyed órát feküdt a hóban, amíg a váltás nem jött és be nem kísérte az őrszobára 
a C-sek osztálytisztjét.   

Az újonckiképzés 1942. október 30-án fejeződött be, ezután életünket a tanrend 
határozta meg. 

Az elméleti oktatás és a tanrend szerinti repülő gyakorlati kiképzés 
1942. november 2-án (hétfőn) kezdődött. 

Az osztályokban, a hálótermi beosztáshoz hasonlóan vegyesen voltak az aksok és a 
karpok.   Egy-egy osztályban fele – fele arányban voltunk, mint ez az osztálynévsorokból 
is látszik 

A termek berendezése puritán, de modernnek volt mondható Mindenkinek egy 
négyszögletes asztala volt, felnyitható tetővel.  

Az első év folyamán 21 elméleti és gyakorlati tárgyunk volt. 

Tanárok és tantárgyak 

Tanrendünkben az osztályozási értesítő sorrendjében a következő tantárgyak 
voltak: 

Katonai alaptantárgyak 
Felsőbb mennyiségtan  

Hollós Sándor 
 

honvéd-tanár   
alezredes,  
később ezredes 

Mechanika, 
Ábrázoló mértan 
Technológia Korosy Jenő   Repülő százados 
Német nyelv Ferenczy ? Nyugdíjas gyalogos ezredes 
Szolgálati szabályzat  Békássy Antal  43 repülő százados 
Légi harc Gulden György 44 repülő százados 
Hadseregszervezés  Mikó Zoltán psz. vezérkari százados  
Tereptan   Dudás István psz. vezérkari százados 
Fegyverismeret  Szabó Andor 45 

  
repülő főhadnagy 

Bombaismeret 
Híradó ismeret Helesfai István 46 repülő százados 
Kat. Egészségügyi ismeret Szimonisz  Orvos szds. 
Repülőgép-ismeret Garabb György 

  
repülő-mérnökfőhadnagy, 
I. Vh.repülőmegfigyelő Repülőmotor-ismeret 

Navigáció Ajkai Ajkay Ottó 47 repülő százados 
Légi fényképészet v. Elekes Jenő  48 repülő főhadnagy 
Légkörtan vitéz Barna Kornél 49 repülő százados 
Repülőgyakorlati kiképzés  Korosy Jenő 50 

Gulden György 51 
repülő százados 

Testnevelés Fodor Gyula 52 vívómester gyakornok 
Gyak. kiképzés és csapatnevelés 53 Békássy Antal repülő százados 
Alosztály szolgálat 54 Scholtz Miklós 55 repülő százados 

                                                 
43 Békássy Antal 1933. 08. 20. avatták a Ludovika Akadémián 1941-42 repülő hdp. isk.tanár 
44 Gulden György 1930. 08. 18-i avatás 1941-42 repülő hdp. isk.tanár 
45  Szabó Andor 1939. 01. 15. avatták a Ludovika Akadémián 1941-42 repülő hdp. isk.tanár 
46 Helesfai István 1935. 08. 20. avatták a Ludovika Akadémián 
47  ajkai Ajkay Ottó 1936. 08. 20. avatták a Ludovika Akadémián 
48  Elekes Jenő 1939. 08. 20. avatták a Ludovika Akadémián 1941-42 repülő hdp. isk.tanár 
49  Barna Kornél szds. 1929. 08. 20.- avatták a Ludovika Akadémián 
50  Korosy Jenő szds. (Motyogó) Az „A” és „B” osztály növendékeit 
51 Gulden György szds. A „C” és „D” osztály növendékeit osztályozta repülő gyakorlati kiképzés 
háromszor szorzó tantárgyból. 
52  Segítője Váradi János ejtőernyős főtörzsőrmester 
53  Ez a jegy a katonai magatartást és szolgálattevést osztályozhatta 
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Elméleti kiképzésünk alatt a tanrend szerint éltünk. 
 
A tanrend szerint a heti 45 óra a következők szerint oszlott meg: 
Repülő gyakorlati kiképzés: 11 ó.; Híradó ismeret 3 ó.; Fegyver ismeret, Gyalogsági 

kiképzés, Légiharcászat, Légi fényképészet, Légi tájékozódás, Mechanika, Német, 
Repülő motortan, Repülőgép ismeret, Technológia, Testnevelés. 2 ó.; Ábrázoló, Felsőbb 
mennyiségtan, Hadsereg szervezés, Katonai egészségügyi ismeret, Légkörtan, Szolgálati 
szabályzat, Tereptan, Vívás 1 óra; 

 
Tanrend 1942. 11. 02.-től a félév végéig 1943. február 8-ig. 
  

-tól - ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  Szombat 
07.30 08.20 Szolg.szab. Légitájé- 

kozódás 
Repülőgép 
ism. 

Légiharc Tereptan Testneve- 
lés 

08.30 09.20 Hiradó 
ismeret  

   
   
 
Repülés   
   
   

 
 
 
Repülés 
   
   

Testnevelés Repülő.tec
h-nológia 

Ábrázoló 

10.00        10.50 Repülő 
motorismeret  

Hadsereg 
szervezés 

R.fegyver-
tan 

Légifény- 
képezés 

11.00 11.50   Mechanika. Hir.ism R.motor 
ismeret 

Hiradó 
ismeret 

12.00  12.50 Légiharcászat. Kat.-i egés 
ségügy 

Mecha- 
nika    

Repgép. 
ismeret 

Ebéd szünet  
 
Szabad idő

14.00 14.50   Gyalogsági Német F.menny Német        
Repülés   
   

15.00   15.50 Repülő techno
lógia 

Légifény- 
képezés 

Légitájé- 
kozódás.    

 
Gyalogsági 
kiképzés 

. 
16.00   16.50 R.fegyvertan   Vivás Légkörtan    

  
ÜLÉSREND 

 
A tantermi elhelyezkedést már az osztálytisztek végezték. Papp Tibor a D 

osztálytisztje ezt úgy oldotta meg, hogy amikor először belépett az osztályba, a középső 
sort tengelyenként kijelölte és átfordította az egész osztály ülésrendjét. Így aztán a 
jobbra hátul ülők a baloldalon elöl ülőkké váltak. Persze így is minden helynek meg volt 
a maga előnye, mert az első sor előtt álló tanárok hátra figyeltek, a zárthelyit ellenőrző 
puskázást leső ellenőrzést a hátsó sorokból végezték.  

Az osztály első minden esetben a jobb szélen, az első padban foglalt helyett.   
 
Az A osztály ülésrendjére emlékezem.  
 

                                                                                                                                                           
54 Az osztályzatot minden valószínűség szerint az osztálytisztek adták az én esetemben az „A” osztály 
tisztje Scholtz Miklós szds. 
55 Scholtz Miklós szds. 1935. 08. 20-i avatás 
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Szombathely, I.A.OSZTÁLY 

 
  Tanári asztal 

 
 

Horváth 
Gábor 

Eleőd AttilaVarga Lajos 
Horváth Károly

Balogh István Horváth 
János 

Ferenczy 
Zoltán 

 
Szabó ImreNehr Tibor Pákozdy 

Sándor 
Kárpátvölgyi 
István 

Bojtor István Polányi 
István 

 
Veress 
Albert 

Gótzy Pál Szikszai István Hauser Tibor v.Szentgyörgyi 
Zoltán 

Kováts 
János 

 
Szakács 
Károly 

Sarkadi 
József 

Széplaki Jenő Besze Mihály Kubik László v.Baranyai 
Tibor 

 
Polyák 
Tivadar 

Orosz AttilaSimon Pál Nagy Árpád Salamon 
László 

Bársony 
György 

 
Tar János Asztalos 

Károly 
Farkas Jenő Lucskó András Bajza László  Pati-Nagy 

Miklós 

Az első félév záró vizsgája után három osztály első maradt, a C osztályé változott az 
új rangsor miatt. 

Az egyes tantárgyakhoz és tanárokhoz kapcsolódó történetek 

A Felsőbb mennyiségtan, ábrázoló geometria és mechanika tanára 

Hollós Sándor tanár alezredes 56  
A évfolyam legkiválóbb, és talán ezért is a legfélelmetesebb tanára Hollós Sándor 

honvéd tanár alezredes volt, minden régi trükköt ismerő kiváló katona pedagógus. Már 
a mosolyától is libabőrös lett az osztály. Neki a növendékek - szavajárása szerint - „merő 
káposztafejek” vagy „rothadt káposztafejek” voltak.   

Az elméleti kiképzés első felsőbb mennyiségtan óra után Hollós ezredes úr 
ismerkedő próbadolgozatot íratott matematikából, vegyes és áltörtekkel való 
műveletekről, mielőtt a felsőbb mennyiségtan labirintusába bevezetett volna a jó népet. 
Az eredmény iszonyatosan gyalázatos volt – mondanom sem kell. – a dolgozat 
javításkor Hollós elegánsan belibbent az osztályba, felkanyarítva az akasztóra 
malaclopós pelerinjét és csak annyit mondott maró gúnnyal csöpögő orrhangján: - „Sok 
káposztafej és nekem kellene magukat felsőbb matematikára tanítanom?”  

Ezután csaknem minden óráján íratott zárthelyiket felsőbb mennyiségtan, 
ábrázoló vagy mechanikából.  Mindegyikünknek ez volt a legidegesítőbb. 

Hollós mester, minden akadémikus réme, hosszas főreál iskolai tanársága során 
annyira kidörzsölődött, hogy nála a puskázás a röpdolgozatok alatt szinte lehetetlennek 
tűnt.  

                                                 
56 - Hollós ezredes úr a háború után a Kossuth Akadémián tanított. Gótzy Pali volt ott egy hónapos 
"átképzésen". Találkozott vele. Megkérdezte, hogy "Ezredes úr – mert előléptették - mit tetszik itt 
csinálni? Szokásos faarcával, epés gúnnyal felelte: "Felsőbb mennyiségtant tanítok e-e z e k n e k!?!" A 
tisztképzésben részesülők nagyobb részének akkoriban érettségije sem volt. 
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Dolgozatíráskor mindig hátul állt a középső folyosón vagy kivételesen beállt hátul a 
fal mellé valamelyik növendék mögé és úgy figyelt merev ábrázattal előre és csak a 
szeme mozgott. Hatalmas feszültség volt ilyenkor az osztályban. A padon - amely 
íróasztal alakú volt és lapját fel lehetett hajtani - csak piros, fekete, zöld és sárga ceruza 
és egy vonalzó lehetett.  

A dolgozat lapot Ő osztatta ki, jobb felső felébe kellett a nevet, osztály számát és a 
dátumot felírni. A dolgozatírás határozott pontos terv szerint csakis megfelelő ideig 
folyt.  

Általában felírta, de gyakran lediktálta a kérdéseket, melyeket egymás alá kellett 
írjunk. Ez után kezdődött pankrációnk a felsőbb mennyiségtan ábrázoló és mechanika-
kérdésekkel, mikor milyen óra volt. A röpdolgozat a következőképen történt. Kiosztotta 
a negyed vagy nyolcad íves papírokat. Feladta a példát, vagy kérdést. Megmondta, 
mennyi idő áll annak kidolgozására, majd nézte az óráját, és ha eljött a megadott idő 
kijelentette: a dolgozatnak vége.  

Erre egy koppanást akart Hollós hallani. Aki ezt nem tette, annak a 
bajtársiatlanság bélyegével kellett megküzdenie, mert társaihoz képest jogtalan 
előnyökhöz jutott.  

Történtek. 

A osztály 
A koppanás után a padok közötti folyosó utolsó sora mellett ülő két növendék 

átvette a mellette ülő két személy dolgozatát (két másodperc). Felálltunk – az A 
osztályban én a folyosó bal-, Lucskó András karp. a jobb oldalon -  és elindultunk a 
katedra fele, minden sornál összeszedve a dolgozatokat (hét másodperc). A dolgozat 
befejezése után 9-10 másodpercen belül minden dolgozatnak a katedrán kellett lenni.   S 
ez mindig-kevés kivétellel-így történt.   

 Aki késett azt társai nógatták.  Mindent összevetve egy ilyen röpdolgozat ideje 
általában 10 perc volt. Aki miatt ez a rend megbomlott, számolhatott a -„pincs” csel = 
elégtelennel. Az elégtelen – ha beírták a „pincseskönyv”-be – laktanyafogsággal járt 
addig, míg az elkövető azt ki nem javította.  

Ezzel a módszerrel Holló – az öreg katonapedagógus – állandó készültségben 
tartotta a jó népet.  

Mindezek ellenére Hollós ezredes által leadott anyag kevesebb volt, mint amit a 
jobb gimnáziumokban tanultak.  

Győrben, a Révaiban érettségizett Szakács Karcsit (A osztály) pl. azért nem 
kedvelte, mert nagyapjától örökölt logartárcsát használt a feladatok megoldására.  

Ugyancsak rossznéven vette, mikor Bojtor Pista valahol Budapesten beszerzett 
néhány darab 10 cm. átmérőjű lapos logartárcsát. (á 5 Pengő). Ebből is vett Karcsi egyet.  

Hollós megkérdezte tőle: Mi ez? Karcsi gyanútlanul válaszolt: Ugyanaz, mint a pici, 
csak nagyban. (a 12 cm kerülete helyett a 30 cm-es kerülete miatt hét tizedes pontosan 
lehetett vele számolni.)  

B osztály 
Hollós ezredes legnagyobb „barátja” Bátorfi Jancsi, Butor, Ócsó, vagy Billig (B 

osztály) akadémikus volt. 
Ócsóval a cőgerej után már akkor találkozott, amikor Ócsó, már mint váti alapi 

növendék a cőgerejben beszerzett elégtelenét kellett kijavítania. Akkori sikeres vizsgáját 
csak Papp Tibor vizsgaelnöknek köszönhette, aki leállította a vizsgát, mielőtt a kérdező 
Hollós kiegészítő kérdéseket akart volna feltenni neki. Ezért is a szimpátia hatalmas volt 
kettejük (Papp Tibor és Bátorfi)  között. 

Itt az Akadémián is Ócsó az utolsó padokban szeretett mindig ülni, hogy 
puskázhasson.  
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Egy ábrázoló órán a „B”-ben megkezdődött a dolgozat. Butor fészkelődik, izzad 
mindent csinálna, mint jó sportember és pilóta jelölt, csak egyet nem tud s ez az 
ábrázoló geometria! A feladott kérdésekre meg egyáltalán nem tud felelni. Mit tehetett, 
húzott egy fekete vonalat. -  Hollós persze élesen figyelte tevékenységét. - Egy pár perc 
múlva húzott egy másik vonalat, újabb perc múlva húzott színesével egy harmadik 
vonalat, persze szigorúan vonalzó mellett. - Mikor már majdnem minden színese 
elfogyott, hogy húzza idejét hasznos tevékenységgel, vagy a tevékenység látszata miatt, 
megsimította szép göndör haját.  

Ekkor szólalt meg Hollós sztenori hangja:  
- „Ül, mint káposzta a földben!”  
Mindenki felkapta a fejét. Végre valami mozgás, valami történik. Mindenki 

hátrafordul és látja Hollós merev vigyorát, amint Bátorfi fele néz. 
Ócsó elpirul és dühös lett. Kitör a röhej. Vége a dolgozatnak.  
- „Dolgozatokat összeszedni!”  
- „Fejek káposztafejek, majd meg látjuk!” ijesztgette a növendékeket.  

Bátorfi 4 órakor délután mindig felszólította Kontraszty Bandit: „András gyere 
tanulni!” 

Hatkor vacsora volt, azután meg János hamar elaludt két cigi után, nem volt képes 
fent maradni. Másnap még a puskáját sem tudta elolvasni, amit előző napon készített, 
de persze, ahogy tudott, puskázott.  

Hollós csikorgó lakkcipőjében gondosan fésült hajmaradékával, savós tekintetével 
beállt hátra a tanterem egyik sarkába,57  és mereven előre nézett, balra fordul, valamit 
piszkál a mellette levő asztalán, jobbra fordul, mereven megáll, mint egy vadászvizsla, 
amikor szagot kap, és egyszerre elkiáltja magát „Bátorfi!”  

Bátorfi felpattan és pimasz pofájával fővetést végezve „Igenis alezredes úr, 
parancsára!”  

„Jöjjön ki és adja ide a puskáját!” 
„Kint van a fogason!” Jelenti pofátlanul Butor. 
„Nem azt, hanem ami a zsebében van!”  
Kontraszty is halálra vált, mert ő is puskázott, de valahogy feneke alá tette a 

puskát. Mindkettőjüket észrevette Hollós, de nem akart nagy botrányt, mert Kontra 
legalább tudta az anyagot, Jánosra keményen pályázott. „Nem azért buktatom meg 
magát, mert nem tudja az anyagot, hanem azért mert maga jellemtelen, mert aki csal, az 
becsapja a bajtársait is, mert meg nem engedett eszközökkel meg nem engedett 
előnyöket élvez. Köszönöm. Helyére mehet”. Minden papírját elvette, és ezzel kivégezte 
Bátorfi Jánost. 

A hír persze és a jellem-becsület és jogtalan előnyök szöveg persze elterjedt, de így 
is, aki tehette és tudott, még Hollós alezredes úrnál is puskázott. 

A három Hollós tárgy nagyon nehezen ment különösen a kereskedelmiben 
végzetteknél. Egy alkalommal Széplaki Jenő is puskázott, melyet Hollós becsületbeli 
ügyként kezelt és édesanyjának kellett levelet írjon, akinek ez - érthetően - nagyon 
rosszul esett. 

C osztály 
Felmérő dolgozat felsőbb mennyiségtanból.58  
Hollós ezredes összefoglaló felmérő dolgozatot íratott és ezt bejelentette. A „C” 

osztály elhatározta, hogy azt Ők ugyan nem írnak! Eljött a dolgozatírás ideje, az egész 

                                                 
57 Ezt az „A” osztályban nem tehette volna meg, mert ott olyan szűken voltunk, hogy mindig a középső 
folyosó bal oldalán (mögém) állt dolgozatíráskor. 
58 Részleteket lásd a 16.oldalon . 
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osztály imitálta a dolgozatírást. A két, szavát nem tartó fiú Cseh Károly és Nádor Ferenc 
volt, aki dolgozatot írt. Hollós tudomásul vette és kijelentette:  

-„Jó uraim felvettem a kesztyűt legyenek szívesek egy szellemi párbajra megjelenni 
vasárnap 10 és 14 óra között.”  

Nyeltek nagyokat a fiúk. 
Hollós alezredes ezután is minden esetben kemény feladatokat adott  

D osztály 

Hollós alez. dolgozatot íratott. Tilos volt a könyvet az asztalon kinyitni. Linthaller 
Gyurka a győri bencéseknél végzett, nem volt megijedve Hollóstól és parancsa ellenére 
három alkalommal kinyitotta a könyvét. Hollós kihallgatásra rendelte fegyelemsértésért. 

Békássy szds. egy napra leküldte a „kapúhoz” a fogdába. Nem volt jelentősége az 
ügynek. 

Másik alkalommal a csendes és kiváló repülő érzékkel rendelkező Linthaller 
Gyurkát, mint csalót ki akarta rúgni az évfolyamból, mert földre tette kinyitott füzetét, 
(kiváló látását a PUMÁK-nál is hasznosította) melyből puskázva írta dolgozatát. Hollós 
persze észrevette és a becsületről nagy hegyi beszédet tartott. 

 A D osztályban Hollós talán a figyelem felkeltése érdekében egy ízléstelen dolgot is 
elengedett mechanika órán:  

Kérdéseket tesz fel, kinek mi jut az eszébe az általa mondott szóról, az a 
leggyorsabban válaszoljon. Cink. 

Szabó János (Cékla) gátlástalanul rávágja: Ge.ink.  - Hollós megdicsérte gyors 
kapcsolása miatt és „még szellemes is!” – mondta. 

Szendrey Gedeon (Gida) udvariasan ajtót nyit Hollósnak, miután lihegve előtte az 
osztályba ért. 

Hollós felmegy a katedrára savanyúan és figyelmeztette Gidát, hogy ne késsen el az 
óráról. 

 Weingärtner Jancsi59 (nagy Lexi) behívása előtt Samu Béla mellett60, az „Ezüst 
nyíl” statikus tervezőjeként dolgozott és nagyon tudta a matekot. Hollós ezds. Egy 
alkalommal, valamit levezetett és látta rosszalló bólogatását.  

                                                 
59 Weingärtner János repüléseit részletesen nem ismerem (nem jegyzeteltem ki), de Repülő leírás szerinti 
hó végi repülési adatait ismerve közlöm: 1942. november-decemberében Szombathelyen a REGVI 2.- 
Osskó - szd-nál 12 felsz.-a 2 h 15 perc repülő ideje volt.- 1943. 05. 28-ig a váti kihelyezés végéig 157 
felszállása volt 34 ó 15 perc repülési idővel. -1943. 08. 10 és 11. 18 között Debrecenben Kövér Gábor 
psága alatt 164 felszállást végzett 57 ó 20 perc idővel befejezte a II fokot Weihével. - 1943. 12. 01-től 
Veszprémben Telbisz Lóránt szds-nál 15 felsz. 1 óra 50 percet repült. - 1944. 01. 19-06. 28 Tapolcán volt 
84 felszállást végzett 18 óra 45 perc repülési idővel Iharos Elemér repülésvezetése mellett, majd 
Kenyeriben 06. 08-09. 17 között 79 felsz. 16 óra repülés után Bakcsy Gergely fhdgy. repvezetése és vitéz 
Gyenes László szds. psága alatt III fokot szerez. -Acsádon a műszerrepülő tanfolyamon 1944. 09. 02-12. 
26. között 12 felszállását és 23 óra 3o perc repidejét Somorjai János szds.; 1945 01.05-02.04.között Váton 
végzett 10 felszállását 9 óra 40 perc repülési idejét és 1944.10.01-1945.02.04.ig tartó műszerrepülő kik-ét 
Somorjai-Ghyczy szds-ok igazolták. - 1945. január elején települt ki Kolbergbe, onnan Weissewarteba 
jöttek. Ott estek amerikai fogságba. 
60 A WM 23 „Ezüst Nyíl” együléses kísérleti vadászrepülőgépet Samú Béla mérnök irányításával 
többen tervezték.1940 februárjában elérték vele az 530 km/ó sebességet. 1942. február 21-én nagy 
sebességű kisérleti repülés alatt csűrő leszakadás miatt  Boskovits Sándor ki kellett ugorjon a gépből, 
mely elégett. 
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- "Na mi nem tetszik Weingärtner?" Lexi válaszolt és el kezdtek vitatkozni a 
levezetésen és eltelt az óra. Hollós nagyon nehezen, de kizökkent stílusából és csak 
akkor vette észre magát, amikor kicsengettek. 

 Más alkalommal aztán, mikor Lexit valaki oldalba rúgta, egyszerűen felállt és 
jelentette:  

-  „Alezredes úr, nekem ez a levezetés nem tetszik!"  
Erre újra, ezúttal rövidebben - mert Hollós is észen volt - rövidebben vitatkoztak. 
 
A német nyelvet tanító  
 
Ferenczy nyugdíjas tanár ezredes úr 
  
hadirokkant volt és a városból Szombathelyről járt ki.  

Megállt az osztály előtt és szóra akart bírni valamelyikünket. Lapítottunk.  
Felszólítja a jelentkező Rókát. Róka felpattan, összevágja bokáit, és jelenti:  
- „Herr Oberst. Ich bin ein Soldat, mit karpaszomány.” Nyerítünk.  
Ferenczy fegyelmezetten elmosolyodik. Nem tudom már mi volt Róka rendes neve, 

gondolom, egy három éves műszaki iskolát végzettek egyike, akiket a B reptérre az egyik 
legénységi századhoz vezényeltek, így Ő sem lehetett velünk sokáig „mit karpaszomány” 
mert nem volt erre jogosult.  

*  *  * 
 Sűrű Béla osztályügyeletes volt. Az osztályügyeletes egyik feladata volt, hogy a 

tanterembe belépő tanárnak az osztálylétszámot jelentse, s ha német óra volt, németül. 
A belépő Ferenczy ezredest Béla úgy igazán megszólította: 

-„Herr Ober ich melde…”  
Ferenczy ezredest soha nem szólították Főúrnak, kissé meglepődött, de humora 

volt, és halvány mosollyal Oberstre helyesbítette Bécit. 
 
Légi-fényképészet tanára 
Elekes Jenő fhdgy. (Kacsa) volt.  
Az "A" osztálybéli Simon Pali (Tata) – a legidősebb évfolyamtársunk – civilben 

újságíró és riporter Jászberényen, nagy amatőr fényképész is volt, ő volt a jobb keze 
Kacsának. Egy alkalommal helyette kellett volna légi-fényképészet órát tartania, még 
karácsony előtt. Tata elfelejtette. Kihallgatáson súlyos fenyítés várt rá. Közben délután 
egy nagy focimeccs volt, ahol megsérült és egy napig elvesztette az eszméletét és e miatt 
és az idő múlása miatt a fenyítés mértéke is erősen csökkent, talán el is maradt.. 

Egy alkalommal Szombathelyen, a növendékek a Lidércfény c. filmre már nem 
kaptak jegyet. Elekes odaadta nekik lakása kulcsát, hogy ne kelljen az utcán álljanak. A 
fiúk persze mindent leellenőriztek. Lakásában találtak egy fonatot női harisnyából is, de 
ezt nem értették mire való.  

Megjött Jenő is a moziból, és meghívta a fiúkat lekváros palacsintára kertjébe. Már 
jóval elmúlt éjfél, amikor a növendékek elnézést kértek és szedelőzködtek, mert hogy 
nekik éjfélig járt a kimaradás. Kacsa nem tesz problémát, csak amikor kezet fogott sorba 
velük, megígértette, hogyha Ő lesz az ügyeletes nem lógnak ki és időre bejönnek.  

Egy későbbi alkalommal bezárták az évfolyamot. Sűrű Bécinek halál fontos 
randevúja ígérkezett. Ment Elekeshez.  

- „Ha úriember vagy nem mész ki, mivel erre egyébként is kezet adtál!” – Béci 
elmulasztotta a randevút és nem ment ki.  

Ez is a katonai neveléshez tartozott. 
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Kimenők helyett többen inkább kinn maradtak a reptéren és dolgoztak a 
fotólaborban. Légifényképezéshez használt kb. 30 cm-es filmből vágtak 6 cm-es 
csíkokat, melyeket a 6x6 ill. a 6x9 cm-es tekercsfilmek borító papírjába tettek.(Ez a 
„roll”-fim készítés igen jó üzletnek is bizonyult). Jól jött az a néhány pengő zsebpénz, 
amit ezért a munkáért elkérhettek a „vállalkozók”.  

 
Testnevelés.  
 
 Fodor gyakornok,(Sportparaszt) egyben az öttusások edzője. 
Jó időben, délutáni szabadidőben és mindenkor, amikor lehetett, edzettük 

testünket.  
Graffy Gyurka jól boxolt. Bakó Pistával - akivel egy súlycsoportban voltak (akár 

mint Cseh Karcsi és Gáspár Bibi) több alkalommal bemutatót tartottak az épület 
folyosóján, de ezt sajnos mi, második emeleten levők ritkán láthattuk. 

Vívásban évfolyambajnokság is volt. Drávai Pali – mikor orvostanhallgató volt 
Pesten - Gerevich Aladár tanítványa volt, s nyilván a vívás neki a többiekhez viszonyítva 
jól ment. Különösen kardvívásban jeleskedett. Az évfolyam bajnokság plakettjét haláláig 
(2009) őrizte. A bajnokság kiesésre ment a sok résztvevő miatt. Emlékszem, hogy Szabó 
Imre, őscőger, is kiváló kardvívó volt, és én, mint kezdő a bajnokságon két alkalommal 
is egy-egy fejvágást vittem be sikerrel. Nagyon meglepődött. Lehet, hogy másnapos volt. 
Persze a sorból hamarosan kiestem. 

A marosvásárhelyi Török Feri nagy rögbi-játékos volt. Amikor vitte a labdát a 
kisebb növésű Alapi Zoli61 nem tudott mást tenni, mint összevágni a bokáját. Feri 
eléesett és az egész banda neki hegyibe. Mikor eloszlottak, akkor derült ki, hogy Ferinek 
eltört a bokája. 

Az öttusára történő jelentkezéskor követelményként határozták meg a 
versenyszerű úszást. Én – szárazföldi patkány - erre nem gondolhattam. Az egri Frankó 
Bandi ugyan jelentkezett a felhívásra, de a testnevelő sport törzsőrmester, Váradi János, 
leültetette azzal, hogy maga nem is tudhat úszni. Bandit nem érdekelte a dolog, és 
kihagyta a lehetőséget. Bár ugyancsak akadémikus bátyja, Laci ajánlotta neki, hogy ha 
lesz lehetősége rá, kapcsolódjon be az öttusába. Ebben maradtak.  

 A 2. század repülési gyakorlata alatt a növendékek felét időnként bevitték a 
strandra. A testnevelő törzsőrmester megkérdezte, hogy ki nem tud úszni. Két - három 
fiú jelentkezett, de egy váratlan ötlet alapján jelentkezett Frankó Bandi is. „A 
törzsőrmester tanítgatott mind a négyünket. Pár alkalom után a többieket – mint úszni 
tudókat – elengedte, csak velem foglalatoskodott. Egy ilyen foglalatoskodás után – 
mikor elment valahová – én is beálltam a fogócskázók közé. Mikor jött a fogó, 
természetesen beugrottam a vízbe és víz alatt átúsztam a túlsó oldalra. Éppen akkor ért 
vissza, és látta a vízbe „esésemet”, de nem látott feljönni. Kiabálni kezdett, hogy 
húzzanak ki, mert nem tudok úszni. Nagyon hamar kiderült a disznóság. Kihallgatásra 
rendelt. Egy óra múlva megkérdezte, miért csináltam ezt vele. Elmondtam, hogy én 
nagyon szerettem volna öttusázni, de az úszók összeírásakor leültetett, mondván, nem 
tudok úszni. Hát most sem tudok jobban. Még egy kicsit beszélgettünk, mosta a fejem, 
de mire buszunk a reptérre beért, eltekintett a kihallgatástól. Úgy látszik, belátta, hogy ő 
is hibázott egy kicsit.”  

Ezért nem lett öttusa kerettag az első évben Bandi, pedig az előző évfolyamban 
levő bátyja is kioktatta, hogy ez egy kiváló lógási lehetőség.   

                                                 
61 Alapi Zoltán karp. egyébként csendes visszavonuló győri gyerek volt. Édesapja mellett kiváló 
rádióamatőr, akinek nótája akkor volt divatban, hogy „Alapi Zoli, Te kis ügyefogyott, aki a 
szerencsemalac farkát sohse fogod, kinek a jobb keze bal, balkeze jobb s él, mint a parton a hal.” 
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Az akadémiák közötti öttusa bajnokságon mind a két évben szerepeltek 
évfolyamtársaink: vitéz Horváth Béla (Róka), vitéz Szentgyörgyi Zoltán, Czulek József és 
Székely Nándor a második évben Frankó Bandi is.  

Az úszás, céllövészet, futás és vívás mellett a lovaglás helyett, kerékpározás volt az 
ötödik sport.  

Horváth Béla az első évben díjnak egy „Lóról nyilazó ősmagyar” Zsolnai porcelánt 
kapott, másodévben „Horthy István porcelán szobrát” távfutó teljesítményéért, melyben 
mindkét alkalommal – nagy tüdőtérfogatával – az első lett. 

Érdekes, hogy Szabó Andor fhdgy.- D osztályfőnöke, egyben a fegyver és bombatan 
tanára – bronz sportjelvényes volt. Nehezen viselte, hogy többeknek ezüst sport jelvénye 
volt. Ezeket a növendékeket Zülfikár szíve mélyéből utálta, mert neki csak bronz jelvényt 
sikerült szereznie  

Ilyen jelvényt kaptak hivatalból az országos helyezéseket elért Nagy Gábor, aki 
teniszben, Sűrű Béci fociban, Gáspár Béla boxban voltak főiskolai bajnokok.  

Sűrű Béciről, amikor Zülfikár megtudta, hogy ezüst jelvényes lett, három 
dolgozatát áthúzta, pedig a puskázása következtében szó szerint egyezett diktálásával. 
Korábban írott két fegyver és bomba dolgozatát 5-re írta. 

A tanártiszti szobában is ócsárolta Bécit – s mint Fodor gyakornoktól megtudtuk - 
Papp Tibor megvédte és megmondta Szabónak, hogy 

 - „nem lehet ennyire szubjektív alapon ítélkezni.” 
Szabó Zülfikár hatáskörébe tartozott ugyan a „B” repülőtéren levő az ORBO II. 

„Orsovay Bombázó Gyakorló Berendezés” ismertetése is, melyen egy-két alkalommal, 
mi is gyakoroltuk a bombacélzást, nem nagy sikerrel. Igaz az oktatás sem volt lelkes. 

Nekünk a B reptéren a BOFE teremben ezért is ritkán volt dolgunk. Itt lehetett 
mindenféle bombacélzó berendezéssel célozni, és bombát vetni. Ez egy emeletes épület 
volt, melynek földszintjére vetítették a föld színes képét és ezzel azt a képzetet érték el, 
mintha a terep a repülőgép alatt a valóságnak megfelelően mozogna. Még a szél hatását 
is szimulálni lehetett. A felső szinten be lehetett állítani a bombavetés elemeit, és 
repülési magasságot, mindenféle bomba súlyának és esési sebességének adatait, majd a 
célzókészülék távcsövén ugyancsak be kellett táplálni ezeket az adatokat. Miután a gép 
elindult a célzó készülékbe nézve, két számsor mozgott, a feladat az volt, hogy a két 
számsor mozgását az irányzó két csavarral összhangba hozza a színes gömbök haladási 
sebességével. Amikor ez sikerült a két szaladó számsor bizonyos pontján ott, ahol ki 
kellett a bombát oldani, találkozott a két jelzés és mire a bomba önműködően kioldott. A 
gép repülési magasságának és a bomba esési idejének megfelelően a terepen a 
becsapódás helyén kigyulladt egy kis villanykörte, ha a lámpa a cél körében gyulladt ki a 
feladatot a növendék kitűnőre teljesítette. A szerkezetet nagy tudású tanárunk Orsovay 
Ervin találta ki és szerkesztette, építette meg, akit később Veszprémben ismertünk meg. 
Tanárunk és nevelő tisztünk is volt.  

 
A „Híradó ismeretek”  tanára 
 
Helesfai István (Pipsi) százados úr volt. 
 Egyik óráján volt ideje eltévedés esetére nagyon hasznos tanácsot adni: 
"Ha esetleg eltévednétek, ne essetek pánikba és ne körbe-körbe, hanem egy 

optimális irányba egyenesen repüljetek 5 percet és tájékozódjatok." Arany tanácsok 
voltak ezek! 

 
Gyalogsági kiképzés órán  
 
Némedi  ? vk. szds. 
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Míg élek soha nem felejtem el. Egy péntek délután 1943-ban gyalogsági 
kiképzésünk volt.  

A Keleti Frontról jött haza a százados úr, és velünk beszélgetve kijelentette, hogy  
- „Fiuk, vegyék tudomásul, hogy a háborút elvesztettük. Magyarországra nagyon 

nehéz idők várnak.”  
Ledöbbentünk. S ezt az egész évfolyam előtt jelentette ki! 
Kijelentése, tájékoztatása nem befolyásolt azt hiszem egyikünket sem. 
Mindannyian bármikor készek lettünk volna azonnal meghalni is a HAZÁÉRT. 
 
A tanrend szerinti REPÜLŐ GYAKORLATI KIKÉPZÉS 

  
első repülési napja 1942. november 2-án volt a REGVI 1. Korosy századnak, "A" 

és "B" osztály vagy I.-II. szakasznak Bücker 131-es iskolagépekkel ;  
A REGVI 2. Osskó század a következő napon 3-án repült először az Akadémián. 
 
Az elméleti időszak alatt a gyakorlati repülésre heti két alkalommal félnapon 

keresztül lett volna lehetőségünk a tanrend szerint, de a zord őszi – téli időjárás miatt a 
november és december hónapokban összesen csak 8 alkalommal volt repülésre alkalmas 
idő. 

Novemberben jutott tudomásunkra, hogy a már korábban elment hat cőgert, 
évfolyamunkból Olasz- illetve Németországba vezényelték repülő kiképzésre. Elmentek 
az általam Vátról jól ismert akadémikusok Olaszországba: Balogh Pál, Czapáry Zoltán, 
Vidonyi János 62, Németországba Messerschmitt 410-es kiképzésre 63 Földi István, 
Hayden Sándor, és Posgay Antal.  

 
1942. december 6. Miklós nap 
 
Ez volt akkoriban a mostani „diáknap”, amikor is sok mindent szabad volt 

cselekednünk. A főszám Gáspárfalvi Jóska volt, aki szerzett kölcsön egy gyalogsági 
kardot és azzal koreografálta Hollóst, amint bejön az osztályba leveti malacpólóját és 
bajlódik kardjával, fanyar mosolyával, bennünket káposztafejnek titulált. 

 
Erre a napra ment fel egy  
 
Küldöttség   Kassára,  
az előző évfolyam avatására 
 Vezetője Szabó Andor fhdgy. Beosztottjai négy cőger kinevezett osztály első 

Ferenczy Zoltán, Keller László, Egry Tamás, Szabó Károly. Rettenetesen zsúfolt vonatok, 
nagyon hideg, mert nem fűtöttek. A klozetet (WC) nem lehetett használni, mert ott is 
hárman szorongtak.   Az állomásokon a kocsik között kellett szükségletüket is elvégezni. 
Zülfikár Miskolc után egy szerencsétlen terhes zsidóasszonyt hangos rikácsolás 
közepette kiutasított a fülkéből, hogy kényelmesebb helyük legyen. Szabó Karcsinak 
majdnem lesült a bőr a képéről. Az asszony férje kint szorongott a zsúfolt folyosón és a 
magyar tisztikar úri mivoltáról tartott egy ideig előadást. A fiúk azt hitték, hogy nagyobb 

                                                 
62 A Ők távollétükben alig repültek pár órát. 
63 1942. 09. 04-én Berlinben vannak. 1944. február közepéig 17, 5 hónapig német kiképzésben 
részesültek.  90 órát repültek. - Alapkiképzésüket Fw-44-el. Bücker Jungmann és Bücker Jungmeister 
gépekkel kapták 1942. decemberétől Fw-58, Ju-34, majd Berlin mellett a He-51-et repülik.  
A romboló kiképzésen Arado 96 A és Arado 96 B-t, majd Me-110 Bf-en 80 órát repültek és Me-410 A1-
el fejezték be kiképzésüket. 
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botrány lesz belőle, de a sötétség és hideg elvette mindenki kedvét a további 
ordibálástól.  

Későn érkeztek Kassára. Volt cőger felettesük Szentteleky rendezte el 
elhelyezésüket és Holéczy Dani és Szelényi volt soproni cőgerek foglalkoztak a kis 
csoporttal.  

Egry Tamás szerint megmutatták a szentkirályszabadjai új Akadémia modelljét, 
amelyet később félig megépítve, még mi is laktunk egy pár napig. Akkor láttak először 
német repülő tiszteket az avatáson, az emelvényen. Karcsi délután a kassai dómban 
meglátogatta II. Rákóczy Ferenc fejedelem kriptáját a bujdosók sírjait, mert ez, mint 
soproni cőgernek, egyébként is kötelező volt, de édesanyja is lelkére kötötte, hogy nézze 
meg Sibrik Bálint sírját, aki a fejedelem major domusa, udvari tábornoka volt. Karcsi 
édesanyjának nagyanyja Sibrik lány volt. 

 
          A karácsonyi szabadság előtt 1942. december 16-án volt az utolsó repülési 
napunk. Többen (nem mindenki!) hóban, sítalpas Bückerekkel először oktatóval, majd 
egyedül repülhetett.  
    

1942. december 19-től 1943. január 7-ig tartott a karácsonyi szabadság. 
Mentem haza Rédére, már gyalogos kiképzésen átesett rangfokozat nélküli fekete 
vállapos akadémikus. Nagy volt az öröm volt mindenkinek. A városban lakóknak 
másnap el kellett menni a városparancsnokságra, ahol a szabadság levelek 
adminisztrációja után cukor és lisztjegyeket (kenyérjegyet) kaptak.   

 
 
1942. december 19-től 1943. január 7-ig  karácsonyi és újévi szabadság   

Visszaérve Szombathelyre beköszöntött a kemény tél. A repülőteret vastagon 
borította a hó. Repülésről szó sem lehetett, csak február 28.-án sikerült Frankó 
bandinak 3 iskolakört repülni.  

Viszont gyalogsági kiképzés alatt gyakoroltuk a reptéren hóban a 
menetgyakorlatot. A négy szakasz külön menetelt a friss hóban. Kb. 100 méterenként 
váltották az élen menetelőket.  El sem hinnénk, hogy a kb. 30 cm-es hóban 100 méter 
alatt, hogy ki lehet merülni annak, aki elől tapossa az utat. 

A havas, teljesen sík reptér okozott még egy téli meglepetést. Egyik vasárnap reggel 
– még sötét volt – az akadémia épülete elől vadászó tisztek és hajtó katonák indultak el 
két irányba teljesen körbefogni az igen csak nagy repülőteret. Mire körbefogták teljesen 
kivilágosodott. Aztán elkezdődött a hajtóvadászat. A B-sek a második emelet ablakából, 
a D-sek az első emeletiből – mint páholyból – nézhették végig az egészet. Mikor 
befejezték, a zsákmányt az épület elé rakták szépen sorba. Legalább 30-40 db. nyúl 
lehetett. Nagyon elcsodálkoztak, mert repülés közben egy árva nyulat sem láttunk soha. 

A havas reptéren az 1. Javító műhelyhez tartozók is egy Bückerre sítalpat szereltek 
a futómű kerekei helyére. Ezzel aztán repülhettek a magas hóban is, de azt hiszem az 
igazi szórakozásuk a javító műhely pilótáinak a szánkázás volt.  

Kb. 100 km/ óra sebességgel száguldoztak a behavazott mezőkön, és ha egy fasor, 
út vagy valami más akadály keresztezte útjukat, egyszerűen egy gázadás segítségével 
csak átugrották az akadályt. Ugyanezt tették, ha fordulni volt szándékukban, hiszen 
fordulni is könnyebb volt a levegőben. Egy Fw-58-ast (Focke Wulf Weihe) – kétmotoros 
szállítógép - is felszereltek sítalpakkal, de nehezen jöttek rá, miért ráz a motor, ha a gép 
elemelkedik. Történt ugyanis, hogy a motor alatt lévő futóműre, úgy szerelték fel 
rugósan a sítalpakat, hogy felszállás után felemelkedett az eleje. Ezt azért csinálták így, 
hogy leszállásnál a sítalp orra biztosan magasabb legyen, mint a hátsó része, nehogy 
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véletlenül a hó alá csúszhasson. Igen ám, de a sítalp rossz beállítás következtében 
túlságosan felemelkedett, és beleért a légcsavar körbe és ledarálta a légcsavar hegyét. 
Persze, hogy ezért rázott a motor. (Frankó Endre) 

 
Már az első 1943. február 8-án az I. félév záró értekezlete volt. 
Az elméleti év végén az évfolyam jobb képességű növendékei Bückerrel végeztek 

kötelékrepülést és az Arado műrepülést is, jól elsajátították. 
A II. fokú kiképzés folyamán sajátítottuk el az Arado 96 A (240 LE-s Argus 

motorral) repülőgéptípus vezetését is. Ez a típus ismeretlen ívelőlapos (fékszárnyas), 
állítható légcsavaros, behúzható futóműves, korlátoltan műrepűlhető (háton repülés 
maximum 5 percig volt engedélyezve) repülőgép volt.  

Aradoval 100 felszállást, 14 óra repült idővel teljesítettünk.  
Összesen ez 190-200 felszállást 47-50 óra időtartamot jelentett. 

  
        1943. január 15-én volt az I. Évfolyam 1. félévének vége.  
 
Ebben az időben volt a Doni áttörés 200 ezer emberből 52 ezer katonánk, az anyag 90 
%-a veszett el, de erről mi akkor nem tudtunk. 

 
Repülő kiképzésünk a REGVI 1. és 2. századnál az I. félév 

alatt 
 
(A REGVI rövidítése volt a Repülőgép-vezető Iskolának, melynek szervezetét már 

megírtam. Azt kell tudnunk, hogy a REGVI-nél való szolgálatunk csapatszolgálatnak 
számított. Ugyanis a tiszti főiskolákba, mint a Ludovika Akadémia és a Bolyai 
Műszaki Akadémiára való felvétel után egy év csapatszolgálatot kellett az aks. 
jelöltnek letöltenie, ahol karpaszományosként „karp. iskolán” kellett résztvegyen és 
ennek megfelelően elő is léptették.  

Nálunk az Akadémián a REGVI-nél történt egyidejű szolgálatunkat ennek 
tekintették, nyílván, hogy minél előbb harckiképzésre kerülhessünk. Ezt a minél előbb 
történő „bevethetőségi” szándékot mi természetesen, minden veszélye ellenére 
örömmel fogadtuk. De azt tapasztaltuk, hogy általában megfontolt parancsnokaink – 
bár a rendelkezésre álló technikát, repülőgépeket maximálisan igyekeztek kihasználni 
képzésünkre – ha nem is gátolták, de nem is siettették e cél elérését, és védték, féltették 
fiatal életünket. Személyesen ezt a gondoskodást végig a m. kir. Légierőnél eltöltött 
szolgálatom alatt éreztem.) 

  
Visszatérve kiképzésünkre a Repülő minősítési könyv szerint az I. évfolyam repülő 

kiképzése a II. fokú repülő alapkiképzésnek felelt meg. Ez 
-  Bücker 131 D2 típusú repülőgéppel végzett háromgépes kötelékrepülést,  
- 3000 méter magasságra emelkedés után maximum 300 km/h sebességű 

zuhanórepülést,  
- három útvonalrepülést jelentett, először oktatóval, utána egyedül. 
 
A REGVI 1. repülő század. 
Az 1. – Korosy - századnak november 2-án volt az első repülési napja.  
Mint ezt már korábban is írtam a REGVI I. 1. szd. pk. Korosy Béla szds., első tiszt 

Balogh Károly fhdgy., majd Moksony Ferenc hdgy.  
Oktatók Bückeren: a tanár tisztek közül Helesfai szds., és Ajkay  Ottó szds. is 

előfordult a starton 1-1 felszállás erejéig, de rendszeresen oktatott Tóth János ftőrm., 
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Benke Gyula? tőrm.,  Gyimesi József 64, Hadházi ?, Klúg János, Módli Ferenc 
őrmesterek. Aradot oktatott Tóth János ftőrm. mellett Szeidl József, Trexler Béla, 
Takács  őrm-ek és május végétől Hemmert, Juhász, Kaszás és Sárkány III. éves 
akadémikusok. 

Többeknek Tóth János főtörzsőrmester volt az oktatónk, de mert Bückerrel főképp 
egyedül repülési feladataink voltak, vele csak ellenőrző repülést repültem, mert az Arado 
96 A-ra már Szeidl József őrmester oktatott.  

Az I. félév alatt Bücker repülőgéppel 1942. november 11-től, december és 1943. 
január hónapokban a 

 
Repült felszállások száma és ideje  
 
Ezeket az adatokat mindegyikünk részére kiállított un. Repülő leírás 

betétfüzeteiből állítottam össze.  (Lásd: 3 melléklet) 
A REGVI 1. repülő századnál  

 
Táblázat az 1942. november, december és januárban nyolc repülőgép-

vezető növendék Bücker gépekkel történt felszállási számáról és repülési 
idejéről: 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 

Az 1. század úgy látszik nem tudta repülési tervét teljesíteni, mert 1943. 
januárjában is repülési napokat kellett végezzenek. (Ezt a sítalpas Bücker repülés miatt 
is végezték.) A felszállások száma így lett döbbenetesen azonos, mert január hónapban 
Illés Ödön aks. és Molnár  hdp. szkv. és más növendékek repültetésével hozatták be 
elmaradásukat.  

  
Történtek: 
Még a hó leesése előtt kiosztották az 1. századnál a repülési bőrruhát, melyeket a 

hangárban lévő szekrényekben kellett parancs szerint tartanunk. 
*  *  * 

Czulek Jóska az „A” hangár ajtajában ügyeletes. Valaki elkerülte Jóskát, s ment ki a 
hangárból bőrruhában.  

                                                 
64 Gyímesi József korengedéllyel 1936-ban Pécsre vonult be a 4. KF századhoz, majd áthelyezték 
Szombathelyre a 3. KF-hez, s mikor 1941-ben, visszajöttek a frontról, megszűnt az alakulat, ő a REGVI-
nél maradt. Mikor mi ott voltunk az 1. szd-nál volt oktató. A háború végéig Arado 96-on, Sólymon és 
Héján oktatott. Mosolygós, vékony, alacsony hivatásos tiszthelyettes volt. 

 Név Idő év, hónapfelsz Óra perc 
1 Frankó Endre 1942. 11. 12. 17 2 30 
2 Gótzy Pál „ 15 2 30 
3 Horváth Gábor „ 15 2 25 
4 Kováts János „ 15 2 40 
5 v.Szentgyörgyi Zoltán„ 15 2 50 
6 Eleőd Attila 1942. 11. 12 

1943. 01. 
15 3 00 

7 Illés Ödön „ 16 3 15 
8 Molnár Béla „ 17 3 15 
 Összes  125 22 25 
 Átlag  15,6 2 48 
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- „Te aks, nem tudod, hogy a bőrruhát le kell rakni a hangárban?” A bőrruhás nem 
válaszolt, ment tovább. Jóska utána lépett és jól fenékbe rúgta. A tag megfordult. 
Békássy volt, s csak annyit mondott:  

- „Nekem szabad.”  
És ballagott tovább békésen. Igen neki szabad volt. Ez volt ő, Tóni bácsink. 

*  *  * 
Különleges Bücker feladatokra került sor 1943. január 29-i napon, amikor is 

többen Bückerre szerelt sítalpakon először oktatóval, majd a következő napon, február 
1-én egyedül is repülhettünk (Eleöd Attilának ez sikerült). 

Legtöbbünkkel előfordult útvonalrepülés közben, hogy különböző okok 
(gomolyfelhő, figyelmetlenség, erős szél, vagy a gömbiránytű túlpördülése  miattnem 
találtuk meg a helyes, új irányt, és eltévedtünk65. A helymeghatározás legegyszerűbb 
módja volt, az 500 méteres útvonal repülési magasságról legalább 20 méter magasságra 
kellett süllyedni, és egy vasútállomás tábláját megnézni, hogy tévedésünket helyesbíteni 
tudjuk66. Közben igyekezni kellett, hogy a tervezett időre érjünk vissza a repülőtérre, 
hogy „ne érje szó a ház elejét”. Ezekre természetesen parancsnokaink is felfigyeltek, és a 
gépeket később barométerekkel (magasságíró műszerekkel) látták el, mely a repülési 
magasságot rögzítette. 

  Ferenczy Tekla sem a Helesfai tanár úr által javasoltak szerint járt el. Egyik 
útvonalrepülése közben és ő más technikát – a szokásosat – alkalmazta. A sok 
bárányfelhő és az iránytű rezgése miatt túlhaladt Hegyfalún, a fordulóponton, és az 500 
méterről lement 20 méterre süllyedve, leolvasta egy vasútállomás tábláját, majd a 
vasútvonal felett repülve érte el a túl haladt Hegyfalút. Innen aztán már tudta, merre 
van a Söptei reptér. 

*  * * 
Szombathelyen Nehr Tibor azzal az Aradoval repült Gyímesi József őrm. oktatóval, 

amelynek leszállásuk és begurulásuk utáni motorpróbán letörött a motora. 
Műszerrepülésen voltak, Gyimesi érzett egy kis rázást már felszállásakor, de nem vette 
komolyan. Leszálláskor, kis motorfordulat számnál, már nagyon rázott a gép.  

Jelentkezésük után Bakcsy Gergely fhdgy. úr a gépet beküldte a hangárokhoz. A 
féktuskós motorpróba alatt a légcsavar egyik szárnya kiszakadt az agyból és elrepült. 
Ebben a pillanatban a motor kiszakadt a sárkányból és a földre zuhant. 

Jelentkeztek Korosy Béla szds. úrnál, aki végignézett rajtuk (nagyon kevés beszédű 
ember volt) és így szólt: "Fiaim, ma születtetek!” 67 

Arra a napra szolgálatmenteséget kaptak és útjuk egyenesen a kantinba vezetett. 
*  *  * 

Tibor egyébként is szeretett a kantinba járni. A rossz nyelvek szerint, - mint ezt 
Tüske írja is - a részegséget "nehr"-ben mérték annak idején, és a szalonspicc egy "nehr" 
volt. Tibor több alkalommal s több "nehr"-rel jött haza. 

*  *  * 
Szombathelyen Sárkány Csibe (István) harmadéves aks., mint oktató, Széplaki 

Jenő által vezetett Bückert majdnem nekivezette a víztoronynak. Csak Jenő jó 
reflexeinek köszönhette, hogy elkerülték az ütközést.  

                                                 
65 A gömbiránytű működését igazán későbbi műszerrepülési tanfolyamon sajátítottuk el.  
66 Egyszer tévedtem el repülési pályafutásom alatt hadnagyként a Romboló Kiképző Keretnél, amikor 
kétmotoros Weihével Esztergomból Béke község futbalpályájára repültem ott levő évfolyamtársaimért.  
67 Olvashatjuk az 1990-es Magyar Szárnyak 122. oldalán a visszaemlékező Gyímesi József őrm. írásából. 
A letört Argus motorra emlékeztem, de hogy Tibor repült Gyímesi őrmesterrel ezt csaknem ötven év 
multán tudtam meg. Tibor ekkor már nem élt, (nem sokkal) idősebb oktatója túlélte. 
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A REGV 2. repülő század 

A REGVI I. 2. század parancsnoka Osskó Zénó repülő százados, első tiszt Egry 
László fhdgy., Oktatók: Horváth Rudolf zls., Hadverő János ftőrm., Lelkes ? tőrm.,  
Hargitai János, Aknai ?, Árva ? őrmesterek, Nagy József szkv. 

Oktatók közül az öreg világháborús pilóta Hadverő János főtörzsőrmester szerette 
a piát.   Repülés közben, mint oktató, többször lehúzódott az ülésben és a növendékek 
nem tudták, hogy miért. Egyszer valaki megleste, mert kikötötte magát és megnézte, mit 
csinál. Az öregúr benyúlt a bőrruha alá, elővette a kis butéliát és meghúzta. Más 
alkalommal Bátorfival ment vándorrepülésre. Ócsó érzi, hogy valaki csipkedi a lábát. 
Hát az Öreg Ócsónak adta hátra a lapos üvegét, hogy húzza meg. 

Itt oktatott Lelkes tőrm. Aki ordítva oktatott túlbőgte a motorzúgást. 
 
A 2. századnál  a startra általában 6  Bücker gépet állítottak ki.  
Ezek rendszáma a következő volt: 
I2+04, I2+38, I4+01, I4+46, I4+66, I4+74  
 
Táblázat az 1942. november decemberében öt repülőgép-vezető növendék Bücker 

gépekkel történt felszállási számáról és repülési idejéről: 

Név Idő hónap felsz Óra  perc 
1 Pintér Gyula 1942. 11. 12 16 2 15 
2 Thurzó Jenő „ 19 2 55 
3 Sűrű Béla „ 11 2 30 
4 Szabó Károly„ 21 3 40 
5 Újházi László„ 67 4 45 
 Összes  134 16 05 
 Átlag  26,8 3 15 

A két század közül a 2. század nem repült 1943 januárjában, átlagos felszállásainak 
magas értékét Újházi László akadémikussal repültetett 67 felszállás okozta.  

A többi növendéknél átlagosan  16 felszállás az átlagosnak volt mondható. 
 
Történtek: 
Drávai Palival történt 1942 őszén. „A 2. szd.-nál Bücker ellenőrző repülésre 

következtem. A gép az előző növendékkel begurult Papp Tibor kiszállt, hogy elszívjon 
egy cigarettát. Amikor be akartam ülni a gépbe, odalépett Békássy szds. úr és beült a 
helyemre, engem visszaküldött a többi várakozó közé. 

Papp Tibor elszívta cigarettáját, beült az első, oktatói ülésbe és elindultak. Már a 
start rendhagyó volt, mert egy húzott fordulóval emelkedtek el, mely után egy rácsapás 
következett a végén, úgy 100 méteren egy amerikai fordulóval. 

Hogy ezután a légtérben mi volt azt nem láttuk, csak azt, hogy amikor leszállás 
után begurultak Papp Tibor kiugrott a gépből és a kifele kászálódó növendéknek rohant, 
hogy alaposan fenékbe rúgja. Szerencsére Békássy feltolta a szemüvegét és vigyorgó 
arccal fordult a dühtől tajtékzó Papp Tibor fele, akiben a meglepetéstől még a kitörés is 
benne szorult. 

Nagy nevetés, barátkozás lett a vége a jelenetnek.” 
Még valószínű, hogy ekkor Söptén volt Rónay Kálmán és Endrődi Mózsi 

fegyverténye. Miközben a géptisztítás alól lógtak, sétálás közben észrevették és 
jelentették az egyik Bücker hibás kormányhuzal bekötését. Nagy meglepetésükre egy 
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műszaki százados68 jóvoltából az elméleti év megkezdésekor 1943. szept. 15-én, 
Akadémia parancsnoki dicséretet kaptak.  

 
Az első félévet 1943. január 25-én zárták le. Évfolyam rangsorban 7., 

osztályrangsorban 3. lettem jó eredménnyel. (két sávos) Részletes adatokat a 2. 
melléklet tartalmazza. 

 
Több karpaszományos – a lehetőségek ismertetése utáni önkéntes jelentkezéssel - 

kérhette átminősítését és félévkor aks-ok lettek: Gullay Mihály, Szabó János, Kováts 
János, Polgár István. Felvették a fekete váll-lapos gyakorló öltözetet. Persze ez semmi 
változást nem hozott részükre, csak a legénységi ruhát kellett akadémikusra cseréljék és 
a továbbiakban zsoldot, és cigarettát nem kaptak. 

Az utolsó repülési nap 1943. január 28-án történt. Folytatódott a sítalpas Bücker 
repülés. A Bückerekre felszerelt sítalpakkal nagyon élvezetes volt a repülés, mert 
azokkal mindenütt, ahol sima hómezőt láttunk, le lehetett szállni. 

1943. február 8-án volt az utolsó tantermi foglalkozás befejeződött az I. elméleti 
félév. Első félév végén a vállapjainkra az egy sáv helyett, már az elért új  rangfokozatokat 
is felvarrtuk. 

1943 tavaszán a B reptéren a legénységi növendékek "sztrájkoltak", mert vagy hat 
balesetük volt sorozatban egymás után Bückerrel és szabotázsra gondoltak.  

Mi aksok mentünk át bizonyítani, hogy a gépek jók. 
Kiderült, hogy ebédszünet elején a gépek benzincsapjait a szerelők elzárták, és az 

okozta a baleseteket, hogy az ebéd után sorrakerülő növendékek nem nyitották ki a 
benzincsapokat.  

Parancsot adtak ki, hogy a starton levő gépek benzincsapjait tilos elzárni, ennek 
következtében a balesetek meg is szűntek. 

 
A rangsor 

 
Az elméleti kiképzés nagyon igénybe vette a törekvő akadémikusokat. 
A félévenkénti rangsorolást a jegyek összegéből állapították meg. Minden 

tantárgyat osztályoztak oly módon, hogy a kitűnő 5, a jeles 4, a közepes 3, az elégséges 2 
pontot kapott. 

Ezen kívül osztályozták az össz-egyéniséget is, melyet a tehetség, szorgalom, 
magatartás és öltözet figyelembe vételével számították be. Az így kijött pontszámok 
összegének alapján állították fel a rangsort, mely esetenként alá- és fölé rendeltségi 
viszonyt is jelentett. Az egységszámokat a háromszor-, kétszer, és egyszer szorzó 
tantárgyak osztályzata alakította ki.  

Háromszor szorzó tantárgyak: tereptan, hadseregszervezés és repülő 
gyakorlati kiképzés  

Kétszer szorzó tantárgyak: Szolgálati Szabályzat, fegyvertan és testnevelés 
Egyszer szorzó tantárgyak: Híradó ismeret, Légi harcászat, Légi fényképészet, 

Légi tájékozódás, Mechanika, Német, Repülő motortan, Repülőgép ismeret, 
Technológia, Ábrázoló, Felsőbb mennyiségtan, Katonai egészségügyi ismeret, 
Légkörtan, Vívás volt. 

Ez határozta meg az egységszámot. 

                                                 
68 Akivel később Kálmán Pockingban, amerikai hadifogságban focizott. 
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Ebből számították ki a tantárgyak számának osztásával az átlag egységszámot 
három tizedes pontossággal, illetve a fokozat megállapításhoz szükséges értéket 
valamint a kitüntetés jelzését. 

Az átlag egységszám legkisebb értéke (zárójelben a hozzá tartozó kitüntetés jele) 
- kiváló esetén 4, 8 (két sáv, két gomb), az igen jó 3, 7 (két sáv), a jó 2, 6 (egy sáv, 

gomb), a megfelelő 2 (egy sáv), a nem megfelelő 2 alatt (sáv nélküli) átlagegység volt. 
Kitüntetés tehát kétsáv gombos, két sávos, sáv gombos, sávos és sáv nélküli lehetett. 

Az első félévben még nem, de a második félévi záróvizsgákra készülve a hallgatók 
java ezeket az ismereteket már figyelembe vette és annak megfelelően tanult. 

A mindenkinek kiadott OSZTÁLYOZÁSI ÉRTESÍTŐ a tantárgyak osztályzatai után 
az Egység számot, az Átlag-egységszámot három tizedesig, az Iskolai végzettséget, az 
Évfolyam-rangszámot, az Osztály-rangszámot és a Kitüntetést tartalmazta. 

Az OSZTÁLYOZÁSI ÉRTESÍTŐ-T az osztályparancsnok írta alá és az Akadémia 
parancsnok vitéz Orosz Béla láttamozta.    

Az I év. záró osztályzatai: 
Akadémikusok: 1 kiváló, 28 igen jó, 46 jó, 5 megfelelő, 1 nem megfelelő összesen 

81. 
Karpaszományosok: 12 igen jó, 42 jó, 6 megfelelő, 1 nemmf. összesen 61. 
Mindösszesen: 1 kiváló, 40 igen jó, 88 jó, 11 megfelelő, 2 nem megfelelő, 

mindösszesen 142. 
 Az akadémikus és karpaszományos rangsorban szerzett pontok közötti eltérés 2. 

félév végén (Mellékletben felsoroltak alapján) 
  

Akadémikus Karpaszományos 
Rang Név Pont Rang Név Pont 
 1 Ferenczy 146   1 Bojtor 136 
12 Kontraszty    120   5 Thurzó 120 
31 Gáspárfalvi    109 14 Salamon II. 109 
50 Gótzy  100 26 Horváth Károly 100 
69 Lengyel     90 42 Péter   90 
80 Lóránth     86 59 Kocsis   72 
81 Bátorfi     79  61  Kovács György   55 

 
Az aksok és karpaszományosok között a rangelsők között (Ferenczy és Bojtor) 10 

pont, míg az utolsók (Bátorfi és Kovács György) 24 pont különbség volt. 

Az évfolyam létszáma az I év végén: 81 aks. és 61 karp. összesen 142 
növendék volt. 

           Az I. és II. évfolyam elméleti és gyakorlati kiképzésének eredményeit táblázat 
mutatja, a rendelkezésemre álló (hiányos) adatok szerint 

 Akadémikus Karpaszo-
mányos 

Összesen 

évfolyam I. II. I II   I II 
kiváló   1  -     
Igen jó 28  12     
Jó 46  42     
Megfelelő  5   6     
Nemmegfelelő  1   1       
Létszám 81  99-3 61 28 142 130 
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Parancsnokainkra, tanárainkra jellemző történetek: 

Persze nem minden ember, tiszt, így tanár sem volt egyforma. Később mindegyik 
szelídült maga módján.  

Voltak kenyérre kenhető urak is, mint Gulden György szds. úr a „Papa”, vagy 
később Helesfai István szds. úr, „Pipsi” bácsi. 

Csontos Ferenc alezredes (Csics Bácsi) 
A hirtelen szőke C osztályos Bardon Pali családja még Székesfehérvárról ismerte 

Csontos Ferenc alezredes úrékat, az évfolyam parancsnokát. Amikor a két család együtt 
nyaralt a Balatonon Csics bácsi felesége Pali leégett bőrét, saját égés elleni kenőcsével 
kezelte. Pali így többször előfordult náluk Szombathelyen is. Palihoz csatlakozva Sűrű 
Béci is bejáratos volt Csontoséhoz. Magda lánya egyébként fiatal és csinos lány volt.  

Egy alkalommal Bécinek elfogyott a pénze és tisztelettel és bizalmasan pénzt kért 
„Csics bácsitól”, parancsnokától.  

– „Kisfiam nekem sajnos nincs, mert Csics néni nekem is csak napi 2 pengő 
zsebpénzt ad” 

Így aztán Béci Elekes Jenő főhadnagy úrhoz (Kacsa) fordult és Ő adott Bécinek 
útiköltségre kölcsönt, hogy haza utazhasson Görgetegre, szüleihez.  

 
Vitéz Barna Kornél szds.  
Légkörtant tanított. Egy téli délután utolsó óráján, a katedrán könyveiben 

lapozgatott. Az osztály szégyentelenül szunyókált. Volt, aki pofátlanul beverte a szundit. 
Barna szds. úr felnéz, és meglátja az utolsó sorokban szundikáló Kovácsot. Hatalmasat 
ordított, mire az osztály ijedtében csaknem becsúszott a padok alá.  

Vitéz Barna Kornél egyébként kiváló grafikus, de nagyon nyugtalan ember volt, az 
Akadémia elhárító tisztje.   

 
 Garabb György fhdgy. 
 
Garabb főhadnagy úr, mielőtt Hozzánk került Szegeden volt tanár az ottani 

műszaki iskolák egyikében. Első világháborús megfigyelő tiszt, gépészmérnök, Szegeden 
Bátorfiékkal szemben lakott. Butor ismerte kapcsolatait és hozott is üzenetet neki 
Szegedről. Ettől a pillanattól kezdve nem feleltette. 

Garabb tele volt szerb kifejezésekkel, mint Secko jednó és mással.  
Minden motortan vagy sárkánytan óráján köröztetett egy alkatrészt, melyről az óra 

végén kikérte véleményünket, melyet általában hibás volt.  
Erre Ő elmagyarázta a szerkezet vagy szerkezeti elem lényegét.  
Gyakorlatias gépészmérnök tanár volt.  
Én örök életemre tőle tanultam meg az adiabatikus állapotváltozási görbét, mellyel 

a négyütemű motorban lejátszódó nyomásfolyamatot lehetett bemutatni és azt ennek 
ismeretében meg is lehetett érteni. Mezőgazdasági géptan tanításom ideje alatt 
(Székesfehérvár, Mezőgazdasági Technikum, 1962-64 között 24 párhuzamos levelező 
osztályban) tudásom fel is használtam, mely nem volt a tantervben.   

Gáspár Béla (Bimbi) szigorló gépészmérnök volt. Weingärtner Lexi (a nagy 
lexikon) már, mint repülőgép tervező dolgozott Samu Béla mellett bevonulása előtt. 
Sujánszki Lexi (a kis lexikon) is hasonló rajzasztal mellől állt fel. Nekik aztán 
természetesen sokkal könnyebb volt Garabb fhdgy. tantárgyaival megbirkózni. Ők ezért 
is nem törekedtek a hivatásos tiszti pályára. 

  
 merényi Scholtz Miklós szds.  
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Egyszer csak Scholtz megint előkerült a sehonnanból, mint kék égből a villám. 
Riadót rendelt el. Gépeket a hangárból kigurítani, vissza fel a körletbe, laktanyaszemle, 
az ágyakat szétdobatta, újra laktanyaszemle. Éjjeli szekrényt hátunkra fel, ki a reptérre. 
Itt még röhicsélt a nép, ahogy botorkáltunk a lépcsőkön le a reptéren jó 200 m. 
kifuttatott cuccunkkal a hátunkon. Elképzelhető, hogy hogyan estek ki a fiókok, hogyan 
estek ki a cuccok, dűlt ki a zokni a zsebkendő, ing, cipő még a jó Isten tudja mi még.  

Utána megelégedetten szemlélte a csatatéri jelenetet. Vissza, fél óra múlva 
laktanyaszemle. Ezt még kétszer megismételtette velünk. A fehérnemű és kincstári 
felszerelés minden alkalommal megszámláltattatott. De fogkefe, fogkrém, szappan és 
egyéb apróság még hetekig volt található az épülettől Keletre elnyúló 200 méteres 
sávban. (Szabó Karcsi) 

Szabó Karcsi négy éves cőgerejben való tartózkodása alatt volt sok személyes és 
kollektív kitolást átélni, és megszokni, ha nem is szeretni, de a repülőknél a 
fegyelmezésnek sok, nem tipikus módja volt. Ehhez hasonló, csak később történt Ajkay 
szds. általános kopaszra nyíratása volt. 

*  *  * 
Az „B” reptéren levő REGVI-sek között olyan népszerű volt, hogy mikor a kiképzést 

befejezték és tovább mentek Börgöndre, vagy Sóstóra Scholtz szds. kapott egy szépen 
becsomagolt csomagot  a század-irodánknak címezve. Még Papp Tibor ugratta, hogy 
valamelyik barátnője kedveskedett neki valamivel. Hosszas kicsomagolás után ugyan mi 
került elő? mint egy lovacska nemesebbik része ezüstpapírba becsomagolva. 

*  *  * 
 Szabó Karcsit rögtön kizavarták a századirodából és Papp Tibor fejvesztés terhe 

mellett, megígértette vele, hogy befogja a száját. 

A Magyar Királyi vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd 
Repülő Akadémia I. évfolyamának 2. félévben történő elméleti és 

gyakorlati kiképzése 
 
A 2. félév elméleti kiképzése alatt hetenként egyszer, délután volt gyalogsági 

kiképzés és háromszor délelőtt, vagy délután repülés. Feszített volt a napirend.  
 

1943. február 11-én többeket a szombathelyi 3. sz. honv. Kórházban működő 
Repülő Orvosi Vizsgáló Állomásra (ROVA) rendeltek be. Ez már annak a szele volt, hogy 
kit küldenek Taszárra III. fokra Sólyom, illetve Debrecenbe Fw-58-as Weihe kiképzésre. 

  
1943. február 15-én kezdődött egy hét után a   II. félév. 
 
 Kimenőt szerdán, szombaton és vasárnap a tanulmányi és gyakorlati eredmények 

függvényében adtak.  
Egyéni szabadságot, vagy eltávozást csak a legindokoltabb esetben, igen jelentős 

családi okból engedélyeztek. Foglalkoztatásunk úgyszólván teljes volt.  
 
Az elméleti időszakkal egyidejűleg folyó gyakorlati repülést az „A” „B” osztály a 

Repülőgép Vezető Iskola ezred (REGVI) I. 1. századánál a század parancsnoka 
változatlanul Korosy Jenő százados úr volt.  

Helyettese, az első tiszt, Balogh Károly fhdgy., egyben állandó repülésvezető, 
akinek eszét és figyelmét nem volt nehéz túljárni. Az átszervezéskor ő lett a század 
parancsnoka és Moksony Ferenc hdgy. lett az új első tiszt. 

 A 2. század parancsnoka Egry László hdgy. lett. 



 

 

52

Szeidl József őrmester személyében új oktató is jött, aki bennünket Aradora, majd 
Taszáron Sólyomra okított. Én az ő növendéke voltam.   
 
           Elméleti kiképzés 

A második félévben Helesfai szds. irányításával minden elméleti foglalkozási 
napon az első óra előtt morzét kellett gyakorolni. Ezeket a pótfoglalkozásokat Helesfai 
ellenőrizte. Bizony azoknak, akik nem voltak korábban cserkészek, nehezen ment a 
morze. Mulasztás miatt Helesfai laktanyafogságokat osztogatott.  

Folytatódtak a házon belüli kilengések. Vagy tízen-tizenötén elmentek a kantinba. 
Ez tilos volt. Vacsorakor Elekes fhdgy. ellenőrizte a létszámot és a hiányzókat 
kihallgatásra rendelte. A kantinban levők levők lerészegedtek, ott énekelték a fiúk a 
„Piros csizmám nyomát…”  

 Nehr Tibor, Kovács Gábor, Eggenhoffer Béla, Inkey Viktor és Papp Ferike teljesen 
részeg bajtársaikat a reptéri ciszternában fürdetés után még a legénységi mosdóban is 
nyakukra engedve négy csap vizével józanították.  

Másnap kihallgatás. Békássy tartotta. A szokásos felállás. Szolgálat átadás-, 
átvétel-, kérelem, panasz rendelve.    

- „Mi a fenét akarhatnak ezek?” Füstölög. Szolgálat átadás, átvétel, nem kér, 
hanem jelent:  

- „Százados úr Nehr Tibor karpaszományos alázatosan jelentem, laktanyafogság 
alatti lerészegedés miatt Elekes fhdgy. úr parancsára kihallgatáson megjelentem!” 
Békássy továbblép.  

- „Maga miért van itt?” Ugyan az a szöveg. Tovább lép.  
Ugyanaz a szöveg. Béka megunja. 
- „Maga is?” – „Maga is?” Vagy hatszor. 
-„Lépjen elő, akit rendeltek.” Az egész balszárny előrelép.  
-„Menjenek a fenébe!” Elengedte őket. Vége a kihallgatásnak. 
 
Utózönge csak csipkelődő Hollós ezredesnél volt, aki felsőbb matek órán kérdi, 

hogy – „Ki volt a kantinban?” –”Ki volt részeg?”  
 Nagy hallgatás, lapítás.  
- „Talán Inkey vagy Eggenhoffer, esetleg Papp tud valamit mondani?”  
Hát ők bizony tudtak és bezúgtak, mint egy nagy ágyú.  
Egy volt a vigaszuk, hogy nem először, és egyszer szorzótárgy volt a felsőbb 

mennyiségtan. 
  
           1943. március 20.  Budapest ROVI vizsgálat. Többeket felküldtek ellenőrzésre. 
  

1943. március 25-én (ami akkor ünnep volt).  Hollós Sándor alezredes úrral 
kirándultunk a Kőszeg melletti Irottkőre, a Hermann forráshoz. Egész napos kirándulás 
volt. Ameddig volt megfelelő út, autóbuszon utaztunk, azután gyalog, kellemes időben. 
Jól sikerült kiránduláson sokat fényképeztem. 

            Szabó fhdgy. ezidőben napostisztként fegyvervizsgát tartott. Egy egész csoportot 
és más osztályokból is többeket fogdába küldte. - A víztorony alatti fogdából végül is az 
öt győri növendéket (Alapi, Balogh, Báti, Gótzy, Szakács) Békássy szds. hozta ki, mert a 
német tábornok érkezésére készülve hiányoztak neki a győriek. A szemlére külön 
készültünk. E nap előtt Eleöd Attilát is kiengedték - amnesztia miatt - a fogdából. 

   1943. március 30.  Brunner német repülő tábornok szemlélte évfolyamunkat 
és nagy repülő bemutatót rendeztek neki. Nem akarták a németek elhinni, hogy ez a 
társaság egy éve repül egyedül és más-más tagokat kértek repülésre, mert azt hitték, 
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hogy ezek, - akiknek repülését látták - oktatók voltak. A főszámokat Sűrű Béla, Bély 
Ödön repülték. Az én emlékezetem szerint Csizmadia Sándor (Csizi) és Polgár László 
(Cini) Arado A-val figyelemre méltó színvonalon páros műrepülést (vonalban) mutattak 
be. Gótzy Paja állítja, hogy Ő repült Csizivel. Csizi és Cini is egy-kétszer előtte 
gyakorolták bemutatójukat.  

Mások – talán a mi osztályunk -  Bücker kötelék műrepülést mutattak be. De volt 
kilences Bücker kötelékrepülés is. Így bizonyítottunk repülésben való jó 
előrehaladásunkat.  

Az igazság, hogy mindannyian szerettünk volna repülni, mert azokat, amiket be 
kellett mutassanak, mindannyiunk tudta, legfeljebb Aradoval ilyen páros távoli 
kötelékrepülést nem csináltunk.  

Egy német segédtiszt még egyik növendéktársunk személyi okmányát is ellenőrizte, 
melyért be kellett menjen a körletbe. Nem akarták elhinni gyors előrehaladásunkat.  
          Persze olyan reménytelen esetek, mint Wunder Karcsi vagy Wagner Vili, ki sem 
jöhettek a startra, a körletben kellett maradjanak.    

 Szerencse is kell a repüléshez. Tavasszal, Thurzó Jencinek szerencséje volt, mert 
egyszer Scholtz Miklóssal repülhetett, mint utas. A starton ücsörgött, amikor Scholtz 
kapitány kiszúrta és elküldte a repülő irányítókhoz, hogy jelentse tapolcai útját be egy 
kísérővel. Amikor az irányításnál a kísérő nevét kérdezték Jenő természetesen a saját 
nevét mondta be. Jelentette a parancs végrehajtását.  Scholtz kapitány megkérdezte, 
hogy kit jelentett be kísérőnek. Jenő alázatosan jelentette, hogy saját magát. Halvány 
mosollyal nyugtázta válaszát, és a gépbe parancsolta.  

Gyönyörű verőfényes idő volt, a virágzó akácerdők illatát 2-300 méter magasan is 
érezni lehetett. Ilyenkor bámészkodhatott kedvére a növendék, aki mint utas, először ült 
ilyen funkcióban. Találkoztak egy gólyával. Scholtz kapitány a gépparancsnok 
természetesen azonnal légiharcba kezdett vele, mármint a madárral. A gólya rövid idő 
alatt úgy beszűkítette fordulóját, hogy lerázta az őt támadó Bückert. Tapolcára érve 
látták, hogy felsorakozott gépekkel, katonazenekarral, sok piros lampaszos tábornokkal 
várnak valakit. Gyorsan eltűntek a leszálló mezőből és beálltak az egyik hangár mellé. 
Jenő tisztes távolságból végignézte a Bolgár Honvédelmi Miniszter fogadását - aki JU 
52-vel érkezett - míg kapitánya ügyeit intézte. 
 

1943. április 10-én zárult a II. elméleti félév elméleti foglalkozásának és egyben 
a tanrend szerinti repülő kiképzés utolsó napja. 
 
         Ekkor jelent meg négy frontot járt, jól dekorált, a Repülő Akadémia III. 
évfolyamára felvett tartalékos tiszt, akik a frontról hdp. őrm-ként jöttek haza és egy évre 
bementek Kassára, majd onnan 1943. augusztus 20-i avatásuk előtt időre a gyakorlati 
kiképzés segítésére hozzánk helyeztek.  
Ők, mint III. évesek az ügyeletes tiszti szolgálat mellett közreműködtek kötelékrepülő 
kiképzésünkben.  
 
          Minden kitolásuk és baklövéseik ellenére jó szívvel gondolunk az I. 1.-hez beosztott 
Sárkány Sándor (Öcsi, Csibe) 69, Hemmert László (Foxi) 70, más érzelmekkel kötődtünk 
az I. 2. századhoz beosztott Zuna Edgár 71, Bajáki Ferenc 72  és Kaszás Jenő 73   aks-okra, 
akikkel másfél év múltán, mint hadnagyok mi is találkoztunk. 

                                                 
69  Sárkány Sándor (Csibe) * 1922. 09. 22. - 1943. 08. 20-án, Kassán 20 rangszámmal avatták Me-109-es 
átképzés után a PUMA ezrednél 3 légi győzelme után, lelőtték, hősi halált halt. 
70  Hemmert László, (Foxi).*1921. 11. 21 -. 1943. 08. 20-án, Kassán 46. rangszámmal avatták  
71  Zuna Edgár *1920. 11. 15 - 1943. 08. 20-án, Kassán 57. rsz. rangszámmal avatták      
72 Bajáki József.*1920. 03. 26 - 1943. 08. 20-án, Kassán 9 rangszámmal avatták 
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           Eleöd Attila startkönyvéből ismerjük az 1. századnál repülő gépek forgalmi 
rendszámát. 

Ezek szerint az 1. századnál a következő repülőgépek repültek: 
 
Kilenc Bücker  I2+03, I2+17, I4+01, I4+17, I4+65, I4+73, I4+90, I4+91, I5+09 

hat Arado 96/A-osé G4+10,G4+18, G4+39,G4+90,G5+01,G5+09 

1943. február, március hónapban repült felszállás és idő Bückerrel és Arado 
kétkormányos felszállásokkal – a rendelkezésemre álló startkönyvek szerint – a 
következők voltak Bücker és Arado A típusú gépekkel: 
 
1. századnál    

 
    
Bückerrel nyolc fő átlag 19. 1 felszállást, és négyen, akik megkezdték az Arado doplizást,  
18, 5 felszállást hajtottak végre oktatóval. 
          
          Az 1. szd-nál a hangsúlyt az Arado kiképzésre fektették. Nálu(n)k több mint kétszer 
annyi felszállást (18, 5) teljesítettek, (kisebb szóródással) mint a 2. századnál (7).  
          
Történtek 
 

Szombathelyen Bücker vándor repülések során Eleöd Attila szobatársam, 
fogadásból egyszer 500 méteren kimászott a Bücker szárnyára. Azt nem tudják már ki 

                                                                                                                                                           
 73 Kaszás Jenő *1921. 06. 21 - 1943. 08. 20-án, Kassán 43. rangszámmal avatták. Kaszás Jenő Rákosi 
alatt is szolgált századparancsnokként. 1956-ban ment ki Argentínában él és egy növényvédő repülő 
vállalkozás volt, de egy szélvihar gépeit melyek nem voltak megfelelően lekötve, összetörte. Az egyik 
lábából is erős dohányzása miatt egy darabot el kellett távolítani, mert üszkösösödés lépett fel.   
73 Sűrű Béla (Béci) akkor karpaszományos tizedes 1921. 04. 15-én) született és 1940-ben Budapesten a 
Horánszki főreálban érettségizett., majd otthon Görgetegen, a jegyzői hivatalban dolgozott már, 
74 Felsz = felszállás 
75 NP = növendék pilótával (oktatóval) repül együtt, Pe = pilóta egyedül 

SszNév típus Idő év, hónap felsz 74   óra perc NPPe 75 
1 Eleöd Attila Bücke 1942. 02. 03. 16 4 10 Pe 
2 Frankó Endre   3 1 10 Pe 
3 Gótzy Pál   32 5 35 Pe 
4 Horváth Gábor   22 3 35 Pe 
5 Illés Ödön   13 3 25 Pe 
6 Kováts János    23 4 55 Pe 
7 Molnár Béla   31 6 35 Pe 
8 Vitéz Szentgyörgyi Zoltán  19 4 20 Pe 
 Összes   153 33 45 Pe 
 Átlag   19.1 6 13 Pe 
1 Frankó Endre Arado 1942. 03. 29 4 05 NP 
2  Horváth Gábor   1 - 20 NP 
3 Illés Ödön   27 2 45 NP 
4 Vitéz Szentgyörgyi Zoltán  17 1 45 NP 
 Összes   74 8 55 NP 
 Átlag   18.5 1 53 NP 
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volt a pilótája, de mindketten és a kötelék tagjai megesküdtek a történet igazságára, de 
ezt fel is tételeztük ezt minden meggondolás nélkül Attiláról. 

*  *  * 
 Az 1. REGVI század  Bücker kötelék-repülése során Sárkány Sándor (Csibi) 

harmadéves volt egy hármas kötelék parancsnoka, aki elszámítva magát, rajának jobb 
kísérőjét Horváth Gábor aks-ot egy gémeskútnak vezette. Ezért csak a vezér a felelős, 
mert a zárt kötelékben repülő kísérő csak vezérét tudja figyelni a kiképzés ilyen fokán. 
Tehát Gábor a jobb szárnytörő végét a gémeskútnál hagyta. A raj szétrebbent 300 
méteren találkozás. Kezdődik a jelbeszéd:  

- „Leszállás után rádlizz be” – ez a megértett parancs.  
A raj késik. Balogh Károly fhdgy. lebontatja a startot. Én (Akela) maradtam 

leszállásfigyelőnek. A raj alacsonyan "belafog"76. Leszálló jel előtt vagy 200 m-re száll le. 
Két gép begurul a jobb kísérő, ahogy a jelbeszédben mutatta Sárkány Öcsi, jobbra 
berádlizik. Pilótája kiszáll, körbejárja a gépet, beleül és begurul a hangárhoz. Akela futva 
sem éri el. Rögtön rátámad Gáborra      

 – „Hogy lehet, hogy jobbra perdülsz be és nem a balszárny véged törött le?”  
Gábor pironkodott. Később kölcsönkérte kerékpáromat.   
A III. éves Csibi egy szerelővel egy törött szárnyvéget vitet ki a rádióadó mellé, a 

rádlizás feltételezett helyére. Az évfolyam ebédel. Délután repülés. A törött gép mellett a 
hangárban ez alatt egy más szürke árnyalatára festett szárnyvég áll. Többeknek feltűnik. 
Kezdődik a találgatás. Folytatódik a repülés. A két delikvens délután eltűnik. Este 6-kor 
riadó. Létszám megállapítás. Hiányzik két fő. 

Őket látta a vonattal hazatérő Torontáli Imre ezredes úr a repülőtér parancsnoka, 
amikor kikönyökölve a I. osztályú vasúti kupé ablakán, az egyik sorompónál kerékpárt 
tartó két aks-ot látott, akik feszes fővetéssel tisztelegtek neki.  

Hazaérve kitelefonált a reptérre a létszám megállapításért. A kiváló szervezés 
(őrparancsnokkal történő megbeszélés) következtében a sötétben hazaérő 
akadémikusok bekerékpároztak a hangárba és megcserélték a szárny „törővégeket”. 
Most már a szín is megfelelt. A vészes szabálytalanságok tömege.  

Repülőtér parancsnoki kihallgatás. Elöljáróink mérgesek. Kettőjüknek 
osztályfőnökünknek Scholtz Miklósnak, és századparancsnokunknak, Békássy Antalnak, 
kellett díszbe öltözniük. Láthatjuk kitűntetéseiket is.  

A kihallgatáson az derült ki, hogy a III. éves Sárkány Csibi, Kassán, Horváth Gábor 
Pesten kerékpárversenyző és edzésre mentek. Laktanya-fogsággal megúszták.  

Probléma a gép javítása volt (jegyzőkönyvezés nélkül). Gábort – bár vétlen volt, 
hadnagyi fizetésének megvonásával idegesítették.  

Mellettünk, az „A” hangár mellett volt az 1. Önálló javítóműhely. Parancsnoka 
Csíky Lajos mérnök őrnagy. Gábor átment hozzá. Elmeséltette vele a valóságos 
történetet. Soron kívül megjavítatta a törött szárnyvéget, Gondoltuk, hogy a tiszti 
étkezdében, fehér asztal mellett, tisztázhatták első tisztünk Balogh Karcsi „éleslátást” is. 

                                                 
76 A lehető legkisebb sebességgel végzett repülés 
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  2. századnál  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bückerrel öt fő átlag 28.8 felszállást, és négyen, akik megkezdték az Arado doplizást, 5.7 
felszállást hajtottak végre oktatóval. 
Újházi csakl Bückerrel repült, felváltva egyedül és oktatóval. 

*  *  * 
Az I. 2. szd-nál Báti Jancsi és Peller Pista Bückerrel köteléket repültek géppárban 

útvonalon. Jöttek haza és Vát közelében egy fehér lovon ügető „amazont” pillantottak 
meg. Acskó mint gép pár parancsnok döntött, és rácsaptak a lovasra. A sturc olyan 
alacsonyra sikerült, hogy a gépzajától megbokrosodó paripa levetette szép. 

Ők, mint akik jól végezték dolgukat leszálltak és Osskó kapitánynál jelentették a 
felszállást. Pár óra multán telefonjelentést kapott a század a történtekről. Az 
útvonalrepülés magasságát barogrammokkal esetenként ellenőrizték. Most elővették a 
gépből és a megírt papírszalagról, megállapították a gép útvonalon tartott magasságát. 
Kihallgatás mely természetesen laktanyafogságot, kimenő elvonást jelentett. Békássy 
Tóni a fenyítést azzal fejelte meg, hogy egy megadott vasárnap a két aksot bocsánat-kérő 
vizitre kötelezte, mert a gróf kisasszony lába eltörött és gipszben volt. Kanossza járás 
volt Vátra kimenni. Pista megegyezett Acskóval, hogy most Ő lesz a „kötelék 
parancsnok”, mert ehhez jobban ért. Peller Pistának névjegye lévén a látogatás, 
„protokollmäsig” zajlott, inas, ezüst tálca stb. A kisasszony húsz éves, csinos, kedves 
volt, így a délután nagyon jól telt el. Jancsi sokáig levelezett a kontesszel 77. Tóni bácsi 
meg érdeklődött „kölkei” viselkedése iránt és később, egy reggeli kihallgatáson 
megdicsérte a két aks-ot, hogy „megmentették” a század becsületét. Nem kellett több a 
két imposztornak. 

*  *  * 
Már az első elméleti év végén az évfolyam jobb képességű növendékei Bückerrel 

végeztek kötelékrepülést és az Arado műrepülést is, jól elsajátították.   
 
A kiképzés vége fele vele még Hollós ezredes megbékült Bécivel, aki Szabó 

Karcsival egy tiszti bajtársi vacsorán vett részt (gondolom, Papp Tibor osztálytisztje 
hívhatta meg.) - Egy „Nyúl” nevű gh-s szakaszvezető elárulta nekik, hogy számlájukat az 
Akadémia fizeti. Ezért, mikor Béci biliárdban megverte Békássy Tónit, győzelmekor 70 
féldecit rendelt a pincérnél a jelenlevő tisztek részére. Nagy húzás volt. 

                                                 
77 Báró-, vagy grófkisasszony 

 Név típus Idő hónap felsz Óraperc NPPe 
1 Pintér Gyula Bücker 1942. 02. 03. 33 8 25 Pe 
2 Thurzó Jenő   37 6 50 Pe 
3 Sűrű Béla   27  3 45 Pe 
4 Újházi László   33 11 42 NP 
5 Szabó Károly    14 3 10 Pe 
 Összes   144 33 52  
 Átlag   28,8 6 46  
1 Pintér Gyula Arado 1942. 03. 1  20 NP 
2 Thurzó Jenő   16 1 50 NP 
3 Sűrű Béla   5  45 NP 
4 Szabó Károly  .  1  20  NP 
 Összes   23 2 55 NP 
 Átlag   5,7  43 Np 
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A következő bajtársi vacsorára is hivatalosak voltak. Amikor hajnal felé a 
zenészeket Hollós ezredes úr dirigálta, akit cigarettával aggatták tele. Meg is állapította 
Hollós ezredes, sokak réme, hogy „Jó mulatós gyerek ez a Sűrű!” 

 
Sajnálatosan különleges esemény volt 

  
          „S.  József bajtársi lopása.” 
          Az A osztályban társunk volt. Jóska apja kovácsmester.  Sárospatakon végzett, 
erős és jó hangú kántortanító volt. Megtévedt.  Székely Nándi pénztárcáját vette 
magához a fürdőben.   
          Szentgyörgyi Zoli, amikor Sarkadit, bajtársi lopás gyanújával kihallgatásra vitte, 
Jóska át akarta neki adni a pénztárcát, amit Zoli nem vett át.  
           A cőgerekből álló „bajtársi bíróság” javaslatára – ezt már említettem - Békássy 
szds. úr  a bajtársi lopás vádjával az évfolyamból, és hadbíróság elé állítatta. Sarkadi 
Jóska karpaszományos őrvezető már nem kapott bizonyítványt.  
           Lefokozták, három hónapra, várfogságra ítélték.78  
           1943. április 10-16.-a között minden hétköznap volt repülési nap, naponként 
10 óra startidővel (08-12. 00-ig, ill. 14. 00-18. 00-ig), folytattuk az Arado 96/A (240 Le.-
s Argus motorral) repülését is természetesen oktatóval illetve egyedül.   

Nem tudom, honnan vettem az adatot, de Szombathelyen a REGVI 1. és 2. század 
 
1942. november 11 és 1943. április.15. között 
 
5510 felszállást és 1238 óra 55 percet repült. 
 
Ez 87 fő akadémikusra fejenként 63 felszállást és 14 óra 13 perc repült időt 

jelentett. 
  
           Megszűnt a tanrend szerinti repülés. 
 

1943. április 16-29 között két hét húsvéti szabadságot kaptunk. 
           
          Ezután az évfolyamot kettéosztották. Az egyik fele Vátra települt át, az ottani 
katonai más néven B[ombázó] reptérre, míg a másik fele Szombathelyen, Söptén repült 
tovább. 

 Ekkor jöttek hozzánk Kassáról a III. éves akadémikusok, akiket oktatóként  
osztották be hozzánk. Elsősorban a kötelék repülés elsajátításában segédkeztek. A 
második félév végén frontot járt, jól dekorált, a Repülő Akadémia III. évfolyamára 
felvett tartalékos tisztek, akik a frontról hdp. őrm-ként jöttek haza és egy évre bementek 
Kassára, majd onnan 1943. augusztus 20-i avatásuk előtt két hónapra a gyakorlati 
kiképzés segítésére hozzánk helyeztek. Ők, mint III. Évesek közreműködtek 
kötelékrepülő kiképzésünkben.  

  
          1943. április 30 -május 28 között a REGVI 2. szd. (a C-D osztály) 
Szombathelyen repülő gyak. kiképzés folytatódott. 

                                                 
78 Később kérésére a Szent László hadosztály repülő lövészezred I. zászlóalja Nehézfegyver százada, 
géppuskás szakaszába került. Oda osztották be Már, mint hadapród őrmester kitüntette magát Letkésen, 
ahol nagyezüst vitézségi érmet kapott, mert magát, mint géppuskás, halottnak tetetve a rajta átment orosz 
rajvonalat hátulról lőve, meg tizedelte. (Amerikai fogságban három nagyezüst éremmel járt. Lehet, sőt 
valószínű a másik kettőt vásárolta, bár ki tudja. Lehetséges volt, hogy kiérdemelte). A háború után 
kitüntetett testnevelési szakfelügyelő lett a Balaton mellett. 
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1943. május 12. A REGVI 2. szd-nál Szombathelyen. Paál István karp. Őrvezető 
(Druminak hívtuk) oktatójával – Horváth Rudolf tsz. repülő zászlóssal egy hétfői napon 
műrepülő gyakorlatra szállt fel. Ugyanakkor hasonlófeladattal repült Egry László 
hadnagy első tiszt, Alapi Zoltán karpaszományossal.  

A két oktató átvette a gépek vezetését és „vadászrepülő” követési gyakorlatra 
kezdtek.  

A két gép feladata nem műrepülés, hanem 50 m magasan végzett fordulózás volt. 
Egry hdgy. Alapi Zoltán repülését, Horváth Dezső zls. Paál Pista repülését ellenőrizte. 
Alapi Zoli először az Alapnál ült repülőgépben, míg Paál Pista kiváló, ezüstkoszorús 
pilóta, vitorlázó segédoktató volt bevonulása előtt.  

Zoli így mesélte el az eseményt: „Megláttam Paál Pistáék Bückerét. Elhatároztam, 
hogy no ezt megstúrcoljuk. Arra nem is gondoltam, hogy melyikünk ment be a másik 
légterébe, de azt egyszerre láttam, hogy Paál Pistáék mögénk kerülve régen lelőttek 
volna bennünket. Na erre én is nagyon belekapaszkodtam a botba, de látom, hogy 
Pistáék még jobban, jobbra alattunk, még szűkebb fordulót csináltak, és el is kapták a 
földet.” Horváth zászlós által vezetett Bücker sebességvesztés miatt a túlszűkített 
fordulóból lezuhant a Kőszegi hegység oldalába. A helyszínen életét vesztette, Paál 
István a kórházba szállítás után rövidesen meghalt. 

Halottainkat május 14-én Szombathelyen az évfolyam díszelgése kíséretében 
búcsúztattuk. Figyelmeztetés volt ez mindannyiunknak.  

Bárczy János eje. fhdgy-t 79 a HM-be vezényelték és a Balesetkivizsgáló Bizottság 
tagja volt. Alapi Zoli sokat állt előtte vigyázz-ban. Ő vizsgálta ki a halálos kimenetelű 
katasztrófát.   

Okkult dolog, de Weigärtner János megjósolta rövid tenyér életvonala alapján Paál 
Pista halálát: hogy „Nem leszel 25 évnél idősebb.”  
     A tavasz végével illetve a nyár végéig kötelékrepülést, vándorrepüléseket 
(leszállással vagy a nélkül) hajtottunk végre. Kétféle vándorrepülés volt, egy közelebbi és 
egy távolabbi. 
A közelebbi Szombathely - Bük – Hegyfalú – Szombathely. A távolabbi Szombathely -  
Körmend – Tapolca -  Szombathely. 
 

Kihelyezés Váton a B[ombázó] repülőtéren. 
           
           1943. május 3.-28 között a REGVI 1. század (az „A” „B” osztály) az elméleti 
év befejezése után azonnal, Váton kihelyezésen voltunk. Itt 05. 03. volt az első, 05. 28-
án az utolsó repülési napunk. 
           Itt kezdődött a nyári repülő gyakorlati kiképzésünk. Ennek végén bejöttünk Vátról 
Söptére és az év végéig itt repültünk.   

 Váti kihelyezésünkön parancsnokunk, repülésvezetőnk, Balogh Károly hdgy. volt. 
Őt segítette két III. éves akadémikus Hemmert László (Foxi), és Sárkány Sándor (Csibe) 
 

Az un. B. reptérre idegeneknek – még nekünk repülőalapos növendékeknek is – 
tilos volt a belépés. Most viszont ide vonultunk be kétheti szabadságunk után.  

A reptéren csak egy bádoghangár volt. Ebben voltunk elhelyezve. D-i irányban a 
hangárt egy harmonika rendszerű kapu zárta be, míg az É-i oldalon csak egy kisajtó volt 
a bejárat. 

A hangár kapu felől nézve jobb oldalán voltak az Aradok egymás után, mögötte az 
ágyak szalmazsákok és letakarva fehér tiszti pokrócokkal. 

                                                 
79 A háború után megvakult. Már vakon irt könyve miatt, minősíthetetlen magatartását ejtőernyős 
ezredparancsnoka,  Tassonyi Edőmér elítélte. Részleteket lásd Szent László hadosztály katonái írták … c. 
könyvemben. 
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Baloldalon asztalok és lócák a hangár ÉK-i végében tálaló szekrények voltak 
elhelyezve. Itt volt étkezőhelyünk is és itt őriztük a kerékpárjainkat is. 

A ricinus illat volt melyet a legtemészetesebbnek éreztünk ebben a környezetben. 
Valami megfoghatatlan meghittség és melegség áradt és vele megérintette az ember 
lelkét, mikor a fehér ágysorra pillantott. A repülők sora megható volt látványnak, 
dekorációnak, mivel észveszejtő módon megszerettük a repülést és a repülőgépeket, 
legyenek azok az eddig általunk ismertek, vagy amelyeket a jövőben fogunk megismerni. 
Extázisban voltunk puszta látásuk hatására. 

Nyár volt, a hangárt felülről oldalról mindig érte a napfény és persze a meleg is. 
Egyikre sem haragudtunk pedig ez a ricinus, benzin illatot jobban terjesztette. 

Amilyen gyorsan teltek a hétköznapok, a vasárnapok annál lassabban. Ilyenkor 
leveleket írtunk, volt gramafonja  Pati - Nagy Miklósnak vagy Eleőd Attilának, melyen a 
jobbnál jobb lemezeket forgatták és lassan a legjobb melódiákat is megtanultuk, 
melyeket évek után is, ha meghallottuk, Vátra a hangárra emlékeztetett bennünket.  

A reptér nagyon hepe-hupás volt ÉNy-i csücskében állt a hangár. A legmélyebb 
csücsöknél egy fenyőerdő kezdődött, és tartott a reptér feléig. A reptértől Ny-ra volt Vát 
község, benne a római katolikus templom Kapui bácsi kocsmájával, ahol felírásra is 
lehetett fogyasztani, de sokkal szigorúbb feltételek mellett, mint az elmúlt évben történt.  

Hétköznapokon, délelőtt, délután is repültünk. Tisztelettel néztük a hangárban 
levő Sólymokat, melyről még Szombathelyen, Szeidl őrmester volt oktatónk rengeteg 
rémmesét hordott össze, de valahogy nemhogy félni kezdtünk, hanem inkább 
kíváncsiságunk csigázta fel irántuk, mert azt hittük, ha majd a Sólymot megszelídítjük, 
akkor fogunk tudni igazán, repülni. Vagy talán ez volt a szándéka, célja a hosszú, 
csontos, sovány oktatónknak? 

A repülőtér DK-i irányban, mely egyben az uralkodó széljárás iránya is volt, 
vízszintesnek volt mondható. A leszállás irányában a repülőtér előtt egy fenyőerdő volt, 
mely felett a fel és leszálló légáramlatok alaposan megdobálták, a kis felületi terhelésű 
gépeket. A leszálló légáramlat fokozott figyelmet követelt, nehogy földet éréskor a 
félszárny elkapja a földet, esetleg korábban veszti el sebességét és a gép akkorát 
merüljön, hogy futóművére esve összetörjön. Ellenkezője is előfordult, amikor emelő 
légáramlat volt, mely akkorát emelt a gépen, hogy sebességét emiatt vesztette el és 
„liftelt” 80 a föld felé.  

A felszállás is figyelmet kívánó művelet, de a leszállásnál sokkal könnyebb. 
Mindkét századnál Váton a légi fényképészet gyakorlására a forduló pontokat egy 

Contax fényképezőgéppel le kellett fényképezzük. Ennek az is volt az értelme, hogy mi 
valóban a kijelölt útvonalon haladjunk végig, és ne csalinkázzunk kedvünk szerint. A 
fényképeket nekünk kellett elkészítenünk, hogy gyakorlatot szerezzünk a fényképek 
előhívásában. 
         Sárkány Sándorral repülő Ferenczy Zoli írja, hogy vándorrepülésük során sokszor 
csaptak rá a szántóföldeken dolgozókra, főleg ahol lányok voltak, répát kapáltak vagy 
egyeltek. Ha legények is voltak, a kapát feldobták és néha veszélyes közelségben 
kalimpáltak mellettünk. 
         Érdekes volt, hogyha víz felett olyan alacsonyan repültünk, hogy láttuk a halakat, 
amint V alakban igyekeztek a géptől minél távolabbra jutni. Föld és víz közelben a 
repülőgép sebessége sokkal gyorsabbnak látszott. Az akkori személyautók a makadám 
utakon 60-70 km/óra sebességgel haladt, és ehhez viszonyítva a mi 150 km/óra 
sebességünk szédítően nagy sebességnek számított. Minél magasabban repült az ember 
a látvány annál lassúbbá változott, annak ellenére, hogy a sebességünk a 150 km/óra 
változatlan volt. 

                                                 
80 A sebességét vesztett repülőgép „átesik”, vagyis függőlegesen lefele (kormányozhatatlanul) esik a föld 
fele, „liftel” 
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          Az élvezet fokozása volt, amikor az országutak hézagos fái között suhantunk át, a 
gépet élére állítva és az különös siker volt, ha az utat szegélyező jegenyenyárfasor 
foghíjai között késelve repültünk el. Előfordult, hogy a szénás szekér megvadult lovai 
árokba fordították a rakományt. 
          Sokat gyakoroltuk a rácsapásokat, melynek meredekségét „szögmérővel” mérték  

Váton végzett repülésünk alatt a „kocsedóban” éjjel, nem volt rózsás az élet.  

Az egyik riadónk Lesváron leszállt ejtőernyősök miatt volt, akik az évfolyamhoz 
beosztott szakácsok voltak. Elfogásukban Lassú Béla jeleskedett. Pati-Nagy Miklós 
Váton is kapta a csomagokat. A posta kihordóval egyeztetve a csomag mindig ágyán 
várta Miklóst. A szokástól eltérően csomagját csak közvetlen barátaival osztotta meg, és 
azt éjjel a reptér közepén fogyasztották el. Valamelyikünk ezt kifigyelte, és egy önkéntes 
„akadémikus járőr” Miklóst letartóztatta és az őrszobára kísérte. A többiek közben 
megették a csomagot, persze hagytak az őrjáratosoknak is. 

 
A III. éves akadémikusok közül Sárkány Csibi  rettenetesen csipogó hangjával, a 

másik borzasztó lassú beszédével tűnt ki a „normálisak” közül.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baradlai Gyurkáék jöttek egyszer személygépkocsival Szombathelyről Vátra, az 
egyik mélyhangú harmadévessel Zuna Edgárral. A nagy por miatt bezárták az ablakokat 
és egy méhecske bent maradt a kocsiban és láthatóan ki akart szabadulni az első 
szélvédő ablakán. Vát előtt megszólal a „mélyhangú aks”: No ezzel a szegénnyel aztán jól 
kib.sztunk, hogy fog ez hazamenni? Egész úton egy szót sem szólt, nem vett részt a 
beszélgetésben, csak ezt a bővített mondatott termelte magából egész út alatt. 

Szabad délutánokon szervezett kerékpár túrákat rendeztek a környékre. Jókat 
cseresznyéztünk az országút melletti fákon, éltük húszéves életünket. Eső után 

                                                 
81 Frankó Endre 1943. 05. 06-án ment el Aradoval egyedül 40 oktatóval történt felszállás 5 óra 10 perc 
repülő idővel 
82 Gótzy Pál 1943. 05. 06-án ment el Aradoval egyedül 49 oktatóval történt felszállás 6 óra 20 perc repülő 
idővel  
83 Horváth Gábor 1943. 05. 18-án ment el Aradoval egyedül 49 oktatóval történt felszállás 6 óra 20 perc 
repülő idővel 
84 Szentgyörgyi Zoltán 1943. 05. 07-én ment el Áradóval egyedül 33 oktatóval történt felszállás 3 óra 45 
perc re. idővel. 

REGVI 1. szd. repülése  VÁTON 
1943. 05. 03.-05. 28. 

 
Név 

Bücker Arado NP Arado NP Mindössz. 
fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 

Eleöd Attila 13 5 00 27 2 50 - - - 40 7 50 
Frankó Endre 45 4 45 4081 5 10 45 4 45 130 14 00 
Gótzy Pál 51 11 35  6 82 - 45 43 5 35 102 17 55 
Horváth Gábor 12 6 05 1983 1 40 19 1 40 50   9 25 
Illés Ödön 12 5 25 28 1 40 -- - -- 30   7 05 
Kováts János 21 12 00 16 1 45 -- - -- 37 13 45 
Molnár Béla 9 5 30 -- - -- 40 6 30 49 12 00 
Szentgyörgyi Zoltán 9 2 05 1284 1 10 37 7 40 58 10 55 
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csatárláncban végig gyalogoltuk a repülőteret gombázgatva. A gombát leadtuk a 
konyhára, egyébként is jó étkezésünk feljavítására használták fel. 

Esténként átjártunk a reptér melletti parasztházakhoz tejért, mivel nem volt 
kerítés megtehettük. Őrség is messze volt. Fodor sporttisztünk –gyakornoki 
rendfokozatban- kiélhette terepfutás iránti bogarát, mert futtathatott bennünket, 
amikor tehette. Egyszer Sárvár felé futva egy ezredes úr ért utol bennünket 
gépkocsijában és abban lányával. Lassított beszélgetni kezdett velünk és mi bekísértük – 
valószínűen lánya miatt - futva Sárvár határáig. Oda vissza vagy 10 km volt. Bezzeg a 
húsvéti szabadság után megtartott 3000 m-es mezei futóverseny végén alig 
vánszorogtunk.  

Váton, műrepülési, és kötelékrepülési esetenként Aradoval műszerrepülési 
feladatokat hajtottunk végre. A műszerrepülésből már Szombathelyen kaptunk ízelítőt 
befüggönyzött Arado 96 A-val. Ezekről a repülésekről hátborzongató emlékeink vannak, 
mert a legfantasztikusabb helyzetekbe tudtuk hozni a gépet, közben teljesen meg 
voltunk győződve, hogy nyílegyenesen repülünk, és csak azon csodálkoztunk, hogy mért 
pörög fel annyira a motor.(Szabó K.) 

1. szd. növendékeinek repülési teljesítménye 1942. 05. 03.- 05. 28. között, 
a váti kihelyezés alatt, a megmaradt repülő leírások alapján 

A repülések elemzése a fejezet végén található  
         Nekünk a váti kihelyezéssel kapcsolatban nincsenek rossz emlékeink. 

1943. május 26-án volt Pünkösd vasárnapja, melyre eltávozást sem kaptunk. 
 Pünkösdre két vagy három nap szabadságot kaptunk volna abban az esetben, ha 

előtte morzézésből levizsgázunk.   

 „A pünkösdi eltávozás ügye” 

1943. május 25-én pünkösd előtt Békássy kihirdette az esti parancsnál, hogy  
– „Aki el akar menni eltávozásra, kérje kihallgatáson!”  
Másnap kihallgatáson, az aksok tömeges jelentkezésén meglepődik. Első 

meglepetésén nem tud úrrá lenni. Szolgálat átadás, átvétel, kérelem, panasz, rendelve a 
sorrend.  

A kérelmezők nagyság szerinti sorrendben feszes vigyázzállásban:  
- „Százados úr! Balogh István akadémikus alázatosan kérek eltávozást 

Budapestre.”  
– „Megadom!”  

Azzal továbblép a következőhöz s így megy ez még vagy öt alkalommal.  
Valami mocorgást észlel a sorban, mire begerjed és a tizedik kérelmezőnél: elordítja 
magát:  

- „Megadom a búbánatos fa.zomat! Senki nem mehet el! Kihallgatás lelépni!” 
 Mindenki Söptén maradt, csak egy-két notórius eltávozó lépett le titokban. 

 Ezután már – mint hab a tortán – a következők történtek Frankó Bandi szerint: „A 
szombat déli eligazításnál a század írnok kezében ott volt a kitöltött szabadságos levél, 
az udvaron busz várta az állomásra igyekvőket, mindenki kimenőben hallgatta az 
eligazítást.  

Nem voltunk sokan, mert az évfolyam fele Váton volt. Az ügyeletes tiszt Szabó 
Andor fhdgy., fegyvertiszt volt. Az eligazítás vége felé, de még a szabadságos levelek 
kiosztása előtt, fegyvervizsgálatot rendelt el. Az előkészületre (fegyvertisztításra) 10 
percet adott. Volt sürgés-forgás. Mindenki kimenőben, csak a fehér glaszékesztyűt 
vetettük le, tisztította fegyverét. Természetesen „tiszta” fegyvert egy jó ideig nem talált.  
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Végre akadt egy, gazdája átvehette a szabadságos levelet, és mehetett a lenn 
várakozó buszra. Mondanom sem kell, hogy puskája nem a fegyverfogasra, hanem 
ismételt ellenőrzésre került, de többet már nem volt „tiszta”. Összesen hárman 
mehettek eltávozásra.  

Az otthon maradottakra pedig mindenféle válogatott kitolás várt. Szobarend szinte 
kétóránként volt. Az egyik harmadéves aks. – velük végeztették ezt a piszkos munkát – a 
szobarend alkalmával az Frankó Bandi éjjeli szekrénye fiókját kihúzta erélyesen. A 
fiókban csak egy fésű volt, természetesen az erélyes húzás miatt hátracsúszva. „Ez 
magának rend?” – ordította. „Éjjeli szekrényt vállra, futás a benzin raktárig, ott rendet 
csinál, és futás vissza!” Mit lehetett tenni? Kocogtam a hátamon az éjjeli szekrénnyel a 
reptér túlsó oldalán lévő benzin raktár felé (Kb.: 1. 5 km.) Ott – na azért lényegesen 
korábban -- letettem az éjjeliszekrényt, megigazítottam a fiókban a fésűt és lefeküdtem a 
fűbe. Csodák csodája egy elég sűrű szamócás kellős közepében találtam magamat. 
Hason fekve szemezgettem a szamócát vagy egy jó negyedórán át, majd kocogtam 
vissza. Letéve a harmadéves aks. előtt a szekrénykét, ő a fiókot kihúzva „ez magának 
rend!” felkiáltással visszazavart. Végtelenül sajnáltam, de a szamócást már, nem 
találtam meg. Visszatérve a korábbi jelenet megismétlődött, a szöveg volt csak más. „Na! 
Ugye tud maga rendet is tenni!” (A fésű ugyanúgy lötyögött a fiókban, mint eddig.) 

*  *  * 

A nyár elején meglátogatta évfolyamunkat Victor Emánuel olasz király nagy kíséretével. 
Minden gépünk a levegőbe emelkedett és a légterekben műrepüléseket végeztünk, 
mialatt egy Bücker kötelék nagyon befűzött szárnyakkal mutatta be tudását a repülőtér 
légterében. Mindenesetre elkápráztattuk a királyi felséget. A látottakkal nagyon meg 
voltak elégedve. 
        A király látogatása előtt kezdtünk új géptípussal az Aradoval oktatóval repülni. Ez 
volt a következő repülőgép típus. 
        Tekla egy alkalommal két piruettet akart az Aradoval kivágni, de ez a lőerő 
elégtelensége miatt nem sikerült, és a második fordulat kezdeténél a gép leadta orrát. 
Látta ezt Békássy szds. megjegyezte: „Nagyobbat akart szellenteni, mint az apja, és 
összesározza magát.” Ez a szólás később a sikertelen próbálkozás jeligéjévé vált 
közöttünk.  
         Ezidőtájt volt egy ejtőernyő összerakás, hajtogatás bemutató. Az egyik hangárban 
fapolcokon volt a sok ejtőernyő, sokon olajfolt és más szennyeződés volt. A az egyiket 
szétbontottuk, s benne sok halott bogarat az ejtőernyőn sok kis lukat láttunk. Jó volt 
tudni, hogy ha kell, van egy eszköz, mellyel menthetjük életünket, ha a sors úgy hozná. 

*  *  * 

A királyi szemle után 85 Osskó Zénó százados, a 2. REGVI század parancsnoka 
1942/43-ban Szombathelyen Wunder Karcsit tiltotta le a repülésről. Hiába jöttek az 
ezredes és tábornok rokonok, hogy rábeszéljék. Osskó nem tágított.  

Ebben az időben fejeződött be Wunder Karcsi akadémikus repülőélete. 

 „Wunder Karcsi, (Cunci).”   

Cunci minden vonatkozásában egy-két balkezes fiú volt.86    

                                                 
85 Sűrű Béla 1998. 07. 15-i emlékezése.  
86 Wunder Károly nagy német imádó volt. Nem tudjuk, hogy lett repülő, mert olvasáshoz szemüveget 
használt (Szabó Károly). Szüleinek Győrben festő és dekoráló üzlete volt. A Kecskeméten szolgáló ippi-, 
és érkeserűi Fráter Tibor repülő ezds. unokaöccse volt. Az ezredes úrra, a Rákosi Légierőknél velem 
együtt szolgáló Izsai János hdgy. - volt repülő (szerelő) őrmesternek, tapolcai hangármesternek, volt egy 
nagyon mulatságos élménye. 
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 Gyalogsági kiképzés során Wunder Cunci kezéből a kézigránát nem előre, hanem 
felfele közvetlen eléje esett le, vissza az árokba. Ő csak úgy tudott hajítani, mint a lányok 
a labdát, fentről lefele. Nem emlékszem hogy ki, de valaki, aki észnél volt elkapta a 
visszahulló, kibiztosított gránátot és elhajította, így az nem okozott kárt senkiben. Sokat 
húzták el társain a nótát - egy mindenkiért, mindenki egyért – elv alapján. Karcsit a D 
osztály társai meg is pokrócozták 

          Kihallgatásakor Békássy szds. úr mérgelődik, mérgelődik, Nem csoda, hogy 
egyszer csak felfortyan:  
          - „Wunder! Maga úgy való katonának, mint a sündisznó se..törlőnek! (WC 
papírnak)”  

Cuncinak a repülés sem ment. Egy szerencsétlen bejövetel közben, majdnem 
összeütközött egy másik repülőgéppel. Az elsők egyike volt, akitől még az I. évfolyamban 
meg kellett válnunk.  

Bukófordulózás műrepülési feladatát, a repülését figyelő Békássy szds. 
„huszárkötésnek”, ”bélcsavarodásnak” látta.  

Cunci leszállt. 
- „Százados úr jelentem, egy felszállás.” 
- „Mi volt a feladata?” 
- „Bukófordulózás jobbra-balra.” Békássy eddig türtőztette magát, most kirobban: 
- Tudja maga mit csinált? Bélcsavarodást! Huszárkötést! Takarodjon a szemem 

elöl! Tudja Wunder, az ilyen embereket, mint maga latrinába kéne fojtani! Amíg én 
ennek a századnak parancsnoka vagyok, nem ül gépbe!” csatlakozott Osskó Zéno szds. 
véleményéhez. 

Cunci nem is „ült” repülőgépbe, másnap el is vezényelték az Akadémiáról, egy KF. 
[közelfelderítő] alakulathoz helyezték. Légifényképész lett belőle. A frontra is kikerült. 87 
-  Később azt hallottuk róla, hogy kiváló haditudósító lett és Keleten hősi halált halt, de 
ez nem volt igaz.  

 Az viszont igaz volt, hogy 1943 karácsonyán nagy tumultus volt Győrben a 
Városháza előtt. A tumultus közepén Wunder Karcsi előadást tartott „légi győzelmeiről”. 
Balogh Popej aks. és Bélyi Ödön karp. is szájtátva álltak a tömegben. Cunci mellét a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, bronz Signum Laudis és német lovagkereszt 
ékesítette. Szégyenkezve odalógtak el. „Nagyon szégyelltük magunkat, hogy 
véleményünk egyezett valamikor is Béka Tóniéval!” 88 Aztán hallottam, hogy fél óra 
múlva Wundert letartóztatták „Illetéktelen kitüntetések jogosulatlan viselése miatt” Hat 
évet kapott és Székesfehérváron „szabadították fel” az orosz csapatok. 89    

1943. május vége Elbúcsúzik Tóni bácsi 
1943 júniusában lépett életbe az új hadrend. Előtte meg kellett váljunk több 

parancsnokunktól. Békássy  Antal, Scholtz Miklós szds-ok, és Papp Tibor fhdgy. már 
régóta kérték magukat a Keleti Frontra 

De ekkor voltak a parancsnokváltások a REGVI I. osztálynál is.  

                                                 
87 Szabó Karcsi 1944 elején találkozott vele, II. o. vaskeresztet szerzett magának fényképező aktivitása 
miatt.  
88 Írta Balogh Popej az USA-ból Ferenczy Zolinak.  
89 1956 előtt az ÁVO, vagy az AVH nagyon megkínozta, börtönbüntetést is kapott.  Lóránth Pista 
mesélte, akit Egry Tamás helyett vittek el az Andrási út 60-ba, hogy látta Cuncit szenny piszokban, félig 
holtan. 1956-ban kivándorolt. Az USA-ban, mint üldözött, egy matematika tanárnőt vett el.  és először, 
egy városi egyetemen matematika professzorként alkalmazták, díszpolgár volt. 1984-ben Balogh Popej 
találkozott hírével „mint magyar arany vitézségi érmes, német lovagkeresztes repülő hőssel (ACE). 1985-
től Texas állam egyik közjegyzőjeként működött. Leveleztem Feleségével, egy zsidó asszonnyal, aki írta, 
hogy Cunci háta tele volt elnyomott cigaretta utáni sebhelyekkel. 
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Az 1. századnál Korosy Jenő szds. úr helyett Balogh Karcsi, a 2. századnál Osskó 
Zénó helyett Egry László lett a századparancsnok. 

Békássy nagyon szeretett bennünket, de nagyon szemérmes ember, igazi katona 
volt.  

Tudtuk már hogy megy a frontra Messerschmitt iskolára. Meghatódottan 
sorakozva álltunk, Ő valamit, mint mindig kifogásolt, aztán a végén utolsó mondata az 
volt, hogy  

- „Nu, megyek a fenébe” Hát nem, oda, az örökkévalóságba ment! Mondhatjuk: 
nem volt szerencséje. 

De egyáltalán mérhető fogalom-e a szerencse és mennyi kell ebből egy jó 
repülőnek?  

Bakcsy Gergelynek mesélte Papp Tibor a charkovi repülőtéren: „Vasváryék 
bombázóit és Scholtz Miki és Békássy Tóni fogják vadászkísérettel biztosítani. Láttuk 
őket elstartolni, majd egy gép a kötelékből kivált, fordulóban lecsúszott, lezuhant és 
elégett. Békási Tóni volt benne. Ugyanaznap Vasváry Jóska – aki két autót, egy 
repülőgépet már rapittyára tört, s ezért a Légierők Parancsnoksága letiltotta már a 
repülőgép-vezetésről, most, mint megfigyelő, első bevetéséről nem jött vissza. Mi kell a 
sikerhez? „Sors bona nihil aliud”. 90 

Bánhidi Tóni bácsi szerint „Békássy Tóni halála nagyon érdekes volt. Ő 
századparancsnok volt és mindig arra tanította növendékeit, hogy ha start közben leáll a 
motor, - mert ez előfordult nem egy esetben, egy lezárt benzincsap, vagy más ok miatt - 
hogy minden esetben bárhova is, de ne akarjanak a reptérre visszafordulni és menteni a 
gépet, hanem csakis egyenesen repüljenek tovább. És mert a gépnek nincs sebessége - 
előrenyomva a botkormányt, és esetleg sebességet gyűjtve tegyék le a gépet, ahogy 
tudják. Ezt az általa oktatott szabályt magára nem vette kötelezőnek, és Karkovban 1943 
nyarán Me-109-essel felszállás után leállt a motorja és elfordulva egy benzinraktárra 
zuhant és felrobbant. 91 

          1943. május 28. –29.  A REGVI 1. szd. Szombathelyen folytatta repülését, míg a 
2. szd. Vátra települt és 05. 29.-én volt az első repülési napja Váton. 

 
1. század ismét Szombathelyen repül 1943. 05. 29. – 1943. 07. 20. 
.  
Eleöd Attilával, alighogy visszakerültünk Vátról az Akadémiára, egy másik incidens 

is történt. 
Megjött a hír, hogy a Keleti Frontra Messerschmitt átképzése rendelt volt szeretett 

századparancsnokunk Békássy Antal százados hősi halált halt.  

 Az évfolyam parancsnokságát Ajkay Andor százados vette át. Kinevezése 
mindenkiben aggodalmat keltett a pünkösdi váti „kaffard” miatt. 92  

Eleőd Attila karpaszományos évfolyamtársam afférja rányomta a bélyegét a 
következő napokban az egész évfolyamra.  Attilával történteket „Emlékkönyv”-ünkben 93  
írtam le. Ugyanis a történet elejét – a mosdóban történteket személyesen is hallottam. 

                                                 
90 Bakcsy Gergely: Magyar Szárnyak, 1984. 67. oldal. Később Debrecenben, majd Kenyeriben 
repülésvezető tisztünk lett. 
91 Bánhidi Antallal jó barátságba kerültem. Több interjút – melyek közül később többet megírt a Magyar 
Szárnyakban – készítettem vele. A legkíválóbb magyar repülőgéptervező mérnökök és gyakorleti repülőgép-
vezetők egyike volt, egyidőben vadász-, később szállítórepülőgép-vezető volt.  
92 „Kaffard” Rejtő Jenő idegen légiós könyveiben a sivatagi forróság következtében fellépő idegrohamra 
emlékeztető betegség. 
93 Farkas Jenő: M. kir. „Horthy István Honvéd Repülőakadémia EMLÉKKÖNYV 1942-1944. 85-86. 
oldal 
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Ajkay kinevezése utáni szombaton kimenő volt, és a Park szálló bárjában este az 
egyik boxban repülő tisztek ittak. A szomszéd boxban akadémikusok ültek.   

„ … a repülőtisztek asztalánál Ajkay Ottó szds. katonai földrajz tanárunk, akit 
századparancsnokunknak neveztek ki az előző napokban - a keleti fronton lezuhant 
Békásy Antal, volt századparancsnokunk helyett - minősíthetetlen kijelentéseket tett, 
hogy -„Békássy csak cserkészparancsnoknak való volt, nem akadémikus 
századparancsnoknak!” A mi „fegyelmezetlenségünket” emlegette, az ő vakfegyelemre 
való törekvésével szemben – és ezért szegény Tóni bácsit okolta. Kijelentéseit 
szerencsére a repülőtér – és évfolyamunk parancsnokainak Torontáli Imre ezredesnek 
és Csontos Ferenc alezredesnek is, időben felháborodottan jelen levő tiszttársai is 
jelentették. Ajkay kijelentései közismerté váltak már másnap, vasárnap reggel 
együtttartás, körletrend lévén, az egész század előtt is. 

Szobatársam, Eleőd Attila kitelepedett a szobánk melletti mosdóba, hogy ne a 
szobában büdösítsen, és fél meztelenül csizmáját, bőrszíját ápolta.  Az esetet egy a Park 
szálló bárjában jelen volt D-ből feljött társunk mondta el neki, fülünk hallatára. Attila 
először nem akarta elhinni, hogy az egyik m. kir. szds. a másikra, különösen mikor az, 
hősi halott, ilyet mondjon. De amikor bizonygatták neki, – s mivel Ajkayt egyébként is 
utálta, és Béka Tónit meg imádta - felháborodásában meglehetősen hangosan azt 
mondta: „Hogyha Totó ezt mondta, akkor én sz.rok a százados úr gnómikus pofájára.” 94  

 Felpattant a mosdóval szemben levő ajtó és Bőviz Géza gyakornok, később 
zászlóshelyettes, aki a 2. szd. parancsnok helyettese volt, és aki ott lakott, de különösebb 
közünk nem volt hozzá  

- „Ki mondta ezt?” – kiáltással kiugrott szobájából és Attila jelentkezése után 
kihallgatásra rendelte. 

 A hétfői kihallgatás előtt éppen Békássy százados urat méltatták és emlékeztek 
meg hivatalosan is haláláról. Az új századparancsnokunk erre a megemlékezésre késve 
érkezett. Voltak közöttünk, akik könnyeztek. Fegyverszíjaink csaknem elszakadtak a 
„Fegyverrel tisztelegj!” vezényszó hallatára. Így, ilyen egyszerre nem tesz fegyverfogást 
életünkben! Nagyon szerettük és becsültük Tóni bácsit! Mindegyikünknek személyes 
kapcsolata is volt Vele. Kiváló parancsnok, ember, férfi barát, pilóta volt. Maradandó 
nyomokat hagyott bennünk. S akkor, ebben a helyzetben jön ez a Totó (ez volt a vulgója 
95), aki egyébként aks. korában kiváló birkózó volt, de kvalitása meg sem közelítette Tóni 
bácsit. Ezek a kijelentések csak egy rosszindulatú törpe aljas agyában foganhattak meg. 

Az „oszolj!” után összeállt a kihallgatás, és amikor Ajkay mit sem tudva jött – senki 
sem merte neki a történteket elmondani – Attila jelentette, hogy  

- „Százados úr, alázatosan jelentem, Bőviz zászlóshelyettes úr parancsára a 
kihallgatáson megjelentem” Totó megkérdezte Attilától, hogy  

- „Miért ?” Attila:  

- „A százados úrra illetlen dolgot mondtam.” Ajkay: 

- „Ismételje meg!”  Eleöd:  

- „Engedélyt kérek, hogy ne ismételjem meg.” Ajkay  

- „Ismételje meg!” Attila: 

- „Sza.ok a százados úr gnómikus pofájára.”  

Ajkay elsápadt, de uralkodott magán és ezt mondta: 

                                                 
94 Utalva a különböző térképrajzolási módozatokra, mint vetítési rendszerekre – merkátor, gnómikus 
rendszerű térképekre. 
95 Másod-, vagy gúnyneve 
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- „Ez egy olyan személyes támadás, amelyre itt nem válaszolhatok. Öltözzön 
kimenőruhába!” (Ez egyszóval évfolyam parancsnoki kihallgatást jelentett.) 

Évfolyamparancsnoki kihallgatáson Attila, miután Ajkay Totóval kapcsolatban jó 
kívánságait harsányan megismételte.  

Ezután Csics bácsi személyesen, négyszemközt foteljában Attilával fél órát 
elbeszélgetett.  

Ezalatt megindult a mozgalom minden erővel Attila megmentéséért. Szerencsénk 
az volt, hogy Tóni bácsinak Csontos alezredes úr, Csics bácsi, évfolyam parancsnokunk 
jó barátja volt, akit személyesen is érintett barátja halála és már ő is tudott akkor Ajkay 
kijelentéseiről. Ez is befolyásolta nyílván döntését. Lányát, Magdát sokan ismerték 
közülünk, Bordon Pali együtt gyerekeskedett vele Székesfehérváron, őt is környékeztük 
protekcióért. Egy négyfős küldöttségünk is jelentkezett Csics bácsinál.  

A D tiszt, vitéz Barna Kornél, aki a 30-as években Ukrajnában dolgozott s jó 
grafikus volt, Ajkay barátja és évfolyamtársa volt, természetesen nem támogatta ezen a 
fegyelemsértés enyhítését.     

Bármennyire is Attilának volt igaza egy hónap fogdát kapott a nyári szabadság 
alatti letöltéssel és egy év rendfokozatban való visszatartásra ítélték. Ezért nem avatták 
kiváló barátunkat velünk együtt zászlóssá.96 

Mivel az előrelátható volt, hogy ilyen hosszú szabadsága sohasem lesz, megkezdte 
azonnal fogdabüntetésének letöltését.  

Eleöd Attila fogságát is az évfolyamnak adott dicséret miatti amnesztia szakította 
meg, így az egy hónapból csak három hetet töltött a faajtós fogda falak között. 

Ajkayt 97 másnap leváltották. Erről hivatalosan az Akadémia épülete előtt 
felsorakozva egy hétfői nap parancshirdetéskor szereztünk tudomást. A század 
parancsnokságát Gulden György százados úr – volt CR 32-es vadászszázadparancsnok - 
vette át fehér extrájában és kijelentette:  

- „Átveszem a század parancsnokságát. A történt eseményekért nem az aks. 
századot teszem felelőssé”.  

Elégtételt adott mindegyikünknek.  
          Lehet, hogy az elfogultság is közrejátszott abban, hogy Ajkayval Váton, Kenyeriben 
és fogságban együttlevő Totó magatartásáról több társunknak is Frankó Bandinak, 
Szentgyörgyi Colinak, Székely Nácinak egyaránt nagyon rossz véleménye volt és van, de 
másutt, más körülmények között is a kis emberekre jellemzően viselkedett. 98 

A napostisztek „ügyködése” változatlan maradt. Szabó fhdgy.-ot - magyarán 
mondva - útálta a társaság. Ezidőben is (június 12-én) kimenő előtt fegyvervizsgát 
tartott. Visszaadta a puskákat azzal, hogy piszkosak. Szakács Karcsinak is (3649-es 
számú) puskáját. Nem mehetett kimenőre. Szabó Karcsi őscőger, a D osztályelsője, 
ideges lett. Fogta egy olyan fiú puskáját, aki már elment eltávozásra. Viszi Szabónak, 

                                                 
96 Eleöd Attila fenyítése miatt a repülésben is elmaradt. Kenyeriből a Szent László hadosztályhoz került. 
A Letkés közeli harcokban nagy ezüst vitézségi érmet, a Tűzkereszt első osztályát, sebesülési pánttal, II. 
o. Vaskeresztet érdemelte ki. A nagy pilótahiány miatt visszahelyezték hajózó állományba. Így került újra 
vissza először Kenyeribe, majd Sopronba. Gépük volt, de üzemanyag hiány miatt nem repültek. Amerikai 
fogságból jött haza. Magyarságáért megszenvedett a cseheknél (uránbányás ítélet, stb.)   
97 Ajkayval Frankó Bandi legközelebb amerikai fogságban találkozott. „Magatartásáról nagyon rossz 
véleményem alakult ki. Egyszer egy ívet vittem be hozzá aláíratni. A tollammal írt alá. Mikor a 
következő pácienssel akartam aláíratni az ívet, kiderült hogy tollam Totónál maradt. Mikor visszamentem 
érte, kijelentette, hogy nála nincs, biztosan elvesztettem, vagy máshol hagytam. — Szent 
meggyőződésem, hogy nála.  
98 Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Ajkay tanúlt büntetéséből és visszaminősítéséből, mert a következő – 
novemberben avatott – repülő akadémikus évfolyam legkedvesebb tisztjeinek egyike lett.  
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akinek ez nem felelt meg. Erre jelentette Karcsi, hogy - „Ez a puska már egyszer 
megfelelt, mert tulajdonosa már a vonaton ül!” Elvörösödött a szőke Szabó, de nem 
tudott mit válaszolni.  

 Júniusban zuhant le Csiky Gergely őrgy. 99 A víztoronytól Kőszeg fele startolt egy 
olasz Héja berepülésére. A reptér közepén,  60-70 méteren volt, amikor a légcsavarállító 
(önbeállós légcsavaros, eredeti olasz Héja) O fokra állt be. Csiky egy jobb fordulóval a B 
reptérre akart ráfordulni, sebességét veszítve jobb dugóhúzóba esett és becsapódott az 
orrunk elött az Akadémia épületétől 50 méterre a reptér talajába. 

            06. 25.-én kezdtük meg Bückerekkel a kötelékrepüléseket. Amikor már jól ment 
és szinte befűztük a szárnyakat a két kísérő növendéknek csak az volt a feladata, hogy a 
vezért figyelje. Ha a vezér nyomta gépét, mi is nyomtuk. Ha húzta, mi is húztuk. A vége 
egy bukfenc lett. Mikor befejeztük, oktatónk fülig érő szájjal ránk nevetett. Úgy 
emlékszem, mi csak leszállás után vigyorogtunk vissza. Repülés közben nincs idő az 
ijedezésre, amikor lenne erre idő, akkor meg már felesleges ijedezni. 

Az első évfolyam repülő kiképzése a Repülő minősítési könyv szerint a II. fokú 
repülő alapkiképzésnek felelt meg. Ez Bücker 131 D2 típusú repülőgéppel végzett 
háromgépes kötelékrepülést, 3000 méter magasságra emelkedés után maximum 300 
km/h sebességű zuhanórepülést, három útvonalrepülést jelentett, először oktatóval, 
utána egyedül. 

Az 1. szd Szombathelyen a következő felszállásokat hajtotta végre: 

1. szd. növendékeinek repülési teljesítménye Szombathelyen 
1942. 11. 03.-04. 30. és 1943. 05. 30- 1943. 08. 05 között 

(a megmaradt repülő leírások alapján) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Csiky Gergely őrnagy beosztottja volt az 1. sz. Repülőgép Javító Műhelynél Vajda Jóska műszaki 
hdgy., vitéz Horváth Béla évfolyamtársunk barátja.  Az USA-ba vándorolt ki és az ottani Magyar 
zárnyakban több cikke jelent meg. 
100 Eleöd Attila 1943. 05. 21-én ment el Aradoval egyedül 27 oktatóval történt felszállás 2 óra 50 perc 
idővel 
101 Frankó Endre 1943. 05. 06-én ment el Aradoval egyedül 32 oktatóval történt felszállás 4 óra 35 perc 
idővel 
102 Illés Ödön 1943. 06. 01-én ment el Aradoval egyedül 59 oktatóval történt felszállás 5 óra 15 perc 
idővel (Váton, 28 NP felszállása volt 
103 Kováts János 1943. 06. 04-én ment el Aradoval egyedül 24 oktatóval történt felszállás 2 óra 30 perc 
idővel (Váton 16 felszállása volt) 

REGVI 1. szd. repülése Szombathelyen 
Idő 1942. 11. 03.-04. 30. 1943. 05. 30- 1943. 08. 05  

Mind-összesenTípus  Bücker Arado NPArado 
Pe 

Bücker Arado
NP 

Arado Pe

Név fsz ó p fsz ó p fs ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Eleöd Attila 40 10 30 -- - -- -- - - 82 32 35 27 

100 
2 5060 12 0020957 55 

Frankó 
Endre 

46 8 55 32 4 35 -- - - 50 22 05 32 
101 

4 3512 3 35172 35 25 

Gótzy Pál 45 8 05 43 5 35 -- - - 40 18 25 - - - 25 4 45110 31 15 
Horváth 
Gábor 

37 4 55 3 1 50 -- - - 33 13 40 -- - -- 19 4 15 92 24 40 

Illés Ödön 41 8 05 28 3 15 -- - - 34 14 45   3 
102 

- 2069 12 30175 38 50 

Kováts 
János 

37 9 55 -- - -- -- - - -- -- --   8 
103 

- 45-- -- -- 43 28 40 

Molnár Béla 35 7 45 25 3 30 -- - - 39 20 20 -- - -- 9 4 25108 36 00 
Szentgyörgy
Zoltán 

39 9 00 23 2 45 -- - - 31 13 25 -- - -- 12 3 3095 37 30 
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REGVI 2. SZÁZAD KIHELYEZÉSE VÁTON 1943. 05. 29. – 1943. 06. 30. 
között. 

  
 
Ekkor ment ki a 2. szd. repülőgyakorlati kiképzésre Vátra a bombázó reptérre, ahol 

júliusig maradtak   
Váton levő oktató keret Osskó Zénó parancsnoksága alatt Egry László hdgy. volt itt 

is az első tiszt, repülés vezetője.  
A C és D osztálynak nincsenek vidám emlékeik a Váti kihelyezésről. Itt már az új 

szd. pk. Ajkay Ottó szds. volt, aki kis ember lévén, nagyon nagy hanggal és magas kérgű 
fekete csizmában járt, és aki különösen a Vátra helyezett 2. szd.-dal volt kénytelen sokat 
foglalkozni, mert a közelben volt családi birtoka is..    

  Váton a 2. század is a bombareptér nagy hangárjában voltak elhelyezve. Két 
tapasztalt thtts-i oktató mellett Egry László hdgy. (1941-es avatás) és három kassai III. 
éves aks. Kaszás Jenő, Zuna Edgár és Bajáky Jóska segítették, akiket Kassáról 
vezényeltek az évfolyamhoz és osztották be a 2. századhoz.  

Bajáky Jóska egyébként miskolci fiú volt, akit Drávai Pali jól ismert. A gyalogsági 
kitolásokat is a repülésről letiltott Zuna Edgár ill. Bajáki Jóska végezte.  

Az akadémia első évfolyam parancsnoka ekkor már Ajkay Ottó szds. lett,  
 Ajkay Ottó szds.-t a gyalogsági kiképzésben Fodor István gyakornok segítette, aki 

tiszthelyettesből lett SPOTI-t végzett testnevelő tiszt volt.  

A hiteles Frankó Bandi: „Mielőtt a (váti) kihelyezésre indultunk, praktikussági 
okokból fejemet kopaszra nyírattam. Ugyanis elhelyezésünk nem volt valami fényes. Egy 
óriási hangár negyede volt kb. 70 aks. hálóhelye, egy másik negyede az ebédlő a 
ruhásszekrényekkel, a fennmaradt fele pedig a repülőgépek tároló helye, vagyis a 
hangár. A kihelyezés parancsnoka Ajkay Ottó százados volt. Mindjárt az első napokban 
nézeteltérésem támadt vele. Egy reggeli sorakozóra menet észrevettem, hogy a sapkám 
az ágyon maradt. Visszaszaladtam érte. Nem késtem le a sorakozót, de a közeledő 
százados megjegyezte, hogy a reggeli eligazítás után legyek szíves felkeresni irodájában. 
Felkerestem, és amikor megtudta, hogy a tányérsapkámat felejtettem az ágyon, 
megparancsolta, hogy fél óra múlva ismét jelentkezzem nála, de már kopaszon.  
Majdnem elnevettem magamat, hiszen már kopasz voltam. 10 perc múlva újra 
jelentkeztem és bemutattam kopaszságomat, levéve a sapkámat. Csak elmosolyodott, 
valamit hümmögött, amit nem értettem, aztán mehettem a startvonalra. Mire véget ért a 
váti kihelyezésünk egyedül repültem az Arado 96/A-t. A kötelékrepülés is jól ment.” 

A harmadévesek keményen basáskodtak. Mátételki Jocót Zuna letiltotta a 
repülésről és Bajákival alaki kiképzéssel szórakoztatta őket. Jocó egy heti fogdát kapott, 
mert nem énekelt elég hangosan, ganajos-vizes tócsába kellett "feküdj"-öket gyártania. 
Az élvezetet jelentett, ha tűző napon vigyázban várhatták a repülésre következést. 
Orvosuk a dadogód Dr. Pa-pa-pa-Patkós volt. 

Mátételki Jóska szabadidejében gyakran volt egyéni kitoláson Zuna Edgárnál, aki a 
kitolás minden csinját-binját uralta, Jocó ugyan nem tudta ugyan mi volt a bűne, de 
gyakran vendégeskedett nála. 

  
 Ez időtáj hallották hírét, majd napiparancsban is kihirdették szeretett Békássy 

Tóninak halálát. Ottóka, aki ekkora a népszerűtlenség csúcspontján állott a Szálló 
bárjában, társaságban olyan megjegyzést tett Tónira, ami őt elmarasztalta.   

 Az 1. századnál, mint olvashattuk ennél nagyobb dolgok történtek, Béka Tónink 
halála miatt.  
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 A pünkösdi eltávozás ügye Váton, némileg tisztességesebben zajlott le Ajkay szds. 
parancsnoksága alatt. Eleve kihirdették, hogy az akadémia parancsnoksága nem járult 
hozzá az eltávozáshoz.  

Ennek ellenére sokan ellógtak, önkényesen eltávozásra mentek. Pünkösd 
másnapján Ajkay ellenőrzést tartott.  A pünkösdi ünnepek alatt elkövetett meg nem 
engedett eltávozás miatt, hétfő reggel fél hétkor a körletbe való visszatérés miatt „egy az 
egészért egész az egyért” jeligére – büntetésből – eddig szokatlan módon 
megparancsolta, mindenkinek hajlevágást és ezzel egy időben minden szabad időben a 
hangár előtti betonon a takarodóig kollektív szekatúrával egybekapcsolt csuklózást 
rendelt el. 

 Ezzel kirobbant Ajkay ellen egy különleges ellenszenv. Orosz Attila 
évfolyamtársunk, aki Orosz Béla ezredes akadémia parancsnok unokaöccse volt 
ígérgette, hogy majd ő elintézi. Orosz Béla – becsületére legyen mondva – szóba sem állt 
unokaöccsével, levegőnek nézte. Így neki sem sikerült. 

 Persze a borbéllyal úgy vágatták a hajukat a fiúk, hogy a sapkáig voltak kopaszok 
onnan már hagyattak hajat maguknak, félve, hogy avatásra nem nő ki a hajuk. Egy hétig, 
míg Totó haragja el nem párolgott sapkában járt az egész évfolyam. 

Márton Gyurka gézzel bekötöztette fejét így ment eltávozásra, mindenki sajnálta. 
Harámi is még itt volt.   

A kopaszra vágás egyedül Mátételki Jóskát nem izgatta, mert Ő eleve a kihelyezés 
elején kopaszra nyiratkozott, ezért ez a parancs neki nem okozott különösebb gondot. 
Augusztusban már haja újra régi szépségében tündöklött. 

 
Ajkay kopaszítása ellen nem volt sem, orvosi sem más kifogás. Volt, aki 

agyhártyagyulladására hivatkozott, de nem használt. 
 
Mellékbüntetésből még a startra várakozáskor is állandóan vigyázban kellett állni. 

Ezt ugyan Osskó Zénó százados hamarosan megszüntette, mert az oktatók finoman 
felhívták a figyelmét a repülési gyakorlatok minőségének hanyatló tendenciájára. 

 
A büntetéshez még egy-két órás akadálypályán végzett futkározás és egy éjszakai 

menet gyakorlat is hozzátartozott Sárvár körül „ledobott” ejtőernyősök elfogására, sárga 
félcipőben szántásokon keresztül. A menetgyakorlat riadóval kezdődött, ez azt 
jelentette, hogy mindenki olyan gyorsan rángatott magára mindent, amilyen gyorsan 
csak tudott. A csoport csak másnap délre ért haza felhólyagzott lábakkal Ajkai Totóval, 
aki ugyancsak feltörte a lábát. Nagy kegyesen másnapra pihenőt adott. 

 
  Szabó karcsi írta: Az idegenlégiós módszerek fénypontja az utolsó felvonás volt. 

Egy másik vasárnap délelőtt a hangárban Totó takarodót rendelt el, majd ébresztőt. 
Kihordatta az ágyakat a növendékekkel a hangár elé és ott újra takarodót rendelt el.  

 
A serdülő falusi lányok legnagyobb izgalmára, mert a térden felüli kincstári 

hálóingben való angyaltáncoltatás spektakuláris104 betekintést engedett a férfi 
anatómiába. Ugyanis a falu házainak kerítése nagyon közel volt a hangárokhoz, amikor 
ágyainkat a hangár előtti betonra ki kellett vinnünk és ott öt perces váltásokkal 
takarodót, ébresztőt játszattak velük, megtűzdelve hálóingben történő 
angyaltáncoltatással (guggolva történő előrehaladás, fej felett tartott, felszuronyozott 
puskával).   

 

                                                 
104 szemmel jól látható 
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A falu (Vát) kertjei a reptér széléig nyúltak, úgy hogy a hasunkba láthattak. 
Ilyenkor már olyan közönségünk volt, mint egy Fradi meccsen szokott lenni. A sztár 
Sáros Miska (Csihula, Róbert) volt, akinek a kincstári ruhaosztás iróniája miatt legalább 
3 számmal kisebb hálóing jutott, mely egy arasszal a térde fölöttiig ért. A természet 
hatalmassal áldotta meg, mely esetenként az angyaltáncoltatásnál ütemesen verte a 
betont. A látványt a falu fehérnépe hangos kéjsikolyokkal jutalmazta. 

 
Ezután júliusban aztán volt egy csúnya baleset. Hármas kötelék start után a gépek 

összecsúsztak, mert Alapi Zolika az indító tisztes nem vette figyelembe a szélirányban 
beállott hirtelen változást és a köteléket enyhe oldalszélben, indította el. Különös 
kegyelemből csak két gép tört össze ripityára. A kötelék felszállásánál az egyik a bal 
kísérő másfél-két méter magasan belecsúszott a vezérbe. Az eredmény egy romhalmaz 
volt, de nagy szerencsére a sérülések egész felületesek voltak. és orrvérzésen, kis 
zúzódásokon kívül semmi baj nem történt. A balesetkivizsgáló bizottságnak egyöntetűen 
azt vallották, hogy az ok a kimerültség volt, mert minden szabadidőnkben a leirt 
kollektív szekatúra ment a kincstári kibas.ásoknak minden változatával. A valóságos ok 
a széliránynak nem megfelelő leszálló jel kihelyezése és az indítás volt. Persze a társaság 
mindent az általános kimerültségre fogott. 

 
A váti csoportban volt vitéz Horváth Gyurka, aki hangos nevetésével keltett 

gyakorta izgalmat. Egy alkalommal műrepülés közben az északi légtérből 
bukófordulózás közben égtájat és minden mást elvesztve, eltévedt, és Vát helyett Pápán 
szállt le. Csodálkozott begurulása után, hogy senki ismerőst nem talált. Váton társai már 
izgultak, mert üzemanyagának el kellett a start napló szerint fogyni és Gyurka csak nem 
jött. Ezután miután megtért sokszor énekelték a fiúk neki a „Söprik a pápai utcát…” 
Horváth Gyurka nagy szökés pirulása és dühöngése közepette. 

 
Nagy ritkán az aksok a közeli Sárvárra mentek be fürödni a strandra. Mátételki 

Jocó itt találkozott egy lengyel lánnyal, Halinával, akit még Bajáról ismert, mert 
menekültként nagybátyjánál lakott. Vele pecsételte meg több alkalommal a 
hagyományosan jó lengyel-magyar barátságot a többiek nem kis irigységére. 

 
Toto találta ki a kerékpár jöringet is. Egy terepjáró gépkocsira két kötelet kötöttek 

és egy kézzel egymás után vontatták a fiúkat. Toto esténként a száguldási vágy elkapta és 
beletaposott a gázpedálba. Ennek aztán több kerékpár esett áldozatául, különösen ott, 
ahol az út szélén bazalt zúzalék prizmák voltak, melyre, ha valaki felszaladt, az biztos 
bukással járt. 

  
Ajkai Toto családi birtoka nem messze volt Váttól. Egy alkalommal eljött a bosszú 

órája. Traktorát kellett az aksoknak hazaszállítani. Szegény szerkezet minden részébe, 
ami por piszok, apró fémdarab esett kezükbe, azt gondosan berakták a zsírzókba és az 
olajtartályba.  

  
 Szendrey Gida ismeretsége Fodor gyakornokkal a váti kihelyezésen kulminált. 

Gida – persze engedély nélkül - kiment helyesebben ballagott – a korábban a váti 
repülőalapnál töltött nyár alatt jól ismert Kapui kocsmába – Ő volt az alapi növendékek 
élelmezője - egy pár üveg sörért. Kit talált ott, mint a biliárdozó tornamukit, Fodor Pál 
gyakornok urat, aki éppen megfelelő biliárd partnert keresett. Gida erre alkalmasnak 
találtatott. Csak amikor alaposan helybenhagyta „elöljáróját” az a kimaradásáért 
kihallgatásra rendelte. Ment felfele Gida vérnyomása és magasodott a másnapi 
kihallgatáson. Nem tudni hány napot kapott. 
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2. szd. növendékeinek repülési teljesítménye Váton, 
1943. 05. 28.- 07. 16. között 

(a megmaradt öt repülő leírás alapján) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2 század  utolsó repülése  1943. 07.16 volt.  
 
1943. július 17-én  Váton Egry hdgy. átadta a századot.   

a 2. század repülő kiképzését 
újra Szombathelyen 

 
az A repülőtéren folytatta.  

          
2. szd. növendékeinek repülési teljesítménye Szombathelyen 

1942.11.03.-05.27. és 1943.07.19- 1943.08.12.között 
(a megmaradt repülő leírások alapján) 

 

                                                 
105 Pintér Gyula 1943. 05. 27-én ment el Aradoval egyedül 48 oktatóval történt felszállás 7 óra 45 perc 
idővel 
106 Sűrű Béla 1943. 05. 18-án ment el Aradoval egyedül 41 oktatóval történt felszállás 4 óra 20 perc 
idővel 
107 Szabó Károly 1943. 05. 24-án ment el Aradoval egyedül 57 oktatóval történt felszállás 4 óra 15 perc 
idővel 

REGVI 2. szd. repülése  VÁTON 
1943. 05. 28.-07. 16 

 
Név 

Bücker Arado NP. Arado Pe Mindösszesen 
fsz ó p fsz ó p fsz ó  p fsz ó p 

Pintér Gyula 7 2 00 -- - -- 9 3 45 16 5 45 
Sűrű Béla 14 4 30 -- - -- 23 3 05 37 7 35 
Szabó Károly 26 9 05 -- - -- 24 5 35 50 14 40 
Thurzó Jenő 26 9 35  -- - -- 23 8 05 49 17 40 
Újházi László 15 6 40 -- - -- 56 9 00 71 15 40 
Összes 148 31 50 --  -  --  135 29 30 223 61 20 
Átlag 29,6 6 20    27 5 54 44,6 12 16 

REGVI 2. szd. repülése Szombathelyen 
 1942.11.03.-05.27. 1943.07.19 - 08.12 Mind- 

összesen Típus  Bücker Arado NP Arado Pe Bücker Arado 
NP 

Arado 
Pe 

Név fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó   p fsz ó p fszó p fsz ó p 
Pintér 
Gyula 

5 3 35 48 105 7 45 5  20 13 4 45 -- - - 7 2 25   78 18 40 

Sűrű 
Béla 

55 13 45 41 106 4 20 32 2 25 26 16 50 -- - - 21 8 50185 46 05 

Szabó 
Károly 

56 15 25 57 107 4 55 57 4 55 13 6 15 -- - - 5 2 40181 34 20 

Thurzó 
Jenő 

52 13 35 76 108 7 10 19 2 00 29 10 25 -- - - 281035 204 42 45 

Ujházi 
László 

52 5 50 64 109 7 20 16 1 25 19 7 35 -- - - 6 6 50157 44 00
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1943.  július 20-án vége az I. fokú  repülőkiképzésnek 
 
1943.  július második felében érkeztek meg az olasz kiképzésű akadémikusok. 
Vidonyi János Szombathelyen Bückerrel 1943. 08. 10.-11. 13. között 101 felszállást repült 
27h. 35’ repülési idővel. Ők a német kiképzésűekkel, sőt velünk az itthon kiképzés 
alattiakkal szemben is lényegesen kevesebbet repültek. Czapáry Zoltán repülési naplója 
szerint ők 1943.02.14 és 07.16. között Breda Ba 25 repülőgéppel 50 felszállást 8 óra 20 
perc repülési idővel teljesített. (Ennyit repülhetett Balogh és Vidonyi akadémikus is.) 
Viszont ellentételként bőven tömték őket elmélettel, még csillagászati navigációval is.   
 

Vidonyi János - az egyik Olaszországban járt évfolyamtársunk repülő naplója 
alapján tudható, hogy ő elmaradt repülésének pótlására, hogy bennünket ezen a téren 
utolérjen Szombathelyen - az általam nem ismert M. kir. III. honv. repülő kik. szd.-nál, 
melynek parancsnoka Emmerling István szds. úr 110 volt, első tisztje Balogh Károly 
fhdgy. – végezte el a II. fokot.  Felelevenítette a Váti Alapnál végzett I. fokú kiképzését 
Balogh főhadnaggyal végzett 19 felszállásával 1 óra 35 perces iskola- és légtér 
repülésével, majd még azon a nap 08. 10-étől egyedül repült. november 6-ig 65 
felszállást végzett 24 óra idővel. Aradoval 43 felszállás után, 4 óra 05 perc repülési 
idővel lett egyedül repülő és 60 felszállást repült 11 óra 20 perc repülési idővel. 

 
 
 
           
 
 
 
 

Balogh Pál akadémikus Bücker és Arado átképzéséről nem maradt feljegyzésünk, annak 
helyét sem tudjuk. (Repülése – feltételezhetően -  Veszprémben történt.)  
Czapári Zoltán akadémikus Veszprémben kapta II. fokú repülőkiképzését, melyről ott 
számolok be.  
 
1943. augusztus 15-én REGVI I/1.századnál vége II. fokú repülő kiképzésnek. 
 
1943. augusztus 16-án zártuk le a második félévet. Ekkor alakult ki az új rangsor. 
 
1943. augusztus 18-án vége a repülő kiképzésnek a REGVI  I.1. századnak 
Szombathelyen;  
a  REGVI. I.2. századnak Váton utolsó repülési napja.  
    
Az 1943. augusztus 20-án a III. évesek kassai avatásán z évfolyam képviseletében 
Lasztóczy János szds. Ferenczyi Zoltán  és Polgár László(Cini) aksok vettek részt.   

  
                                                                                                                                                           
108 Thurzó Jenő 1943. 05. 29-én ment el Aradoval egyedül 76 oktatóval történt felszállás 7 óra 10 perc 
idővel 
109 Újházi László 1943. 05. 25-én ment el Aradoval egyedül 80 oktatóval történt felszállás 7 óra 40 perc 
idővel  
110 Emmerling István szds. közismert tiszt volt Szombathelyen, majd Zeltwegben, és az 1945 utáni 
Légierőknél. 
111 Vidonyi János 1943. 09. 30-án ment el Aradoval egyedül 43 oktatóval történt felszállás 4 óra 05 perc 
idővel 

Vidonyi János aks. utóképzése Szombathelyen 
A M. kir. III .honv. repülő kik. szd.-nál 

 1943.08.10.- 1943.11.06. Mindösszesen 
Típus Bücker Arado NP Arado NP 

Név fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Vidonyi 
János 

84 25 35 43111 4 05 60 11 20 187 40 55 
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Szombathelyen az I. évfolyam befejezésekor  a karpaszományosok bizonyítványát 
Elekes Jenő főhadnagy és  Csontos Ferenc alezredes évfolyam parancsnok írta alá. 
 
A REGVI 1. és 2. századánál végzett repülési napok összefoglalása 
 

Repülési napok az 1. és 2. századoknál  Szombathelyen és Váton 
 

Repülési napok a REGVI 1. szd. 112 
Hónap Nap 

SZOMBATHELY 1942.11.03.-04. 30 
1943. 
11.   

3,4,6, 13,17,20,25,27, 

12 1,2, 3, 4, 9,10,16 
01 29 
02. 1,8,9,10,12,15,18,19,22,23,24,25,26 
03. 1,2,4,5,8,9,11,12,16,17,18,19, 23,24,30 
04. 1,5,6,13,14, 

VÁT 1943.04.30 – 05.30. 
05. 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26,28,

29,31  
SZOMBATHELY 1943.05.30- 1943.08.05 
05 31 
06.  1,4,7,8,9,11,12,15,16,17,19,21,25,30 
07 1,2,3,5,6,8,9,10,13,14,15,17,19,20,21,23,26,27,2

8,29,30 
08. 2,3,4,5,6,9,10,11,13,16,17, 

 
 

Repülési napok a REGVI 2. szd. 113 
Hónap Nap 

SZOMBATHELY 1942.11.03.- 1943.05.27. 
1943. 11.  3,6,17,24,27, 
12 2,9, 
01 29, 
02. 9,10,12,07,23,24,26, 
03. 2,3,5,9,12,16,17,19,23,24,31, 
04. 5,6,14, 
05. 4,5,7,10,13,18,19,20,21,24, 
VÁT 1943. 05.27.- 1943.07.19 
05 27,29,31 
06.   1,7,8,9,11,17,21,22,23,25,30, 
07 1,2,5,8,9,10,12,13,15,16, 
SZOMBATHELY 1943.07.19 - 08.12 
07 21,22,26,30, 
08.   2,4,6,11,16, 

 
 

 
                                                 
112 Horváth Gábor és Illés Tibor repülési naplója adatai szerint 
113 Thurzó Jenő és Újházi László repülési naplója adatai szerint 



 

 

74

1.szd. és 2. század növendékeinek repülési teljesítménye Szombathelyen 
1942.11.03.- 04. 30. és 1943.05.30- 1943.08.12. között 

(az 1. szd-nál 8; a 2. szd-nál 5 megmaradt repülő leírás alapján) 
 
REGVI 1. szd. repülése Szombathelyen 
Idő 1942.11.03.-04. 30. 1943.05.30- 1943.08.05 Mind-

összesen Típus  Bücker Arado NP Arado NP Bücker Arado NP Arado NP 
Név fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Eleöd Attila 40  10 30 -- - -- -- - - 82 32 35 27 2 50 60 12 00 209 57 55 
Frankó Endre 46 8 55 32 4 35 -- - - 50 22 05 32 4 35 12 3 35 172 33 40 
Gótzy Pál 45 8 05 43 5 35 -- - - 40 18 25 - - - 25  4 45 153 36 50 
Horváth Gábo 37 4 55 3 1 50 -- - - 33 13 40 -- - -- 19 4 15   92 25 40 
Illés Ödön 41 8 05 28 3 15 -- - - 34 14 45 3 114 - 20 69 12 30 175 39 05 
Kováts János 37 9 55   -- - -- -- - - -- -- -- 8 115 - 45 -- -- --   45 18 40 
Molnár Béla 35 7 45 25 3 30 10 - 45 39 20 20 -- - -- 9 4 25 118 36 45 
Szentgyörgyi 
Zoltán 

39  9 00 23 2 45 -- - - 31 13 25 -- - -- 12 3 30 105 28 50 

 320 67 10 152 31 30 10 - 45 309135 15 70 8 30 20644 40 1069 26325  
 

 
 

Első egyedül repülések és felszállások száma, és ideje 
(a megmaradt repülési naplók szerint) 
 
Bücker és Arado A repülőgépek esetén. 
 
Az első fokot növendékeink még a Horthy István Nemzeti Repülő Alapoknál nyerték el, 
mint ezt a HMNRA résznél megírtam. 
A II. fok elérése végett az egyik ilyen típust az Arado 96 A 120 jelentette, korszerű 
felépítése, a Bückernél  nagyobb lóereje és repülési tulajdonságai miatt, holott az un. 
                                                 
114 Illés Ödön 1943. 06. 01-én ment el Aradoval egyedül 49 oktatóval történt felszállás 6 óra 20 perc 
idővel 
115 Kováts János 1943. 06. 04-én ment el Aradoval egyedül 24 oktatóval történt felszállás 2 óra 30 perc 
idővel 
116 Sűrű Béla 1943. 05. 18-án ment el Aradoval egyedül 41 oktatóval történt felszállás 4 óra 20 perc 
idővel 
117 Szabó Károly 1943. 05. 24-án ment el Aradoval egyedül 57 oktatóval történt felszállás 4 óra 15 perc 
idővel 
118 Thurzó Jenő 1943. 05. 29-én ment el Aradoval egyedül Szombathelyen 76 oktatóval történt felszállás 
7 óra 10 perc idővel 
119  Újházi László 1943. 05. 05-én ment el Aradoval egyedűl 80 oktatóval történt felszállás és 7 óra 30 
perc idővel. 
120 Az Arado főbb adatai: Fesztáv 11 m, hossz 9m, repülési súly 15 q., Max. sebesség 267 km/ó, Utazó 
sebesség 225 km/ó. Légcsavar Argus automata, kétágú, húzó, levegőben állítható. Motor Argus AS, 8 
hengeres, léghűtéses, lógó, soros „V” 240 LE motor 

REGVI 2. szd. repülése Szombathelyen 
 1942.11.03.-05.27. 1943.07.19 - 08.12 Mind- 

enösszes Típus  Bücker Arado NP Arado NP Bücker Arado NP Arado NP
Név fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Pintér Gyula 5 3 35 48  7 45 5 - 20 13 4 45 -- - - 7 2 25   78 18 40 
Sűrű Béla 55 13 45 41 116 4 20 32 2 25 26 16 50 -- - - 21 8 50 185 46 10 
Szabó Károly 56 15 25 57 117 4 55 57 4 55 13 6 15 -- - - 5 2 40 188 34 10 
Thurzó Jenő 11 2 55 65 118 5 40 19 2 00 3 - 50 -- - - 5 2 30 103 13 55 
Ujházi László 52 5 50 64  119 7 20 16 1 25 19 7 35 -- - - 6 6 50 157 28 50 
Összesen 179 41 30 275 30 00 129 11 05 74 36 15 -- - - 44 22 15 701 141 55 
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„fok”-ot nem ez a típus jelentette, hanem a lényegesen nehezebben repűlhető, de akkor 
már elavult típusú Solyom WM 212-es géppel történő elmenetel és feladatainak 
teljesítése, de ezzel a géppel csak később Taszáron, majd Veszprémben, Tapolcán és 
Kenyeriben találkoztunk. 
 
A minél hamarabb történő elmenetel egy típussal a szerencse mellett a növendék 
törekvésétől, oktatójával való harmonikus együttműködési képességet is jelentette a 
rátermettség mellett. 
 
Később a harmadfoknál – Héjával és más csak egyedül repülhető gépeknél, mit a Fw - 
56-os Stösser, vagy a CR 42 – már az un. „starthiénaság” is belejátszott. Ez azt 
jelentette, hogy a repülésvezető tiszttel igyekezett a növendék jó kapcsolat kialakítására, 
hogy mindig „szem előtt legyen” és ne kelljen keresnie a repülésre következő növendéket 
és ezzel elérhette azt, hogy elöbb ill. több felszállást kapjon. 
 
 

Első egyedül repülések és felszállások száma, és ideje 
(a megmaradt repülési naplók szerint) 

Bücker és Arado A repülőgépek esetén. 
 

                                                                             
  
      
        Egyike a legnehezebben repülő társunk Újházi Laci volt, aki csak Szombathelyen 
ment el egyedül Bückerrel, és az Akadémiára történő felvételéről Érden három 
repülésvezető parancsnokunk döntött, miután mind a hárman repültek vele. Jó 
döntöttek, mert később „hozzászokott” a repüléshez, és majd mint látjuk Kenyeriből 
már Arado B-t repült át az Alpokon át Zeltwegbe.  
 
 

 
 
Név 

  
Arado A-96 A 
  
REGVI 

I. 
osztál
y 

Egyedül 
repülés   

fsz ó p 

Kováts János 1.szd 1943.06.04. 24 2  30 
Horváth 

Gábor 
1.szd 1943.05.18 49 6 20 

Eleöd Attila 1.szd 1943.05.29. 27 2 50 
Molnár Béla  1.szd 1943.04.06  28 3  55 
Gótzy Pál 1.szd 1943.05.06 49 6 20 
Frankó Endre 1.szd 1943.05.06 40 5 10 
Újházi László 1.szd 1943.05.25   80 7 40 
Pintér Gyula 2.szd  1943.05.27  48 7 45 
Illés Ödön 1.szd 1943.06.01   49 6 20 
Sűrű Béla 2.szd 1943.05.01   41 4 20 
Szabó Károly 2.szd 1943.05.24   57 4 15 
Szentgyörgyi 

Z. 
1.szd 1943.05.07   33 3 45 

Thurzó Jenő 2.szd 1943.05.24   65 5 40 
Vidonyi János I.3.szd 1943. 09.30 43 4 05 

 
 
Név 
 
 
 

  
 Bücker Bü-131 
 
HMNR
A 

Egyedül 
repülés 

fsz ó p 

Eleöd AttilaBp.Érd 1942. 
07.25. 

89 8 06 

Gótzy Pál Feriheg
y 

1942.08.01
. 

100 17 21 

Újházi 
László 

Feri-
hegy 
 + 
Szhely 
összes 

942.07.07.
942.10.05.
+ 
943.05.25 

261 
 
 
147 
508  

23 
 
 
214 
5 

49 
 
 
40 
30 

Illés Ödön Vát 1943.09.12223 25  45 
Szabó 
Károly 

Vát 1942.08.27
. 

157 13 40 

Frankó Endre, Horváth Gábor Kováts Jáno
Molnár Béla Érd, Sűrű Béla, Pintér Gyula
Szentgyörgyi Zoltán Vát, Thurzó Jenő, Vidony
János Vát, első egyedül repüléséről ninc
adatom. 
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Az REGVI 1. és  2. századoknál végzett repülő kiképzés repült típusonkénti 
összehasonlítása. 

 
            Ehhez  a  részhez előzetesen hozzá kell tegyem azt, hogy megállapításaim 
kizárólag a felkutatott adatokra vonatkoznak és az összegzésben említettek nem 
minősítik az egyes századok repülő kiképzését, mert az mind a kettőnél csodálatosan 
egyforma színvonalú volt. 
 

Összegezve: 
 
Az értékelő adatokat táblázat mutatja: (A táblázat a Szombathelyen és Váton történt  
összes repült idő alapján került összeállításra) 
 

 

 
              Bückerrel egyedül repülés terén 
Az 1. szd. – hoz beosztott nyolc növendék az I. évfolyam átlagának 84 felszállásához 
viszonyítva 14.8 felszállással és 3,75 órával többet; 
A 2.szd.-hoz beosztottak 24 felszállással , és 7.2 órával kevesebbet repülhettek. 
           
          Arado A kétkormányos repüléskor 
Az 1.szd. nyolc növendéke az I. évfolyam átlagánál 1.2 felszállással az átlagosnál 
korábban, 0.34 órával több idővel ment el egyedül mint a  

 
    1.szd 

Típus  
Összes Bücker 131 

Pilóta egyedül 
Arado 96 A  
 Növendék 
Pilótával 

Arado 96 A  
Pilóta egyedül 

 fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
 320 67 10 152 31 30 10 - 45    
 309 135 15 70 8 30 206 44 40     
 172 52 25 128 15 00 205 27 40     
összesen 791 254 50   350 55 00 421 73 05 1562 382 50 
:8 rep. 
leírás 

98.8 31.75  43.8. 6.87  52.6 9.21  195.25  47.7  

 +14.8 + 3.75  - 1.2 + 0.34  - 3.0   - 1.19  + 6.75 + 2.7  

 
2.szd. 

Típus  
Összes Bücker 131 

Pilóta egyedül 
Arado 96 A 
Növendék - Pilótáva

Arado 96 A 
Pilóta egyedül 

 179 41 30 275 30 00 129 11 05    
 74 36 15 -- - - 44 22 15    
 148 31 50 --  -  --  135 29 30    
Ö 301 109 35 275 30 00 308 62 50 884 202 25 
:5 rep. 
leírás 

60 21.8  55 6.00  61.6 12.4  176.8  40.4  

 - 24.0 - 7.20 0 + 10.0 - 0.53  + 6.0    + 2.0  - 11.7 - 4.6  
 
1.század 

I. évf. mind összesen 
791 254 50   350 55 00 421 73 05    

2század 301 109 35 275 30 00 308 62 50    
1-2 össz 1092 364 25 625 85 00 729 135 55 2451 588.8 15 
:13 rep. 
éeírás 

84 28.00  45.0 6.53  55.6 10.4  188.5 45  
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2. szd. öt növendéke az átlagosnál 10 felszállással többet, ugyanakkor 0.53 órával 
kevesebb repülési idővel mentek el egyedül. 
          
          Arado A – val egyedül  
Az 1 szd. növendékei 3 felszállással és 1.19 órával kevesebbet, a 
2 szd. növendékei az I. évfolyam átlagánál 6 felszállással és 2 órával többet repültek. 
 
          Az 1. század a rendelkezésre álló repülési napokat az I. évfolyam átlagos egy 
növendékre jutó repülési felszállás esetében + 6,75 felszállással és 2,7 repülési órával 
többet 
          A 2 század-hoz beosztott növendékek az évfolyam átlagánál – 11.7 felszállással és 
– 4.6 repült órával kevesebbet tudtak teljesíteni.  
 

*  *  * 
         1943. augusztusában az évfolyamot két csoportra osztották. 

       Az egyik fele „vadászrepülő” kiképzést sejtve Taszárra ment, a másik fele 
Debrecenbe kétmotoros kiképzésre. Ez sokaknak okozott meglepetést, mert 
„vadászrepülő” minősítésük ellenére Debrecenbe kerültek.  

        Utóbb kiderült, hogy az eredeti elosztás az első századnál kallódott el, a 
szabadságok miatt senki sem tudta hol lehet. Erre a század írnoka találomra csinált  egy 
új beosztás, és ennek alapján osztották el a növendékeket.  

 
1943. augusztus 20 - szeptember 3-ig  Két hét nyári szabadsága volt a 

Taszárra menőknek. Én a Keszthely melletti Hévizen töltöttem szabadságomat, mert 
szüleim éppen akkor ott fürdőztek, reumájukat gyógyítva. Tettem a szépet, akinek 
lehetett. A Debrecenbe menők  szabadsága   
        1943. augusztus 20 - szeptember 14-ig hosszabb volt. 

 
A pótvizsga az I. évfolyam elméleti kiképzéséhez tartozik. 

 
A taszári és debreceni nyári repülő gyakorlati kihelyezések alatt tartották 

szeptemberben Szombathelyen a pótvizsgákat. 
Szabó Zülfikár meghúzta Sűrű Bécit fegyvertanból. A pótvizsgán a Király 

géppisztoly tűzgyorsasági sebességén összekülönbözött a 10 tagú bizottság előtt Kecskés 
törzsőrmesterrel, Szabó helyettesével és már arról volt szó, hogy kizárják az 
Akadémiáról, végül mikor az elnöklő Papp Tibor (fhdgy) kijelentette, hogy  

- „A növendék üljön le!”  
s így mégis a „gyereknek” lett igaza. 
 
Mint tudjuk Bátorfi (Ócsó) János és Papp Ferike (Kispap) mechanikából 

megbuktak és sáv nélküli rangban jöttek Taszárra a nyári repülő kiképzésre.  
Persze egyikük sem tanult semmit sem egész nyáron.  
 A pótvizsgára kapott egy Aradot Bátorfi János Fülöp őrnagy úrtól és mentek 

Szombathelyre pótvizsgázni. Leszállt. Megy az épületbe és meglátja Hollóst. Keményen 
tiszteleg   

- „Na jössz vizsgázni?”   
-„Megpróbáljuk ezredes úr!„  Bemegy a vizsgáztató terembe Papp Tibor az elnök. 

Bejön Hollós ezds. malaclopó köpenyében, fogja lezseren a kardját, leveszi a köpenyét és 
savós szemmel kijelenti:  
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-„Amit nem lehetett egy évig megtanulni, azt nem lehet egy hónap alatt sem!” Na, 
ez jó kezdés! János ha valamit is tanult, csak azt tanulta, amiből megbukott: a csapot, a 
lejtőt és kötélsúrlódást, de azt jól megtanulta. Hollós ezzel is kezdte:  

-„Na Bátorfi, a Te témádra térjünk rá először is beszélj a csapokról, ami után a lejtő 
következik!”  Bátorfi harsányan ismertette a csapsúrlódást. Hollós ezredes felteszi a 
kérdést a lejtőről! –  

- „Beszélj a lejtőről!” 
 Papp Tibor fhdgy. elnök: 
 - „Köszönöm ennyi elég. Kérem Bátorfi akadémikus menjen ki.” Lelőtte Hollóst 

mint gatya.zart.  
Ezután behívták Butort és közölték vele, hogy pótvizsga sikerült.  
János mikor beöltözött újra overallba, az előkészített egy sávos vállapokat 

felerősítette. Öltözködött. Az Arado mellett jött Hollós alezredes úr. János letisztelgett 
és megkérdezte:  

- „Alezredes úr úgy szeretnék magával egyet repülni!”  
- „Szemtelen vagy fiam!” – és ment tovább. 
 
Ezután már nem találkoztunk Hollós ezredes úrral, aki a háború után változatlanul 

az akkor 1945 után alakult katonai középiskolák egyikében tanított tovább nyugdíjáig. 
 
 

Vége az I. évfolyamnak 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar Királyi Vitéz Nagybányai „Horthy István” 
Honvéd Repülő Akadémia 

II. Évfolyamának Kiképzése 
Veszprémben 
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BEVEZETÉS 
 
 II. évfolyam kiképzését három  részre oszthatjuk. 
1. A II. évfolyam repülő kiképzése 1.a. Taszáron és 1.b. Debrecenben 
2. II. évfolyam elméleti kiképzés, mely alatt a tanrend szerinti repülő kiképzés is 

folyt és a  
3. II. évfolyam kizárólagos repülő kiképzése előrehaladás szerint kialakított 

csoportokban. 
 
Az évfolyam történetének írásánál az    
2. elméleti kiképzés alatti repülő gyakorlati kiképzést is a  
3. II. évfolyam REPÜLŐ kiképzése két fejezetében 
- II. évfolyam repülő kiképzése az elméleti kiképzés alatt és  
- II. évfolyam repülő kiképzése az avatásig címmel tárgyalom.  
Ebben a fejezetben írom mindazokat az eseményeket, melyek az évfolyamot 

közösen érintették,  3.a. Tapolcán, 3.b Kenyeriben, 3.c Szegeden, 3.d Székesfehérvárott  
és 4. az avatáson. 

 
  
1. A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd 

Repülő Akadémia 
II. évfolyamának 

Repülő kiképzése Taszáron és Debrecenben 

1943. 09. 15. – 1943. 11. 12. között. 
  
1943. augusztus 20-a után 25 nap nyári szabadságot kaptunk.  

 Otthonunkban kaptuk meg a SAS behívót és vonultunk be a két helyre. Két behívási 
hely  Taszár és Debrecen volt. 

 A II. évfolyam repülő kiképzése a III. fokú gyakorlati repülő kiképzéssel 
kezdődött.  

Még Szombathelyen az előzetes orvosi vizsgálatok és a repülési készség alapján 
parancsnokaink  névsorokat állítottak össze , hogy kik legyenek vadász- illetve bombázó- 
vagy szállító repülők  Frankó Bandi szerint - a REGVI  I. 2. Osskó századnál levő írnok a 
nyilvántartó javaslati lapokat nem találva, osztotta el mindkét század növendékeit, hogy 
ki kerüljön nagy gépekre Taszárra illetve Debrecenbe.   

Mi ezt akkor nem tudtuk. 1943. szeptember közepén az évfolyamot a korábbi 
tagozódástól (I-IV. szakasz, A-D osztály - a REGVI 1., vagy 2. századánál folytatott 
gyakorlati repülés) teljesen függetlenül két csoportra osztották.  

(Akkor még azt hittük, hogy ez a csoportbeosztás meghatározza, hogy kiből lesz 
vadászrepülő, illetve bombázó vagy felderítő repülőgép vezető. Később azonban ehhez 
az elosztáshoz az 1943. őszi beosztásnak gyakorlatilag semmi köze sem lett.) 

Az egyik csoport (akik úgy remélték, hogy ők lesznek a vadászrepülők) a Kaposvár 
melletti Taszáron, a WM 21 „Sólyom” típusú közfelderítő repülőgép vezetését tanulta, ill. 
egyesek egyedül repülők lettek.  

A másik csoport Debrecenben a Focke Wulf  „Weihe” FW-58 típusú kétmotoros 
(2x240 LE-s) többfeladatú, könnyű bombázó, lövész, rádiós stb. kiképzésre szolgáló 
repülőgép vezetését tanulta meg. (Az akkori feltevés szerint ők lettek volna bombázó, 
illetve felderítő repülőgép-vezetők.) 

Így kerültek mindkét helyre olyanok, akik alkatuknál fogva alkalmatlanok voltak 
vagy   vadásznak, vagy bombázónak. 
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Az elosztás nagy elégedetlenséget, sőt botrányt szült és megmozdultak minden 
protekciójukat, ismeretségüket felhasználva elsősorban a Debrecenbe küldött - vadász 
kiképzésre számító növendékek.    

1. a. M. kir. vitéz nagybányai Horthy István honvéd Repülő 
Akadémia 

1. Repülő kiképzőszázad. 

Taszár, 1943. 09. 15  - 1943 11. 12. 

  
Kiképzést vezető századparancsnok Fülöp István szds.[százados} úr volt. 
Segítői voltak: vitéz  Palkó László szds.121, és vitéz Nagy Kornél főhadnagy.122  
Oktatók voltak:  Simkó János tőrzsőrmester 123,  Szeidl József 124, Deés László  és a 

kis növésű Kass őrmesterek, D. Kiss 125, Takács Pál  126 és  Podoba Illés 127 
szakaszvezető.      

Parancsnokunknak – vadász század parancsnok is volt, egy Stösser repülőgépe 
volt, mellyel minden héten legalább kétszer műrepülési gyakorlatot végzett.  

Repülőterünk és repülőgépeink.  

Taszár repülőtere a vasútállomás mellett, a vasúti pálya és az országút ölelésében 
terült el. A vasút vonal fele lejtett, és azon a részén talaja nedves és puha is volt. A sok 
egérluktól rendkívül gödrös. Egy régi, füves, ligetekben elhelyezett épületekkel ellátott 
repülőtérre kerültünk. A magasabb részen volt egy parancsnoki épület. Itt volt a mi és a 
legénység elhelyezési körlelte és itt volt a konyha is. 

 Egy különálló épületben volt az étkezde.   

A hangárok négy méter magas oldalfalak fölé tett tetők voltak. A hangárok, 
Sólymokkal, Aradokkal voltak megtöltve. Ez volt az első repülőtér, ahol Bückerekkel 
nem is találkoztunk.  

Elhelyezésünk 
Taszáron. Emeletes vaságyakban aludtunk. Az ágyak fejrészénél polc volt, mely a 

ruhás- és éjjeli szekrényt is helyettesítette és alatta fogas soron lógott kimenő ruhánk, 
posztó ruhánk, puskánk, szuronyunk, derékszíjunk, tölténytáskán és minden 
felszerelésünk. Katonai főiskolások lévén, kimenő ruhánk zsebébe volt dugva fehér 
szarvasbőr kesztyűnk is. Elhelyezési körletünkben rengeteg bolha és egér volt 

Szalmazsákjaink majdnem elugrottak a bolháktól. A bolhák eredetének oka az 
őrszoba elkényeztetett kócos agyonhízott puli kutyája volt. Ahova csak leült Bolhás, 
mellette csak úgy nyüzsögtek a valódi bolhák, mint a hangyák a hangyabolyban. Mi is 
úgy vakaróztunk éjszakánként, mint a bolhás puli. 
                                                 
121 Vitéz Palkó László szds. ugyancsak a kiképző kerethez tartozott, de mindkét kezén valami komoly 
ekcéma volt és be voltak fáslizva mindkét keze könyökig, egész idő alatt. 
122 Nagy Kornél fhdgy.-ot csakhamar az RKI-hez helyezték át. 
123 Szabó Imrét és Farkas Jenőt oktatta. Szeidl József, és Sinkó őrmesterek, akik már Szombathelyen 
Aradoval is oktattak bennünket. 
124 Szeidl József őrmester nagy tapasztalata volt a Sólyom repülésével kapcsolatban, mert már 1941-ben 
is Taszáron volt, He-46-os közelfelderítő, majd a század átfegyverzése miatt Sólymot repült. 
125 Kovács Fecó oktatója 
126 Bendy Kálmán oktatója volt. 
127 Szabó Károly oktatója volt. 
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 Szabó Karcsi mamája friss diófa levelet küldött Karcsinak, akit ezért mélységesen 
irigyeltünk, de Taszáron nem volt diófa talán az egész faluban. Karcsi felül aludt az 
emeletes ágyban az összes bolha az alatta alvó Keller Lászlóhoz, Ézsauhoz költözött. 
Ézsau ezért esztelenül álmában is vakarózott, mint vitorlás hajó árboc kosara a 
viharban. Ezért viszont, mert így mozgott az ágy, Karcsi nem tudott aludni.  

A taszári mezei egereknek két örömét is élveztük. Az egyik az volt, hogy megrágták 
ruháinkat, annyira, hogy egy köpenyzsebből kilógó kesztyű ujját lerágták. Teklának is az 
egyik kesztyűjét megrágta egy egér, annyira, hogy nem tudta kezére felhúzni, így azt 
balkezében vitte kimenőre. Az egér az orra előtt ugrott ki köpenye zsebéből, de már a 
vonat indulása miatt nem volt ideje megfogni.   

Egyikünk kimenő előtt 10 perccel vette észre, hogy nadrágján, a legkritikusabb 
helyen 5 Pengő nagyságú lukat vágtak a zsiványok. Ez is akkor derült csak ki, amikor 
lehajlott, hogy cipőfűzőjét megkösse. 

A másik bajt a repülőtéren okozták. Annyi lyuk volt a talajban hogy a nehéz Sólyom 
farok-csúszóját, egy-egy irányváltoztatásnál több alkalommal is kiszakították. (Szabó 
Károly) 

  
Repülő kiképzés. 
 
        A taszári növendék csoport feladata volt a WM-21-es "Sólyom" típusú, sokak 

által rettegett repülőgép vezetésének elsajátítása.  
 
A Sólyom órjás madár, repülési súlyával, 3, 5 méter magasságával egészen 

elbűvölő. A Bücker elfért fél szárnya alatt, de az Arado is sokkal alacsonyabb és szűkebb 
pilóta fülkével rendelkezett. Előny volt, hogy nem kellett sem a futó, sem a fékszárny, 
sem a légcsavarállításra, egyedül az üzemanyag kapcsolóra kellett csak figyelni, na meg 
vezetés közben a gépre. A nagy légcsavarnyomaték miatt a jobb és bal (túldöntött) 
fordulót másként kellett végezni. Ezért mondták nehezen vezethetőnek. 

A taszáron levő Sólymok akkor már a csapatoktól 1941-ben kivont, elavult, felderítő 
repülőgépek voltak.  A csepeli Weiss Manfréd gyár tervezte és 168 db-ot gyártott. 860 
Le-s  K-14-es kettős csillagmotorú 24 hengeres, benzin üzemű motora ricinusolaj 
kenéssel üzemelt és árasztotta az olajszagot. Fegyverzete is volt, (előre két és hátra egy 
Gebauer gp.[géppuska], 120 kg bombát vihetett magával, de ezzel mi már nem 
találkoztunk. Felső szárnya 12. 9 m, alsó szárnya 9. 4 m, hossza 9. 64. m, mintegy 35 q 
felszálló súlyú gép volt, melynek pilóta és megfigyelő ülése olyan tágas volt, hogy az volt 
az ember érzése, hogy fürdőkádban ül. Lebegő  megfigyelő ülését úgy alakították át 
oktatóülésnek, hogy egy ülésen ült az oktató, mely minden bizonnyal nem adott 
biztonságos érzést részére. A gép pilótaüléséből különösen leszálláskor előre kilátni nem 
lehetett, de nem láthatott a másik nagy „kádban” zsinórokkal felkötött ülésben lengő 
oktató sem. Maximális sebessége 340 km/óra.128 

Pilóta ülés műszerfala bal alsó részén voltak az üzemanyagcsapok. Ezek közül a 
„benzin vészcsapnak”-nak nyitva állásban, a bal csapnak „összes tartályra”, a jobb 
csapnak „külső tartályra” állásban kellett állnia. A „vészcsappal” mindkét 
benzinszivattyú nyomásának mértékét (02. atm.) ellenőrizni kellett. Az olyan mesék, 
hogy a szerelő elzárta a benzincsapot, és ezért zuhant le a gép – rabló mese lehetett, 
mert a csaptól a benzinpumpán át 2 l. benzin volt a vezetékben, ez még arra sem lett 
volna elég, hogy kiguruljon a felszálló vonalra a pilóta, nem hogy felszálljon.(Szakács 
Károly) 

   

                                                 
128 Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula – Winkler László: A Magyar Királyi honvédség fegyverzete  
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1943. szeptember 9-én volt az első repülési nap Taszáron.  Ez a kiképzési szakasz 1943. 
november 12-én ért véget. 

Taszáron, az alig két hónap alatt 27 repülési napunk volt: 

Szeptemberben 9 nap (17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30) 

Októberben 16 nap (01, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29) 

Novemberben 2 nap (05, 10). 

Reggelente a mentőautó és egy 500 literes tűzoltó készülék után meneteltünk ki az 
indulási vonalra, mely többnyire K-Ny-i irányban fúvó szél miatt, a vasúti sínekkel volt 
párhuzamos.   

Egyszerre több géppel folyt a kiképzés. Az oktatókhoz beosztott növendéknek 
figyelni kellett a levegőben levő gépet, mely ha az oktató utasítására az iskolakörözést 
befejezte, (3-5 leszállás után) megállt az indulási vonalon. Azonnal futva kellett a géphez 
menni, hogy a növendék csere mielőbb megtörténjen az üzemanyag takarékosság miatt.  

Századparancsnokunkat Fülöp István százados urat Precíz Pistának hívtuk, mert 
ez jellemző volt rá. Sokat lehetett tőle tanulni. Mániája volt a tükör. Saját érdekünk volt 
a visszapillantó tükröt úgy beállítani, hogy lássuk, mert figyelni kellett, ugyanis 
kétkormányosra átalakított gép megfigyelő üléséből kézjelekkel adott parancsait. A 
hatalmas zaj miatt így adta instrukcióit, és aki nem figyelt a visszapillantó tükörbe, nem 
látta, hogy mit akar, hamar kiszállította a gépből. Ugyanakkor meg lehetett tanulni tőle 
a gép precíz vezetését a fordulóba vitel és leszállás csínját-bínját.  

 Ha pld. a növendék valamilyen okból fékezett és hallotta a sűrített levegő 
sziszegését, akkor rossznak számított a leszállás. Helyette a növendékek mindig 
pisszegtek, de nem fékeztek. Ez tetszett neki. Mindenesetre azt tanultuk meg tőle, hogy 
hátra éppúgy kell figyelni a vadászok miatt, mint előre. Hamarosan azonban meg kellett 
ossza növendékeit, mert századparancsnoki elfoglaltsága más egyébbel is járt.  

A kiképzők zöme tiszthelyettes és tisztes volt, köztük a kopaszra borotvált Podoba 
Illés szakaszvezető 129, aki a föld felett 10 méter magasan mutatta be növendékeinek 
túldöntött fordulóit, a luppingot [loopingot] és az amerikai fordulót, bizonyítva a 
Sólyom kiválóságát Egyszerű (tótvázsonyi) fiú volt, aki megszerettette növendékeivel a 
Sólymot. Született, vérbeli pilóta volt.130  

A Sólyommal való egyedül repülésig oktatóinkkal iskolaköröket gyártottunk. 
Amikor egyedül repülők lettünk túldöntött és bukófordulókat végeztünk. E mellett 
Aradoval egyedül háromszög útvonal repüléseket végeztünk Taszár-Paks- Szekszárd 
útvonalon majd kötelékrepülés során végiglátogattuk a Taszár környékén levő 
községeket többek között a közvetlen szomszédságában levő Toponárt is 

Mivel a starton felöltözve kellett sorunkra várni, és hogy ne kelljen a be- és 
kiszállással sok időt fecsérelni időnket egérvadászattal töltöttük. A füves repülőtéren 
rengeteg mezei egér és luk volt. A mezei egér nagyon kíváncsi állat. Ha valamelyik lukba 

                                                 
129 Podoba Illés szkv. később Veszprémben is, majd Tapolcán is oktatónk maradt, majd a Pumákhoz 
került és jó pár légi győzelem után, az amerikai túlerő ellen 1944 késő nyarán hősi halált halt.  
130 Szabó Károly emlékezése  
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beszaladt – ha nem is sajátja volt – hamarosan újra kidugta a fejét. A luk fölé 
kuporogva, kilestük, mikor bújik elő, és repülő dísztőrünket, vagy szuronyunkat 
használva, vagy átszúrtuk az egeret, vagy a luk oldalához szorítottuk. Hiába pusztítottuk 
őket, állandóan surrantak előttünk bármerre is mentünk a reptéren.  

Taszáron repülők startkönyveinek összesített adatai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés :         1 NP = Növendék Oktatóval 
                            2 Pe = Pilóta egyedül 
                            3 fsz = felszállás 

Nagyon kevesen lettünk egyedül repülők Fülöp szds. úr alatt. (Nekünk is) nagyon 
sok, 50-70 felszállással 9-11 óra repült idővel engedte el talán precízsége miatt a 
növendékeket. Sokan vártunk már egyedül repülésre, amikor egy szép szeptember végi 
napon egy vöröses hajú repülő főhadnagy jelent meg a reptéren. Megérkezett Tövisházi 
Ottó fhdgy. Ő sorban engedte el egyedül a növendékeket. Az volt az érzésünk hogy 
túlköröztük magunkat, és már hamarabb elmehettünk volna egyedül, de ezt Precíz Pista 
akadályozta. Tövisházi Ottó az első repülési napján legalább hatunkat engedett el 
Sólyommal egyedül. A repülések elemzése a fejezet végén található birtokomban levő 
kilenc repülési napló (a mintegy 70 fő 12-13 %-a) mutathatja repülés eredményességét.  

A 9 főből hárman mentek el egyedül Sólyommal, Sürü Béla 41, Thurzó Jenő 56, 
Horváth Gábor a kiképzés utolsó napján 70 felszállással. Egyedül repülők lettek még 
Farkas Jenő, Szabó Imre, és még mások is 50-60 iskolakör után. A növendékek nagyobb 
része – főképpen a kevesebb felszállások miatt -  nem lettek egyedül repülők.   

Taszáron a repülő leírásokat én vezettem. Ez azt jelentette, hogy a növendékek 
felszállásait a repülési naplóból be kellett vezetnem a REPÜLŐ LEÍRÁS-okba. Ez 
naponta több órás többletmunkát jelentett. 

                                                 
131 Az egyedül repülés ideje 

                                               TASZÁR 
Név Repülésének 

első,  
utolsó napja 

Arado WM 21 NP   1     WM 21 Pe 2 
Fsz 
  

ó p Idő 
131 

fsz ó p fsz ó p 

Horváth 
Gábor 

1943.09.17.-11.11. 3 1 05 11. 
11. 

70 9 35 3 - 20 

Kováts  
János 

1943. 09.18 és 27 1  25 - 6 1 40 -- - -- 

Molnár 
 Béla 

1943.09.17.- 11.10 8 6 35 - 33 4 15 -- - -- 

Pintér  
Gyula 

1943.09.17.-11.11. 6 2 40 - 35 3 55 -- - -- 

Sűrű  
Béla 

1943.09.17.-11.13. 6 1 55 11. 
05. 

41 6 30 12 1 -- 

Szabó  
Károly 

1943.09.20.-
10.28. 

3 - 45 - 49 5 00 -- - -- 

Sztgyörgyi 
Zoltán 

1943.09.20.-
11.09. 

3  - 50 - 46 5 35 -- - -- 

Thurzó 
 Jenő 

1943.09.17.- 11.10 3 - 50 10. 
29. 

56 5 35 11 1 05 
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Élelmező GH 132-saink  Taszáron Pásztor és Kassai szkv.-k voltak. 

A Fegyelmi helyzet 

Az évfolyamelsőnk, Tekla, egy kaposvári lányismerősénél tett vizit miatt  késve 
érkezett a reptérre. Kihallgatáson Fülőp szds. úr „Preziz Pista” egy hét szigorított 
fogdára ítélte. Ilyet eddig még nem kapott. (Oka az is lehetett, hogy mert nem viseltük 
kitüntetéseinket, és Preciz Pistánk a büntetés kiszabásánál  ezt nem is vehette 
számításba mint Békássy Tóni bácsi).  

A szigorított fogság azt jelentette, hogy a bűntetett a foglalkozásokon reggeltől 
estig részt kellett vegyen és az éjszakát a három emeleten fapriccsek egyikén rácsos 
ablakok mögött, a fogdában pokróc alatt töltse. 

Itt jegyzem meg, hogy a m.kir. Légierőnél szolgálati időm alatt semmi féle 
fenyítésben (kollektiv laktanyafogság kivételével) nem részesűltem. 

Közben érett a szőlő meg a gyümölcs a somogyi dombokon, melyet akik 
meglátogattak, szigorított fogsággal kellett számoljanak. 

Hogy erről hogyan szerzett tudomást Preciz Pista, ma sem tudjuk. 

Események. 

Voltak persze Precíz Pista minden óvatossága ellenére, különleges események is. A 
legkomikusabb eset az volt, amikor egy Nardi 133 behúzott futóval akart leszállni.  

Az egész század fél lábon ugrált hogy figyelmeztesse a leszállót. A pilóta nem tudja 
mire vélni a dolgot, tovább ment. Másodszor is próbál leszállni. 

Ismét fél lábon ugrált az egész start. Nem akart a gép leülni, mire lenyomta. Igaz a 
piros rakétát, hogy ne szálljon le, későn lőtték fel. Leszállt a gép, hasra. Egy hdgy. száll ki 
belőle. Horváth Gábor bátyját, Elemért sejti, aki éppen avatás előtt állt Kassán.  

Fülöp szds. úr letartóztatta, és azonnal fogdába küldte. A gép mellé őrséget 
állítatott. Ettől függetlenül találkozhatott öccsével Gáborral, aki beszélhetett vele. 

Kisült, hogy Elemér vándorrepülés címén öccsét jött meglátogatni Veszprémből. 
Onnan Telbisz szds. úr helyettese az általunk a REGVI 2. századtól ismert Egry László 
hdgy. repülésvezető engedte el.  

 Másnap egy Veszprémből jött FW-58-as, hozott egy légcsavart és Elemért 
visszavitte. A Nardit felbakolták, légcsavart cseréltek és egy másik pilóta a Nardit 
visszarepülte.   

Hírlett, hogy Telbisz szds. úr, - akit akkor még nem ismertünk, később 
Veszprémben repülésünket vezető parancsnokunk lett - amikor Elemérrel találkozott és 
jelentkezett, csak annyit mondott: „Tűnj el!”  

                                                 
132 Gazdasági Hivatal rövidítése. Ez annakidején az élelmezést (ruházatot) általában az ellátó katonákat 
jelentette  
133 Nardi FN-305- Fesztávolsága 8.47 m – Hossza 7 m – Magassága 2.6 m – Tömege 550 kg -   Felszálló 
tömege 865 kg -  Max. sebessége  300 km/ó - Rep.magassága 690 m - Motor 185 Le Alfa-Romeo - 
Légcsavar 2 ágú  
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Egy másik alkalommal, mikor Bückerrel jött Elemér vissza Tapolcáról Veszprémbe 
és leszállása után jelentkezett,  annyit mondott: „Nem kellett behúzzad a futót, ezért 
nem szálltál hasra!” 

Elemér azóta tudja, mit jelent az, ha a „start” fél lábon ugrál.  

Horváth Elemérrel egyébként később, mint a Romboló Kiképző Keret első 
tisztjével  találkoztunk. 

*   *  * 

Különleges eseményt jelentett Rónay Kálmán aks., akinek oktatója a kis Kass őrm. 
volt.  Kis Kass a Sólyom lógó ülésében nem tudott Kálmán erejével szemben ellenállni, 
aki a gép jobbra húzását akarta papírozni s közben gázt adott. Kass őrm. meg mivel 
látja, hogy elfogyott a terület a felszállásra, le akarta venni a gázt, amit nem tudott. A 
gép jobb szárnyára billent, majd orrán át a balszárnyára dőlt. Kigyulladt, de ezt 
Kálmánék nem látták.  

Rohantunk a tűzoltó készülékkel, a starttól 2oo méterre levő géphez, amely bizony 
nagy távolságnak tűnt. Mi már ott voltunk, mikor Kálmán a legnagyobb nyugalommal 
kászálódott ki a gépből. Ordítunk neki: „Ugorjatok, ég a gép!”. Kálmán nagy nyugodtan 
kiszáll, látja, hogy oktatója Kis Kas lóg ülésében és elvágta ülését tartó zsinórt. Kis Kass 
is így fejre esett. Mindketten megszabadultak, nem égtek el. 

Eggenhoffer Béla illegálisan egy parasztházban vett ki szobát, ahol nővére 
rendszeresen látogatta. Itt vicceltek azzal, hogy Mongoliába mennek pásztornak, (ha 
fogságba kerülnek) vagy odarepülnek. 

Gyalogsági kiképzés 

Kiképzésünkhöz tartozott a hadipuskával, feltűzött szuronnyal való lőgyakorlatok 
végzése, mely egész napot vett el ugyan a repüléstől, de nagyon fontosnak tartottunk. 

Meglehetősen sok gyalogsági kiképzés volt a hét két napján a vasútállomás melletti 
reptér részen, de földi lövészetet is több alkalommal tartott   Lasztóczy János megfigyelő 
százados úr 134, akit "próbacsendőrnek" tituláltunk. Nagy termetű, robusztus tiszt volt. 
Ha megeresztette hangját, ordítása Kaposvárig elhallatszott. 

Egyszer mérgében majdnem megütötte a guta. Mindig vele levő nádpálcáját úgy 
vágta nagy erejével a reptér füvébe, hogy az beleállt a puha talajba annyira, hogy alig 
bírta kihúzni. 

                                                 
134 Lasztóczy János megfigyelő szds. Testvére is Lasztóczy Gyula fhdgy.-pilóta volt. (A V4+20 jelű 
Héjával 1941. augusztus 11-én lőtte le légvédelem vagy szovjet vadászok lőtték le). - Lasztóczy János 
szds. nagy hangú ordítozó, de jó lelkű ember volt.  Itt Taszáron ismertük meg, később Veszprémben 
találkoztunk vele elméleti kiképzés során katonai földrajzott adott elő, minden különösebb érzelem és 
lelkesedés nélkül.Lasztóczy kapitány tüzértisztből lett repülő megfigyelő. A távolfelderítő századnál 
szolgált. Az ő irányítása mellett egyszer annyira tökéletesen eltévedt egy Heinkel 70-el, hogy kiugratta a 
gép személyzetét.A társaság a Kecskemét repülőterétől nem messze ért földet. A He - 70-es 
duraluminium szerkezete révén úgy égett el, mint egy fáklya. A Keleti Fronton futárrepülő volt. A háború 
befejezése után is végig orosz hadifogságig az Akadémián maradt. Ő volt a növendék század utolsó 
parancsnoka. - A háború után. Miskolcon élt. 1981-ben halt meg. 



 

 

86

Egy alkalommal Lasztóczynak lövészetvezető helyettese voltam. A bal szélső lőállás 
jelzője – aks-ok vagy karp-ok voltak - már a második lövő csoportnál, minden esetben, 
kegyetlenül meszelt (ami a "nem talált" lövést jelentette). A lőállásokban fekvők 
jelentették, hogy valószínű, nem jó a puska. Lasztóczy nagy vadász és jó lövő hírében 
állt, befeküdt a lőállásba és az eredmény: "hatalmas meszelés".  

- "Tüzet szüntess!" - rohant a céltáblákhoz, alig bírtam követni. Vérmes ember volt. 
Ott találja Molnár Béla (Cigány), karpaszományost, és látja, hogy Cigi nagy 
nyugalommal minden jelzés után meszel és meg sem nézte a táblát. Mind az öt lövés a 
feketében volt, mégsem jelzett találatot. Lasztóczy  kikapta kezéből a jelzőbotot és 
rácsapott Cigi vállára. A jelzőbot eltörött. Tartalék nem volt. Egy lőállással kevesebb lett. 
Kihallgatásra rendelte és Cigi laktanyafogságot kapott. 

Más események. 
 
Pati-Nagy Miklós és Kontraszty Bandi gerelyt dobtak egymás felé úgy 30 m 

távolságból. Miki nem ment el a gerely elől, ezért az a cipőjébe ment oldalról úgy, hogy 
belső lábboltozata alá a talpába fúródott. Megemelte a lábát és ezzel a gerely hegyét is. 
Bandi felkiáltott: „Istenem a lábába ment a gerely!”  

*  *  * 
A repülések után a vasútállomás restijében töltöttük időnket gramafon zene 

hallgatása mellett egy kis itókázás mellett. (Akkor volt híres sláger a „toponári mári” 
Esőben hóban télen nyáron legszebb lány a Mári Toponáron…  Toponár Taszár melletti 
községből vitték a legjobb tejtermékeket, túrót, vajat Pestre a milimári asszonyok és ez 
lehetett a sláger születésének egyik oka.) Ha ezt a nótát később valahol hallottuk Taszár 
jutott eszünkbe. 

Az állomási restiben mulattuk az időt, amikor ablakunk előtt vonult el egy 
szerelvény olasz katonákkal, akiknek véget ért az oroszok elleni háború és a keleti 
frontról mentek hazafele 

*  *  * 
Kulturális igényeinket szombat, vasárnap általában kaposvári kimenőinken 

esetenkénti színházba menetelés jelentette. Volt egy pár vendéglő és kávéház is a 
városban, de erre pénzünk nem bizonyult elegendőnek. Kaposváron mozi, színház és az 
Árpád éttermen kívül sok érdekes nem volt. Néha - néha a Katolikus Kör helyiségében 
voltunk táncolni. Fürödni is voltunk az uszodában. Én megjártam egy zsidó lánnyal, akit 
az uszodában csíptem fel. Hazakísértem. Férjet keresett. Szegény szemérmetlenül árulta 
magát. Érezte, vagy tudta Hitler közeledését és mindent elkövetett annak elkerülésére. 
Nekem persze még gondolatban sem voltak ilyen szándékaim és még addig nővel sem 
akadt dolgom. 

 *  *  * 
A bombázások miatt záróra minden nyilvános helyen 10 órakor volt. 10 órától 12-ig 

nem volt hova mennünk. Lődörgött az évfolyam. Mi ketten is Horváth Gáborral várva az 
éjfélkor Szigliget felé induló vonatra, kíváncsiságból, a két órás várakozás idejét 
kihasználva a kuplerej fele sétáltunk. Ott láttuk Cseh Karcsit is, aki a szolnoki MÁV 
ifjúsági boxbajnoka volt. A csoport átlagánál, mint karpaszományos, három évvel 
idősebb, hozzánk képest kész férfi volt.   

Ez a nyílvános ház Kaposvárott akkoriban egy gáderre nyíló háromszobás 
parasztházban műlödött, melyben három nő űzte az ipart. Mindenesetre nem volt 
elkényeztetve a város ezzel a szórakoztató helyiséggel. Mikor Horváth Gáborral 
kíváncsian odamentünk – én addig ilyet soha nem láttam, (később sem) az első ajtónál 
egy szemüveges vékony hangú fekete hajú nőért ment a birok és tolakodás a férfiak 
között, melyet Karcsi nyert meg, mert legközelebb ő furakodott a nő ajtajához.  
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A nő sivító hangja miatt, nekem, az a csaknem végzetessé váló vicc jutott az 
eszembe, Arisztidről, aki huszrfőhadnagyként egy madárkereskedőtől vett egy 
papagályt, azzal, hogy az minden rendfokozatot ismer. A papagájt ki akarta próbálni, 
meghívta a helyőrség tisztikarát.  

A vacsora alatt, késve, egy rendőrtiszt is megjelent, megszólalt a papagáj:  
- "fussatok  k.rvák, itt a razzia!"  
Ezt papagáj hangon, én is benyögtem. Mire a 3 ajtó mellett álló 20-20 férfi, mind a 

hang irányába, felém fordult. Nem volt mit tennünk, elkezdtünk rohanni Gáborrqal 
együtt a kert irányába a házzal párhuzamosan. A második ajtó zárva volt, de a harmadik 
ajtóból egy drabális, komb.néban levő nő egy lavór vizet, minden szándék nélkül, nem 
tudva az eseményekről, majdnem Gábor és az én nyakamba öntött. Így nem tudtuk meg, 
hogy Karcsi hasznosan töltötte-e el az idejét a vonatindulásig vagy sem, de mi elértük 
azt, és megúsztuk a hidegzuhanyt. 

 A Kaposvárról, a Taszáron át Szigligetre induló vonat, éjfélkor szedte fel a nagy 
légiriadók veszélye miatt a szórakozást már tíz órakor befejező utasait. A sínpárok 
Taszár vasútállomása után a Kapos hídja előtt délre fordulnak Szigliget felé, mielőtt a 
lebombázott és szükségképpen, a célnak megfelelően helyreállított hídon áthaladtak, 
volna. Bizonyos fokig mindenképpen a gyorsuló vonatot a mozdonyvezető le kellett 
fékezze. Ez volt az az időpont, amikor a lassuló vonatról a repülőtérre kimaradásról haza 
igyekvő aksok leugrálhattak. Ha valakinek eszébe jutott, egy liter borral ezt a lassítást 
növelni lehetett, mert a borért a mozdonyvezető figyelembe vette adományunkat, és 
jobban lelassított.  

Az ugrás nem volt éppen veszélytelen az éjszakában, mert ha valaki késett az 
ugrással, vagy nem tudott a nagy sebesség miatt ugrani, vagy a pucájából elment a vér 
egy pillanatra és késett az ugrással, könnyen az öt méter mély Kaposban találhatta 
magát, méghozzá a kimeredő régi hídoszlopok között.  

Azon a nevezetes napon, amikor meglátogattuk azt az emlékezetes nyilvános házat, 
a MÁV állomáson jegypénztár nem volt nyitva, vagy ha nyitva volt, nem volt jegyünk, így 
az ellenőr elől egyik kocsiból a másikba ugráltunk át, „zónáztunk” és még hozzá 
elmulasztottunk egy liter bort vinni a masinisztának, aki szokatlan hevességgel 
közelítette meg a híd előtti kanyart. Rövidebb idő maradt az ugrásra. Na meg az is volt a 
baj, hogy aznap vagy harmincan voltunk bent Kaposváron eltávozáson.  

Ezért is nagy tüdejű Tuli barátunk, aki későn ugrott,  állt térdig a holdfényben, a 
folyó közepén. Ez még a kisebb baj lett volna, a nagyobb az volt, hogy nagy szerencséjére 
egy oszlop elé esett úgy, hogy hátán a zubbonyát - szép kimenő extra zubbonyát - egy 
kiálló bütyök végighasította. Tuli állt a fekete éjszakában a magas hídtöltés mélyén a 
vízben és kezében fogta a felszakított zubbonyát.  

Úgy elváltozott nagy tüdejű barátunk, hogy az őrség nem akarta beengedni, az 
ingujjban térdig sáros, vizes, félcipős „ismeretlen” katonát. Az anyagi kár mellett, 
szerencsére túlélte az ugrást.  

  November 2-án Teklával páran felkerestük a kaposvári temetőben nyugvó, a 
soproni Lőver uszoda árkában hősi halált halt Csik Ferenc,  100 méteres gyorsúszó 
1936-os berlini olimpiai bajnokunk sírját és egy kis virágcsokrot helyeztünk sírjára. 

A felvidéki, losonci Tekla elmondta, hogy milyen is volt 1936-ban Csehszlovákiában 
magyarnak lenni. Minden magyar eredmény, legyen az gazdasági, kulturális vagy  
sportesemény nekik külön boldogságot jelentett, különösen ha azt a szlovákok ellen 
értük el. Megértettük.  

 
Taszár repülőterén 1943. november 11-én fejeződött be kiképzésünk.  
A III. fokú kiképzés során Sólyommal a mintegy 60 fős csoportból csak 10-15-en 

lettünk egyedül repülők. 



 

 

88

Azóta a taszári öreg reptér fel van szántva, semmi nincs, ami a régi nagy múltú 
repülőtérre emlékeztetne. 

1.b. M. kir. vitéz nagybányai Horthy István honvéd Repülő 
Akadémia  2. század. 

Debrecen, 1943.09.15. - 1943 11. 12 
 

A kiképzés parancsnoka Kövér Gábor repülő szds. volt. Korábban Caproni 
századparancsnok volt  és az aksoktól függetlenül is oktatott. 

A repülést a frontot járt Bakcsy Gergely fhdgy. vezette. 
Debrecenben  voltak Inokai András és Helesfai István szds. urak is, mint nevelő 

tisztek. 
A földi – gyalogsági - kiképzést zabugyi Ambrus Emil páncélos hdgy. vezette.  
A csoport orvosa  Fáy Nagy Tibor o. fhdgy. volt. 
 
A repülőtér 
A katonai repülőtér a nagyváradi út mellett a nagyállomás közelében volt Debrecen 

„Nyulas”-i HMNRA repülőterével ellentétes oldalán. Ide vonultak be évfolyamtársaim.  
Az érkezőket Kövér Gábor százados út fogadta. Az első sorakozókor Frankó Bandit 

nevezte ki szolgálatvezetőnek.   
A csoporttal igen barátságosan bántak. Délután öt óra tájban történt eligazítás után 

Kövér Gábor százados mert benn lakott a városban, teherautóval ment minden este 
haza.  Mikor beült a kocsiba legalább 5 percet várt. Ez alatt a kimenőbe öltözött 
növendékek felmásztak a kocsi platójára. A százados úr soha sem nézett hátra. Amikor 
megérkeztek a lakása elé – mely eléggé a város központjában volt – ismét néhány perces 
várakozás volt csak addig, míg az aksok 135 leugráltak és eltűntek.  Ezt a „szívességét” 
szinte az első naptól igénybe vették.  Ha a gépkocsi vezetője is a városban maradt, 
tudomásunkra hozta, hogy az „Arany Bika” elől ekkor és ekkor indul. Így hazafelé menet 
is igénybe lehetett venni a „járatot”. 

Kövér százados szavajárása volt:  „Fiuk én nem szeretek sokat beszélni…..” és 
beszélt vagy fél órát.   

A debreceni növendék csoport feladata volt a Focke Wulf 58 Weihe típusú, 
kétmotoros többfeladatú, könnyű bombázó, lövész, rádiós stb. kiképzésre szolgáló 
repülőgép vezetésének elsajátítása.  

A Debrecenbe küldött vadász kiképzésre számítók nagyon elégedetlenek voltak és a 
legkülönbözőbb módon mindent elkövettek, hogy vadászok lehessenek. 

A vadász „vérmérsékletűek” általában nem voltak megelégedve Debrecenbe 
helyezésükkel. Kihallgatáson Forgács Pista Balogh Popej-jal együtt kérték Taszárra való 
áthelyezésüket. Át is helyezték őket az ott levő „vadászcsoport” Sólyom kiképzésének 
végére. 136 

 
A repülőkiképzést azonnal  1943. szeptember 9-én elkezdték.  

A csaknem két hónapos kihelyezés alatt 33 repülési napuk volt:  
szeptemberben 11 nap (16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,31,)  

                                                 
135 Az „aks” minden esetben akadémikusokat és a velünk együtt képzett hadapród őrmestereket is jelenti. 
136 Áthelyezésük közben Pesten kellett keresztüljöjjenek. Délután érkeztek. Szálloda sehol, a déliből 
reggel ment a vonat Taszár felé. A Palatinus fürdőben aludtak, ahol légiriadó ébresztette őket. 
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októberben 18 nap, (1,2,4,5,7,9,12,13,14,15,18,20,21,25,27,28,29,30,)  
novemberben 4 nap(2,3,5,8,).   

Első „szoktató” repülés során körbe repülték Debrecent. Megtekintették 
Hajdúsámson, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, 
Derecske, Hosszúpáty, Vámospércs helyiségeket.  

A Fw – 58 – as  (Focke Wulf) Weihe  két (Argus – Arado) motoros gép a korábbi 
repülőgépektől eltért. Ügyelni kellett arra, hogy a két motor „szinkronban” üzemeljen. 
Figyelni kellett a harangozó – bim-bam – hangra és így kellett a két motor 
fordulatszámát beállítani.  A Weihe nagyon jó repülő tulajdonsággal rendelkező gép 
volt, könnyű volt repülni. (Mi „taszáriak” csak Szegeden műszerrepülő tanfolyamon 
ismertük meg.)  Egyszerre több növendék szállt fel, egy volt közülük az oktató mellett a 
pilóta fülkében, a  többi utasként repült és várta, hogy sorra kerülhessen. 
         Évfolyamtársaink FW-58-as Weihével fejezték be II. fokot  és voltak, „starthiéna”-
k, mint Szendrey Gida, akiknek Caproni 135-el  ill. Ju 86 – al is volt 2-3 felszállása  egy–
egy órát repülve, hogy megismerjék egy bombázó gép vezetését  
A Debrecenbe beosztott mintegy 60 növendék nevét, akikről biztosan tudok az I. 
évfolyam történetével kapcsolatos fejezet 1 melléklete „ A m. Kir. Horthy istván honvéd 
repülő akadémia 1944. Augusztus 20-án avatásra került évfolyama  kiképzésének 
összefoglaló táblázata” tartalmazza.   

Csak négy itt repülő növendéknek maradt nálam a startkönyve. Ezek szerint a 
csoport eleje még szeptemberben 13, a második fele október közepén 35 oktatóval 
történt felszállás után ment el egyedül Weihével . 

 

 

 Eleöd Attila és Frankó Bandi 13 Illés Ödön és Újházi László két-három héttel 
később 35 oktatóval végzett felszállás után ment el egyedül 2-3-szor annyi repült idővel.   

Történtek. 
 Bakcsy Gergely fhdgy. úr repülésvezető Csizmadia Sanyi szép repülésében 

gyönyörködött és leszállása után parancsot ad, hogy ugyanezt a feladatot 400 m-en 
hajtsa végre és jöjjön közelebb a repülőtérhez. Csizi beguruláskor már látta, hogy Kövér 
szds. ordít, hiába jelenti Bacsky Gergely, hogy a feladat ilyen alacsony végrehajtására ő 
adott parancsot, két hét laktanyafogságot kapott. 
 
         Simon Pali (Tata) Bücker 131-el műrepült. „Műrepülés közben egy-két bukfenc, 
bukóforduló után pillanatok alatt füst lepte be a kabint, szinte alig láttam. Azonnal 
kikapcsoltam a gyújtást, lábam között kinyitottam a tűzoltó készüléket. Magasság: 2000 
méter. lló motorral besoroltam a kötelező iskolakörre és leszálltam. A Bücker alsó 
szárnya alatti szárnyborítás nagy darabon hiányzott. - "Maga ezt nem tudja?" - ez volt 
Bakcsy Gergely fhdgy. úr kérdése. A válasz: csak hebegés.- "Na, irány a fogda!" -  Aztán 
két óra múlva jött az ügyeletes értem. Jelentkeztem, a fôhadnagy úrnál, aki elém lépett, 
kezet nyújtott és így szólt:  
        "Előszőr is gratulálok akadémikus!  - Ugyanis megjött akadémikussá való felvétele. 
Másodszor elnézést kérek a fogdáért, de maga nem mondta, hogy miért volt a 

Debrecen, 1943. 09.16.- 1943. 10.29. 
Név Bücker 131 Fw-58 NP Fw-58 Pe Fw-58 UP 

fsz ó p idő fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Eleöd Attila 9 2 25  09.27 13 1 55 20 2 20 56 7 05 

Frankó Endre  3   - 35  09.23  13  1 10 23 2 45 28   4 50 

Illés Ödön  11 3 10 10.19  35 4 50 13 2 10 72 7 10 

Újházi László 11 3 05  10.25 35 3 50 19 2 15 120 12 55 
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kényszerleszállás." (Ugyanis dugattyúkar szakadásom volt, s csak gyors oltási akcióm 
akadályozta meg a gép kigyulladását.) Dícséret, kimenő, sőt két ünnepnapi kimenő 
következett.  
          Tata mint fényképész Debrecenben is privilégizált volt, mert itt meg az évfolyam 
tablón a doki  engedélyével  még éjjel is dolgozott  

Még szeptember utolsó hetének végén Kassáról távirati parancs érkezett, hogy 
Czulek József és Frankó Endre aksok azonnal utazzanak Budapestre, az öttusa 
bajnokságra, amit a három katonai akadémia között rendeztek. Jóska valóban benne 
volt a keretben, de Bandinak csak bátyja, aki előtte végzett, és nagy sportoló volt. 

Fodor gyakornok mikor Pestre megérkeztek, elhűlt mikor Bandit és nem bátyját 
látta. Rettenetesen dühbe gurult, hogy miért jött. Bandinak eredetileg is feltett szándéka 
volt, hogy visszafele Füzesabonyon keresztül jön és meglátogatja szeretteit Egerben. 
Kérte is Fodort, hogy így állítsa ki a menetlevelet visszafele részére. Persze kérése nem 
teljesült. Végül egy kis kaparással és átírással a „Szolnokon át”-ból „Füzesabonyon át” 
lett, és így két kellemes napot töltött el otthon Egerben. Hétfőn ébresztőre már 
Debrecenben volt. 

 
Bakik persze itt is voltak. Zabugyi Ambrus Emil pc. hdgy. egyik vasárnap reggel 

megjelent, mint  ügyeletes tiszt. Mindenki aludt még az akadémikus ügyeletes Eleöd 
Attila is. Mi mást tehetett, mint a pizsamájára kötött derékszíjjal és pisztolytáskával, 
bajonettel jelentkezett le. Ennek eredménye természetesen az egész napos csuklózás lett. 
Béka - ügettek. (Forgács Pista) 

 
A Debrecenbe kihelyezett Focke Wulf Weihével repülő évfolyamtársaink a 

frontról visszajött  Caproni 135-ös „Boszorkány” századdal (Lékai Walter fhdgy.) voltak 
együtt a reptéren.  A Caprónik oldalára egy boszorkány volt festve, de ez sem segített 
ezeken a gépeken.Az öreg Capronik vagy nem indultak be, vagy repülés közben 
eldobálták Naca gyűrűiket 137.  és durrogtak, pufogtak.  

A debreceni csoport kihelyezése alatt forgatták az „Egy gép nem tért vissza” című 
magyar film 138 reptéri jeleneteit. A főszerepet egy rep. szds-t Perényi László játszotta.  
A repülő jelenetek-ben Tomor László szds. repült Me-109-essel. A felvételkor a kilenc 
Capróniból csak hármat sikerült beindítani. A film szerint bombázásra indultak a 
gépek. Inokai szds. Ca-135-ös  hengerfeje is elrepült (10.05-én). Végül egy gépnek 
sikerült „bombáit” a hortobágyi lőtér felett oldani, és egy másiknak – melyben az 
operatőr is ült – végig filmezni a „bombázást”.  

Az akadémikusaink a záró jelenetnél szerepeltek. A forgatókönyv alapján a 
századparancsnok megkérdezte a századot, hogy ki vállalja a feladatot az egy fő 
veszteség pótlására. Mikor azt mondják, hogy az önkéntes vállalkozó lépjen elő, az egész 
század egy emberként előlépett. Ez nem is lett volna baj, a baj csak ott volt, hogy ezt az 
egy lépést reggel  nyolctól kezdték és este hatkor még mindig lépegettek. Mivel Frankó 
Bandi volt a szolgálatvezető az egész jelenet begyakorlását ő vezényelte és irányította. 
Mikor felvételre került a sor, elő lépett Bakcsy Gergely főhadnagy úr, átvette a 
parancsnokságot, Bandit félre állították. Ez nagyon bosszantotta. 

Végül az volt a jutalom hogy Kövér szds. úr azt mondta: „Na Szendrey vidd fel 
művésznőt Bückerrel egy két fordulóra.” Na aztán Gida csinált mindent szegénykével. 
Úgy, alaposan megforgatta. Amikor a művésznő lejött vele nagyon halvány volt, de azért 

                                                 
137 A „Naca gyűrűk” a csillag motorok külső részénél a szellőzést elősegítő alkatrészek voltak. 
138 Drávai Pali szerint a a "Magyar Sasok" játékfilmet. 
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szépen meg köszönte a repülést. A filmet közülünk nem sokan látták, talán nem is 
készült el.  

 A forgatásról készítettek fényképeket, melyek mikor a különböző képes heti 
lapokban megjelentek,  sokunkat közülünk fel lehetett ismerni. 

  A történethez az tartozik hozzá, hogy a körletben ült vaságyán hajdúnánási 
Bársony Gyurka (Rózsi) és elmélkedett, olvasva az egyik képeslapot, melyben 
beszámoltak a "Magyar Sasok" felvételeiről. Felsóhajtott: Hátha valaki ezt elolvassa, 
milyen szép emléket is hagyunk magunk után.  

Valaki az ott hevergetők között megszólalt: Ez igaz lehet Rózsi, de arra is gondolj, 
hogy képeinkkel hányan törlik ki a seg.üket! Na erre Rózsi a kitörő nyerítések miatt úgy 
elhallgatott mintha soha sem büszkélkedett volna.    

A szabadidőben elmaradhatatlan egyik snapszli partin Szakács Karcsi elveszítette 
extráját. Kölcsönkért pénzzel másnap reggelre visszanyerte. Azóta nem vett kártyát a 
kezébe.  

Kovács Ferit is annyira kifosztották, hogy pénzért vállalta, hogy kiugrik az első 
emeleti ablakon. Ki is ugrott a többiek nagy meglepetésére. Ők nem tudták, hogy az 
ablak alatt egy nagy homokdomb volt az épület tatarozására előkészítve.  

A Debrecenbe került „bombás csoport” mintegy 100 felszállást és 30 órát repült 
FW 58-al. 

Utolsó repüléseket 1943 11. 11.-én fejezték be, a kiképzési szakasz 1943 11. 12.-én 
ért véget. 

2. A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd 
Repülő Akadémia 

II. évfolyamának  elméleti kiképzése 
1943. 11. 13 -1944. 03. 15. között. 

Mindenek előtt egy általános megjegyzéssel kell kezdenem beszámolómat. Amilyen 
jól és részletesen emlékezünk az I. évfolyamra, annyira hiányos emlékezetünk a II.  
évfolyammal a Veszprémben történtekkel kapcsolatban.  

Olyan rövid ideig és olyan nagy fegyelmezetlenségben – szétszórtan éltünk, 
parancsnokaink annyira nem foglalkoztak velünk, nem fegyelmeztek bennünket, hogy 
Veszprémben annyira nem „szorítottak, nem kényszeríttettek” semmire bennünket, 
arra, hogy rájuk és egymásra jobban figyeljünk, hogy most döbbenek arra, hogy még a 
pontos alá- és fölérendeltségi viszonyokra, a repülést vezető parancsnokokra, de 
mindegyik osztálytisztre, osztályelsőre sajnos nem emlékezem. 

 A második évfolyam során repülőterünk Veszprémtől északra – Veszprém-külső 
vasútállomástól is északra, a Papod hegy aljában volt. Keletről Gyulafirátót, délről a 
jutasi Tiszthelyettesképző Iskola, illetve Danubius Lőszer és Gyutacsgyár földalatti 
épületei illetve a föléjük telepített fenyőerdő határolta. Nyugatra és Keletre is fenyőerdő 
szegélyezte a repülőteret. A reptér Dél felé enyhén emelkedett a Papod lába előtt elterülő 
fiatal fenyvesig. A repülőtér nyugati oldalán egy vörösfenyő fenyvesben, annak 
délnyugati oldalán állt egy épületcsoport. Az akadémia épületünk itt is egy kétemeletes 
téglaépület volt, lényegesen kisebb alapterülettel, mint a szombathelyi épület. Ezért az 
A-D osztály tanterme - közvetlen lakóépületünk közelében, fenyőfák között álló, 
faházakban, barakkokban voltak. Ilyenben volt egy nagyobb méretű faházban 
tornatermünk is. Ebben a „tömbben” helyezkedett el a repülőtér parancsnokság épülete, 
alagsorában ebédlőnk, az „őrszázad” szálláshelye, hangárok, stb. Az összes épület és 
barakknak központi fűtése volt. 
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A téglaépület alagsorában helyezkedett el a konyha, és az ebédlőnk, a felette levő 
szinteken hálótermeink voltak. Mint a szombathelyi, úgy a veszprémi elhelyezésünk is 
ideiglenes volt, mert a „kinőtt” kassai K.u.K. hadapródiskolai épület helyett már 
befejezés előtt álltak Szentkirályszabadján, egy új minden igényt kielégítő Akadémia 
épületei, melyet már a katonai repülő kiképzés minden feltételének megfelelően 
terveztek.  

A hangárok és a parancsnoki épület Kelet fele, a repülőtér fele, nyitott volt, nem 
volt fenyőerdő.  

 Bennünket annyira csak a repülés érdekelt, hogy ezt a kényelmetlenséget észre 
sem vettük. Tanulni fabarakkban is lehet, és hogy hálótermeinkben csak ágyaink fértek 
el, az is elegendő volt. A napi tantermi foglalkozás, az utána következő felkészülés a 
következő napi tantárgyakra, a közbeiktatott gyalogsági kiképzés, a téli „bakonyi” 
időjárás, a nagy hóval, annyit kivett belőlünk, hogy fiatal és egészséges szervezetünk 
csak a takarodóra várt s már aludtunk. Elhelyezésünk a 3-8 ágyas szobákban annyira 
szűkös volt, hogy egy-egy szobában vagy két éjjeli szekrény, vagy egy ruhásszekrény fért 
el.139 Sokan a II. évfolyamot a veszprémi reptér u.n. "barakkakadémiájának" hívták. 
Később, amikor a Puma vadászezreddel közösködtünk, már "hadiakadémia" jellege volt. 
140 

Ez azért volt probléma, mert az akadémikusoknak még csak meg volt a szabvány és 
viszonylag puritán ruházata, de a karpoknak az extra öltözeten kívül magán cók-mókjuk 
is lehetett.  

A téglaépülettel szemben állt a mi - A osztály – tantermünk. Az épület 
folytatásában egy pormentesített út mellett állt kissé kiemelkedve a B osztály barakkja. 
Ezután mintegy 50 méterre az út Ny fele kanyarodott el. Az út jobb oldalán állt egy 
nagyobb méretű, szélesebb faházat, melyet tornateremnek használtunk.  Ezt alig 
használtuk, mert tornászni, ha nem esett, jobb és egészségesebb volt az erdő, illatos 
fenyőfái között. A tornatermi barakkon túl volt a C és D osztály barakktanterme. Az A és 
B osztály között egy Kelet fele menő portalanított út ment a repülőtér  és a hangárok fele 
és erről a Papod irányába több keskenyebb ut ágazott le más téglaépületekhez.  
Körülbelül félúton volt a bomba és fegyver tanterem a BOFE ahol Orsovay főhadnagy 
tanárunk ötletes készülékével lehetett a bombavetést gyakorolni. Ilyen – helyesebben 
modernebb - gyakorló készülékkel már a szombathelyi B repülőtéren is találkoztunk. 
Orsovay Ervin feltaláló főhadnagyunk ott készülékét egy emeletes tanteremben, itt 
földszintes teremben volt kénytelen elhelyezni. Ez is imitálni tudta nemcsak a német, 
hanem az olasz, sőt a Sólyomban levő bombavető célzókészülékeket és ezeknek 
alacsonytámadásnál is használható berendezéseit. Ennél a (korábbi) készüléknél a 
becsapódás helyét nem mutatta piros lámpa, hanem a szalag leállt. A célzás 
eredményességét is ellenőrizni lehetett. Így a gyakorló saját eredményeit azonnal 
osztályozni is tudta. (Ferenczy Zoltán) 

Itt Veszprémben is a karpaszományosokkal együtt keverve négy osztályban 
voltunk, de nem úgy, mint Szombathelyen. Az összeszokott bandákat szétrobbantották. 
Ebben a rosszban az volt a jó, hogy jobban megismerhettük egymást. Noha pár hónapot 
együtt töltöttünk, ez nem volt elegendő idő a barátságok kialakulásához (Szabó Károly). 

A repülőtér talajának egyenetlenségeit állandóan gyalulták. A magasabb helyeket 
robbantották és innen végtelen hosszú öszvérekkel húzatott taligasor, vitte a mélyebb 
helyekre a kirobbantott köveket, földet, mely, mint látjuk később balesetveszélyes is 
volt. 

                                                 
139 Feljegyzéseim szerint a 27 sz. szobában Szabó Imre, Szakács Károly, Gótzy Pál, Pati – Nagy Miklós 
Varga Lali voltunk. 
140 Szentgyörgyi Zoltán.   
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A startkönyvek és más feljegyzések adataiból tudjuk, hogy a taszári és debreceni 
kihelyezés 1943. november 11-én fejeződött be és a II. félév elméleti kiképzése két 
nappal később 1943. november 13-án kezdődött. 

Széplaki Jenő a debreceni kihelyezésen kapott skarlátja miatt később vonult be. A 
hosszú karanténban teljesen legyengült állapotban. 

 A Veszprémben lévő alakulatok, így a Repülő Akadémia II. évfolyamának előjárója 
az 1943. szeptember 1-én életbelépett hadrend szerint vitéz Modory József repülő 
ezredes (első világháborús vadászrepülő) a m. kir. honvéd repülő harckiképző 
ezredparancsnoka volt, Állomáshelye Székesfehérvár – Sóstó.  

Vele, csak a II. évfolyam alatt – az új szervezés nyomán találkoztunk.  
A Repülőtér és az évfolyam parancsnoka, ezredparancsnoki beosztásban: 
 nemes podhrányi Podhradszky Andor 141 (Krampusz)  alezredes.  
Századparancsnok: vitéz nemes lófő csegezi Csegezy József 142 (Csegodajev, 

Datolya)   őrnagy. 
Pohdradszky (Krampusz)  alezredes úrról sok anekdota és megtörtént dolog járt 

közkézen.  A pécsi repülőtér parancsnoka volt. Egy Udettel 143 „nagy távrepülést” 
tervezett és át akart menni Kaposvárra. Egy fiatal hadnagyot ültetett be maga mögé 
azzal, hogy tanuljon navigálni. A hadnagy elunta magát s mivel gyönyörű napsütéses 
ideális repülési idő volt, egy kicsit kellemessé akarta tenni helyzetét és szórakoztatni 
akarva az őrnagy urat, kiáltott neki hogy,  

- „Milyen szép kék az ég!” Podra nem jól hallotta és kérdi  
- „Mi az?” „Ég a gép?” Lekapta a gázt és elzárta a benzin csapot a motor leállt. 

Beleszálltak egy kukoricásba, a gép átvágódott. Bizony sok teendő van a biztonságos 
repülés érdekében, mert mit lehet akkor tenni, ha ilyen szép kék az ég?!  

Az anekdotában mindig kell valami olyat is mondani, ami időben elhelyezi a 
dolgokat, és egy kicsit valószínűsíti a történetet, még ha nem is igaz az, de jellemző. A 
történetet volt hősi halott parancsnokunk Békássy Tóni bácsi név nélkül írta meg a 
Magyar Szárnyak anekdotái között. 

Egy alkalommal Szabó Imré és pár akadémikus társával jött haza Pestről. Lógtak. 
Legnagyobb meglepetésükre évf. parancsnokunkkal egyszerre szálltak le a vonatról 
Veszprém külsőn. Természetes volt, hogy Podra kihozta őket a repülőtérre. Ugyanakkor 
Imréék legfőbb problémája meg az volt, hogy láthatatlanul jussanak el a reptér 
parancsnoki épülettől az akadémikus épületben levő körletükbe. Ezt is – így fenyítést - 
is megúszták. Podrának eszébe se jutott, hogy lógtak, más, meg akinek ez eszébe 
juthatott, az meg nem látta őket. 

Podhradszky alezredes úr nagyon bízott a németek csodafegyvereiben. Újságolta 
egyszer nekünk, hogy valami új fegyver van készülőben, de sajnos nincs a németeknek 
elegendő és megfelelő drótja, és ezért nem készül el. - Nem sokkal ez után újra 
elbeszélgetett velünk és örömmel újságolta, hogy  

– „Fiúk, van drót, van drót!” Rajta is maradt a név a „Vandrót” 

 Osztálytisztek  
Az A osztálytisztje nevét – szégyellem, de - nem tudom, talán Lasztóczy János 

szds. volt.  

                                                 
141  Podhradszky Andor (*1896 Korábban a 4/II. bombázó osztály pk.-a volt JU 86-osokkal. Itt volt szd. 
pk. Inokai András szds. a 4/3 szd.  „Sárga Vihar” szdpk-a. Aki a II. Évfolyam 2. repülő kiképző kiképző 
szd. pk-a. 
142 Vitéz lőfő Csegezy József (*1905.+ Bissingen, 1984. 03. 09.) őrnagy. 1929-ben avatták hadnaggyá a 
Ludovikán, 1938-ban fhdgy., 1939. november 1-én szds. 1938-ban a pécsi 4. Kf. „Vörös Kakas” 
századnál századparancsnok, 1939-ben III. Kf. Század Sólymokat kapott. 
143 Udet I.Világháborús repülőgép, mellyel még a 20-as években is repültek. 
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A B osztályban Helesfai István szds. (Forgács Pistáé),  
a C-ben nem tudom, 
a D osztályban Orsovay Ervin fhdgy. (Mátay Andoré) volt.   
 
A gyakorlati repülést az elméleti – tanrendben szabályozott- kiképzés alatt 1944. 

01. 01- 02. 01-ig egy hónapig az 1. vadász kiképző osztály bélyegzőjét használó vitéz 
Szobránczy (Negró) szds. úr; majd áthelyezése után Telbisz Lóránt repülő szds.  vezette, 
első tisztje Fekete II. Ottó (Koca)  főhadnagy volt.   

A 2. kiképző szd. pk-a  Inokai András repülő szds.; elsőtisztje Iharos Elemér 
repülő fhdgy. volt. 

A osztály elsője kezdetben változatlanul Ferenczy Zoltán, később Horváth Gábor, B 
osztályelsője változatlanul Sasvári Gyurka, a  C osztályelsőjére nem emlékszem, D 
osztály elsője Szabó Károly maradt. 

Elméleti oktatás. 

Az elméleti tárgyak osztályozásánál háromszor szorzó a földi harcászat, gyakorlati 
szabályzat, légi harcászat és repülő gyakorlati kiképzés; kétszer szorzó tárgy a tereptan, 
repülő motor ismeret és a testnevelés volt. 

       Elmaradtak a Felsőbb mennyiségtan, Mechanika, Ábrázoló mértan, Német, 
Technológia, Hadseregszervezés, Híradó Ismeret, Légifényképészet tantárgyak 

Az egyes tantárgyak részletes tematikája mit takart, azt hiszem soknál annyira 
zavarban lennénk, hogy még csak kb. sem tudnánk mondani.  

A II. évfolyam során tantárgyaink és tanáraink az alábbiak voltak: 

 

                                                 
144 Gatowban, Kistelegdi Ernő őrgy. évfolyam parancsnok helyettese Baintner őrgy. (bennünket 
Veszprémben oktatott szds.-ként) TGy 3168 11. o. 

TANTÁRGYAK ÉS TANÁROK 
        Megnevezése Rövidítve        Tanára 
Szolgálati Szabályzat szolg.szab. Csegezy József őrgy. 
Légiharc repülőszab. Inokai András szds. 
Harcászat (földi) földi-harc Pogáts Imre vk.örgy. 
Katonai Földrajz kat.fr. Lasztóczy János szds. 
Fegyverismeret r.fe.tan Orsovay Ervin fhdgy. 
Bombaismeret bo.ism. Orsovay Ervin fhdgy. 
Katonai Ügyirály - Pogány ? hu. Szds. 
Gazd. Közig.Szab. - Baintner György szds.144 
Repülőgép Ismeret rg. Ism. Horváth (Béla) Barna mk.örgy. 
Repülő Motor Ismeret r.motor. Horváth (Béla) Barna mk.őrgy 
Navigáció légi tájék. Vitéz Csegezy J.őrgy.  
Légi harcászat   Inokai András repülőszds-ok 
Repülő Gyakorlati Kiképzés repülőgyak.kik. Telbisz Lóránt szds. 

Vitéz Nyárády Lajos szds. 
Testnevelés /Vívás/ testnev. Puskás Bertalan   sporttiszt 

Váradi János eje. tőrm. Segítő 
Gyalogsági Gyak. Kik.    
Csapatnevelés 

gyal. kik. vitéz lófő Csegezy József  
repülőszds. rgv.  

Alosztály Szolgálat - Lasztóczy János szds megfi. 
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A B osztály tanári előjegyzéséből – amit elloptak a B-sek – következtethetünk a 
tanrendre, a tantárgyakra, órát adó tanárokra, a növendékek előmenetelére (ettől 
eltekintek). 

A következőket tudjuk:  

 
Kelt 
1943/44 

 
       Óra 

Közlés tárgya 
/Tett észlelet , az akadémikusok 
magatartása, szorgalma, öltözködése és 
felmerült szükségletek/ 

Tanár aláírása 

11.23. Földi-harc 8 aks, 2 karp. elégtelen (et) Pogáts őrgy. 
12.11. Tereptan 12 aks. et.  
12.13. Kat.fr. 6 aks, 1 karp. et. Lasztóczy  
  Testnevelés 2 aks et. Puskás  
  Földi-harc 1 karp. javított Pogáts őrgy 
01.11 Légi tájék. 3 fő elégtelen osztályzatot kapott Csegezy őrgy 
01.12. Földi harcászat5 fő javított Pogáts őrgy. 
01.13. Tereptan  12 aks. javított Baintner szds. 
01.14. Légi harcászat Egy aks. késett az óráról, mert borbélyná

volt 
Inokai szds. 

01.27. Kat.frajz 5 aks et.- 4 aks, 1 karp. javított Lasztóczy szds 
01.27. Légi tájék. 3 fő javított Csegezy őr 
01.31. Testnevelés 1 aks. javított Puskás 

s.vivóm. 
02.03.  Többszöri kioktatás ellenére  egy aks

fegyelmezetlenül repült 
Inokai szds. 

02.05. Bo. Ism. Egy karp. et. Vitéz Orsovay  
  Bo. Ism. Egy aks. nem vette észre, hogy az óra

kezdete után 5 perccel nem vette észre
hogy az óra egkezdődött; ezér
„szolg.szab. házi  feladatot csinálta 

Vitéz Orsovay 

02.07. Bo. Ism 4 aks, 1 hdp. et. Vitéz Orsovay 
02.10. Repgép. ism. 1 aks. et. Horváth őrgy 
02.14. Légi tájék. 4 aks. 2 hdp. et. Csegezy őrgy  
02.16. Légi harcászat Egy aks. figyelmeztetés ellenére óra alat

be 
szél  

Inokai szds. 

02.22. Földi harc 2 aks. 3 hdp. et. Pogáts őrgy 
02.23. Légi tájék. 5 aks. 1 hdp. et. Csegezy őrgy. 
02.24. Légi tájék. 3 aks.et. Csegezy őrgy. 
03.01. Légi tájék. 2 aks. et. Csegezy őrgy 

Azonnal bevonulásunk után, az elméleti oktatás első napján, 1943 szept.15-én 
jelent meg vitéz ditrói Orosz Béla Repülő Akadémia parancsnok aláírásával Endődi 
József (Mózsi) és Rónay Kálmán akadémia parancsnoki dicsérete, melyet az I. évfolyam 
Váton történt kihelyezés során egy Bücker rossz benzinvezeték bekötésének észrevétele 
és a várhatóan bekövetkező katasztrófa elkerülése miatt kaptak. A parancsot egy hét 
késéssel olvasták fel. 

A meglazult fegyelem helyreállítása. 

A hosszú, csaknem két hónapos távollét után (Taszáron és Debrecenben) el kellett 
a barátoknak újságolni a történteket, eseményeket így új parancsnokainknak, 
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tanárainknak, oktatóinknak problémát okozott fegyelmezésünk, visszazökkentetésünk a 
katonás rendbe.  

Sem Csegezy őrnagy, sem Lasztóczy szds. nem akarta piszkítani kezét 145, ezért be 
sem mutatták az évfolyamnak és a már sokak által Debrecenből ismert zabugyi Ambrus 
Emil ejtőernyős hadnagyot146 küldték a nyakunkba azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
tanítson meg bennünket kesztyűbe dudálni.   

Elsőnek Ferenczy Zoltán évfolyamunk rangelsője és szolgálatvezetője találkozott 
ezzel a hadnaggyal147, aki délután kettőkor a kimenőre történő felkészülés előtt se szó se 
beszéd nélkül lépett be „hálóépületünkbe” és figyelmen kívül hagyva Tekla jelentkezését, 
és bemutatkozását, fél órát adott a szobaellenőrzésre és csak azután írja alá a kimenő 
kérelmeket. Ismertettem veszprémi elhelyezésünket, melyből érzékelhető volt, hogy 
zsúfolt elhelyezésünk nem segítette, sőt lehetetlenné tette, egy normális szobarend 
elkészítését. 

A félóra elmúltával Tekla jelentette, hogy a „Szoba szemlére készen állunk!” A 
szobaszemlét Tekla szobájában kezdte, - földszinten a legelső volt - ahol helyettese 
jelentette a létszámot. A hadnagy nem volt a renddel megelégedve és tovább ment a 
következő szobába. Onnan nem a jobboldali következő, hanem a szembe lévő szobába 
ment be, ahol Asztalos Karcsi karp. egyedül volt, mert egyik társa kórházban a másik 
eltávozáson volt. A szobában az éjjeli szekrény helyett itt két keskeny ruhásszekrény állt 
rendelkezésére. Asztalos kitűnő rendű karp. növendékként volt a szobaparancsnok. Nem 
tudta rendbe rakni a negyedik távollévő holmijait. A szobarend itt sem tetszett a 
hadnagynak és elrendelte, hogy 15 perc múlva újra szemlét tart. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem a rend megteremetése miatt execíroztat, hanem hogy a népet ne kelljen, kimenőre 
engedje. Lehet, hogy ezzel nem is volt megbízva. 

Nem akarom részletezni, hogyha rendbe akarta valaki tenni egy különböző 
szélességre hajtogatott inget vagy alsónadrágot, azt csak vasalóval lehetett megtenni, 
hogy a fehérnemű szélessége és magassága is lehetőleg azonos legyen. Inkább lemondott 
mindenki az esti randez vous-zásról, mert tudtuk, hogy kimenő nem lesz. 

Tizenöt perc után újra jelentés, az első két szobában ugyanaz az eredmény. Asztalos 
Karcsi szobájában ismét nem találta megfelelőnek a rendet, parancsot adott Teklának, 
hogy dobálja le a földre a ruhákat. Tekla ezt nem tette meg, mert frissen volt olajozva a 
padló és a ruhákat az egyik ágyra tette, mert ezek a hiányzóké voltak.  

-”Azt parancsoltam, dobja le!” 
- „A padlóra?” – kérdezte  
- „Hajtsa végre a parancsot!” 
- „A padló olajos, tönkre megy a fehérnemű, s az a kincstári vagyon rongálása! Ha a 

hadnagy úr akarja, dobja le saját maga.” Mondta. 
- „Ez parancsmegtagadás! Lecsukatom! – mondta a hadnagy. 
Az akadémia körletben nem volt fogda, a reptéri fogda helyét nem ismertük. Tekla 

az A osztály melletti kis szobát, melyben különféle lim-lom, papír és nyomtatvány raktár 
volt, jelölte ki saját fogdájának és szobatársai vitték le ágyát, éjjel szekrényét ebbe a kis 
helyiségbe. A deszkafalba szögeket vertek ruhájának. Mivel, sem az ajtón, sem az 
ablakon nem volt rács, Tekla magára zárta az ajtót.  Reggeli tisztálkodás és az étkezések 
idejére Tekla felfüggesztette fogságát és velünk együtt volt. A szombati nap hátralevő 
részét és a vasárnapot egyébként ebben a szobában töltötte. Rengeteg látogatója volt, 
ami hétfői napra való felkészülését is hátráltatta. 

                                                 
145 Ezt mi kényelmes, álságos és elitélendő álláspontnak tartottuk. 
146 Frankó Bandi hivatkozott írásában páncélos tisztként emlékezett rá. Azt hiszem, Teklának van igaza, 
ejtőernyős tiszt lehetett, s valószínű főhadnagyi rangban - bár elő is léptethették. 
147 Ferenczy Zoli Taszáron volt, Zabugyi Debrecenben. 
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 A történtek után a szobaszemlét a főhadnagy nem folytatta, elvonult és vasárnap 
nem is láttuk.  

Hétfőn kitört a gyalázat, mert Tekla magát „szigorított fogságra” ítélte, így részvett 
a foglalkozásokon velünk együtt. Annak végeztével, bement szobájába, magára zárta az 
ajtót. 

Hétfőn reggel a reptér összes tisztje tudomására jutott a „parancsmegtagadás”. De 
hogy ezt mi váltotta ki, azt nem tudta meg senki.  

Minden hétfőn 2+2 óra földi harcászat óra volt, melyet a Légierők Parancsnokság 
vezérkari főnöke – Pogáts Imre vk. őrnagy tartott, aki minden hétfőn repülőgéppel jött 
le és ment vissza.  

Teklát eddig senki nem hallgatta ki és a dologról csak Asztalos Karcsi és az eje. 
hdgy. tudott, Tekla még nekünk sem mondta el fogsága okát ezért – meglepetésünkre – 
Pogáts őrnagy felelősségre vonta Teklát magatartásáért. Mi nem is tudtuk miről is van 
szó. Végül is Podhradszki alezredes úr hivatta Teklát, de nem kihallgatásra, hanem 
legorombításra. Látva Tekla rangfokozatát (korábban ismertettem) a két sáv két 
gombot, még jobban begerjedt. Arról is tudhatott, hogy pécsi cőger volt és a Felvidék 
visszatérésekor került oda. Megfosztotta rangjától (két sáv két gombos volt) és 
természetesen visszavonásig szigorított fogdába küldte azzal, hogy a karácsonyi 
szabadságot is megvonva azt fogdában kell letöltenie maximum két hónapra. Parancsot 
adott, hogy a karácsonyi szabadságra menésünk előtt nyilvánosan kérjen bocsánatot az 
eje. hadnagytól.  

Tekla, mert védekezésre nem kapott lehetőséget, az ítéletet és szidást szó nélkül 
meghallgatva visszajött osztályunkba, ahol helyén (lásd a szombathelyi A osztályos 
ülésrendet) Horváth Gábor osztály második ült és ezután Tekla fekete vállappal mögötte 
foglalt helyet Bojtor Pista mellett. Bár Tekla rangfokozat nélküli lett, mi ezzel nem 
törődtünk. Tekla eddigi életútját – eddig végig évfolyam és osztály első volt – új 
tanáraink nem ismerték és őket nagyon befolyásolta parancsnokuk véleményalkotása. A 
Szombathelyről velünk jövő tanáraink Helesfai szds., Ajkay szds., és Orsovay fhdgy. 
véleménye nem változott róla -  Tekla szerint – s talán a vele egyből szimpatizáló 
Csegezy őrnagyé sem, aki talán, azért mert pécsi cőger is volt és ott volt a IV. KF. század 
pk-a volt főhadnagy korában. Ugyanígy a repülésvezetők Telbisz szds., Iharos fhdgy., 
Szobránczy, Inokai, Nyárády szds.-ok sem éreztették vele „vétkét”. 

Egyedül Pogáts vk. örnagyot bőszítette fel Tekla cselekménye, és addig kérdezte 
minden hétfőn, míg elégtelent nem adhatott neki. Mindennek kommunistának, 
lázadónak, anarchistának elmondta, Tekla minden szorgalma ellenére haragja és 
gyűlölete nem enyhült karácsonyig. Ennek ellenére Tekla hihetetlen szívósságával elérte, 
hogy félévre sávgombos, évvégére duplás lett. 

Osztály beosztások 

Ebben az évben is négy (A-D) osztályban voltunk besorolva. 
Háló és tantermi beosztásainkról nincsen adataim, azok később annyiszor és 

kényszerből annyit változott, hogy pontosan, de még pontatlanul sem emlékezem és 
emlékezünk rá.  
Az A osztályban maradtam, mely nagyjából egyben maradt. Ferenczy Zoli afférja után 
Horváth Gábor lett az osztályelső. 

Megmaradt egy feljegyzésem, mely szerint 1944. 01. 17-én: az osztályügyeletes 
kötelmei között a következő írás maradt: Szabicseket (Szabó Imrét) felébreszteni a 
(tűzvédelmi) oltóhomokról. Úgy látszik Imre Barátunk ismét, elfeledkezhetett a 
mértéktartásról. 

 
Arra is emlékezünk, pl. hogy Rónay Kálmán Orsovay Ervin főhadnagy osztálytiszt 

alárendeltségébe került. Nem csípték egymást. Orsovay egyszer megkérdezte tőle: 
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- „Mondja Rónay mi haszna volt magának az Akadémiának?” Kálmán hallgatott.  
– „És bajtársainak?” Kálmán újra hallgatott.  
A hírtelen kérdéskor nem jutott Kálmán eszébe, hogy oklevélben kapott akadémia 

parancsnoki dicséret. A IV. félév alatt aztán annyira leromlott Kálmi „összegyénisége”, 
hogy Ervin az Akadémiáról való eltávolítására tett javaslatot.  

Viszonyuk a tapolcai kihelyezéskor csak tovább romlott, de erről később.  

Élelmezés – étkezés 

Molnár G. Fellner László 148 gh-s hdgy. heteken keresztül szárított krumplival vagy 
szárított káposztával és egy darab felvágottal etetett bennünket, vasárnap még egy szelet 
„Hitler szalonnát” marmeládot is kaptunk.  

Na az öreg Pohdradszky alezredes – az öreg Podor – egy esti razziaszerű szemle 
alkalmából felfedezte, hogy az előbb felsorolt étkezést kapjuk. Nagy ribilliót csinált, hogy 
Molnárt heteken belül elhelyezték. Étkezési bizottság alakult, aminek következtében 
élelmezésünk rövidesen feljavult. Nem is szólva arról, hogy ezután kihelyezéseken 
Lóránth Pista évfolyamtársunk (Celi Pista) jóvoltából, saját irányításunkkal mennyire jó 
volt ellátásunk. 

  A konyha ellenőrzésekor felháborodásában szegény Pohdradszky alezredes úr 
minden héten egy új sapkát kellett vásároljon, mert gondolkozás nélkül mindig a 
belevágta új sapkáját valamelyik kondérba. 

Veszprémben, az első ebédnél, a „valóban nevelő” Orsovay Ervin fhdgy. felügyelt. 

Ide-oda járkált és egynek-egynek, aztán sok növendéknek, egy pillanatra a vállára 
tette kezét. Az ebéd befejezésekor aztán felkérte ezeket az urakat, hogy fél óra múltán 
két db. Könyvvel tegyék újból tiszteletüket. Kiderült, hogy enni tanította őket, többek 
között arra, hogy a hónuk alá szorítva a könyveket – ne szárnyaljanak, hogy nem 
levegősen kell enni, hanem leszorított könyökkel. A cőgereken kívül bizony nagyon 
kevés civilből jöttnek nem kellett visszamennie.  Hogy hányan maradtunk ki ebből a 
buliból, ne firtassuk, azok nem, akik a családból hoztak „valamit”. Ennyit visszamenően 
a származásról és a családi nevelésről. Erre az I. évfolyamon egyetlen tisztnek nem volt 
ideje. 

Napirend 

Ébresztő után a hangár előtt beton placcon egy szál nadrágban végeztük puskával a 
gyakorlatot, akkor is, ha fújt a szél, és hordta a havat. Ezután a folyosó végén levő 
legénységi mosdó csapjaiból folyó hideg vizet langymelegnek éreztük.  

Ekkorra már megtanultuk a sózás lényegét, és amikor csak lehetett, éltünk is vele. 
A matracokból emelt emelvényt pokróccal vagy lepedővel fedtük be, és mögötte bújtunk 
el a szemlélő elöljáró elől. 

Egészségügy 

Mandula vizsgálat is volt Veszprémben. A gyanúsakat operációra küldték. Egry 
Tamás kimaradt azzal, hogy „már úgyis sokan mentek”.  

Kihallgatások 

Egy nevetséges eset történt. December táján egy Szombathelyről jött levelet 
olvastak föl tanulságul. Jencs Zoli (Szűzi) keszthelyi barátnőjének apja levéllel fordult az 
akadémia parancsnokságához, hogy Jencs Zoltán akadémikus komolyan udvarolt a 
lányuknak, hétvégeken ebédelt, vacsorázott náluk és most teljesen eltűnt. Kérik a 

                                                 
148 Molnár G. Fellner László ny. tanár, volt m. kir. Önálló gazdasági hivatalvezető.  Hadtörténeti Levéltár 
TGy. 3168. sz. visszaemlékezésében ezt nem említi. 
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parancsnokságot, hassanak oda, hogy Jencs Zoltán vagy vegye el lányukat, vagy fizesse 
ki az ebédek, vacsorák árát, amit igen magas összegben jelölt meg.  

Az eset előzménye az volt – mint Frankó Bandi írja – hogy a téli időben egyszer 
kétszer bementem Szombathelyre egy kicsit szétnézni. Ilyenkor leginkább a 
korcsolyapálya büféjében ücsörögtünk. Egyik alkalommal arra kért, hogy menjünk el 
vele a moziba, mert ott a leány gimnázium tanulói Schubert: Három a kislány operettjét 
adják elő. Utána az egyik szülő zsúrt rendez, több lány lesz ott, kellene a táncos. Mivel 
nem került pénzbe, én is elmentem. Az egyszerű szimpla zsúr miatt meg sem említettem 
volna, hiszen többet én sem mentem el, de Szüzi igen. S ez a levél lett az ügy vége. 
Sajnos a levél végét a nagy röhögés következtében alig lehetett érteni. Hogy az akadémia 
parancsnoksága mit válaszolt, vagy válaszolt-e egyáltalán, nem tudom, de az biztos, 
hogy Szüzi nem utazott Szombathelyre, nem vette el a leányzót és nem is fizetett. Hogy a 
levél felolvasásával Szüzit vagy a leányzó apját akarták nevetségessé tenni, nem tudom, 
de a nevettetés jól sikerült. 

*  *  * 

Az első kimenőn történtek párbajjal végződtek.  

 Forgács Pista néhányad magával moziba mentek. A szomszéd páholyban egy 
csinos nőt vettek észre. Pista bizonygatta, hogy az előadás után leszólítja. Úgy is 
kezdődött, de a nő nem vette a lapot és egyre gyorsuló léptekkel kezdett sietni. 
Természetesen Pista állandóan követve főzte, hogy álljon vele szóba. Persze presztízsből 
is erőltette, mert társai követték, várva a beígért eredményt. A nő rövidesen befordult 
egy kapun, s a kapuban álló férfi – a nő férje – lekevert Pistának egy pofont, majd 
felszaladt az emeleti lakásukba, és bezárkózott. Pista utána, dörömbölt az ajtón, de 
hiába. (Nem tudom mit csinált volna akkor, ha az ajtót kinyitják? ) 

A reptéren mindent elmondott osztály-tisztjének, majd évfolyam 
parancsnokunknak, amiből nagy tanácskozás kezdődött. Végeredmény: provokálni 
kellene a pofozkodót, de akadémikus az Akadémia parancsnokának engedélye nélkül 
nem párbajozhat. Felterjesztés, engedély, segédek kinevezése, provokálás.  

A megtörtént párbajt a repülés résznél fejezem be, mert az már az elméleti kiképzés 
befejezése után a repülő gyakorlati kiképzés során történt.  

November 25-e körül nagy az influenzajárvány volt. Sokan közülünk alig 
lézengenek.149 

December elején jelölték ki az előző évfolyam december 6-i avatására Kassára 
menőket. Frankó Bandi is a kijelöltek között volt, mert bátyját avatták. 

December második felében kaptuk meg a karácsonyi szabadságot. 

A karácsonyi szabadság előtt a tornaterem barakkban sorakoztattak bennünket fel 
díszben, mert utána szabadságra mentünk.  

Bekövetkezett Podhradszky alez. úr parancsának végrehajtása. Elekes Jenő 
főhadnagy úr kíséretében megjelent Tekla, aki a század elé állt, mikor az Akadémia 
tisztjei is megjelentek az ejtőernyős hadnaggyal. Tekla 3 díszlépéssel eléje robbant, 
tisztelgett és közben harsány hangon kiáltotta: 

- Főhadnagy úr! A Repülő Akadémia parancsnok ezredes úr parancsára bocsánatot 
kell, kérjek! Engedje meg távoznom.” Mikor a hadnagy újra tisztelgett, vele egyszerre 
kapta le fehér kesztyűs kezét sapka ellenzője mellől.  Szabályos hátraarc után közénk 
sorolt. Csaknem mindegyikünk eljött haza. Tekla a B osztályba akart egy könyvet (Most 
már értem a rádiót!) elolvasni, néhány bajtársa között, akiknek később ment a vonata. 

                                                 
149 B. Nagy Kálmán levelező lapja Mokossány Katalinnak. 
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Sehogy nem értette az olvasottakat. Egyedül maradt a szobában s talán az egész 
repülőtéren.  

Elindult, megkeresni a sötétben azt a valakit, akinek őt őriznie kellene. A napos 
tiszt Helesfai szds. úrral találkozott, akinek tisztelgett. 

- „Ferenczy akadémikus maga az?” 
- „Igenis százados úr:” 
- „Van ezidőtájt vonatja? Egyáltalán van hova hazamenjen?” 
-„Nem tudom százados úr, hogy van-e vonatom Győrbe, oda mennék a 

nővéremhez, ha nem lennék szobafogságra ítélve.” 
- „Tekintettel arra, hogy a tiszti étkezde szakácsai és személyzete is elment 

szabadságra, őrség sincs a maga részére, egyáltalán senki, ezért, hogy maga miatt ne 
kelljen itt tartani egy sereg embert, amint teheti, eltávozhat, én aláírom a 
szabadságlevelét és menetparancsát. Jöjjön velem!” 

- „Ezer örömmel százados úr!” – így Tekla. 
Csak a fenyőerdőben volt olyan sötét, és elég ideje maradt Teklának kiérni a jutasi 

állomásra az éppen befutó vonathoz. Este ért Győrbe nővéréékhez, aki férjével együtt ott 
tanított. 

Karácsony után minden folytatódott Tekla története. Vétkét legtöbb tanárunk 
elfelejtette, félévi zárlatra feltornászta magát 11. évfolyam rangszámra, 110 - 4, 232 átlag 
egységszámra, ami sáv gombot jelentett.  

„Második félévben még nagyobb szorgalommal láttam a tanulásnak, - írja Tekla - s 
így elértem, hogy Pogáts őrgy. is megbocsátott, így év végére 140 évfolyamtársam közül 
6., osztályomban 3. lettem. 1944. II. 15-i parancsban „Az év végi zárlat alkalmából 
kimagasló szorgalmáért dicséretben részesítem. Csegezy József őrgy. sk. /Repülő Akad. 
pcs. 4. sz. 2. pontja/ érdemeltem ki, ami a hadnaggyá avatásig még egy egységgel feljebb 
150 ment. Így valójában 5 rangszámmal végeztem. … Igaz, Farkas Jenőt nem teljesen 
tiszta módon előztem le, de ezt vele a lovagiasság szabályai szerint tisztáztam, mint Jenő 
barátommal – bajtársammal, mint saját lelkiismeretemmel.” 151 

 
A karácsonyi szabadság utáni idő (a január hava) csendesen telt Veszprémben, az 

enyhe tél miatt egyre többen hűltek meg. A fiúk, kik úgy érezték, hogy jól jön egy kis 
pihenés, a gyengélkedőre mentek. Az akadémiai gyengélkedő orvosa Veszprém híres 
szívspecialistája volt. Minden gyengélkedőn megjelent akadémikust alaposan kivizsgált.  

 Kora hajnalban többször riadót rendeltek el, és teljes menetfelszereléssel, puskával 
futtattak, kúszattak, újra futtattak. Ez így ment addig, míg az első növendékeken a 
kimerültség jelei nem mutatkoztak (összeestek). Ekkor elkapták őket, az előre elkészített 
terembe vitték, és alapos orvosi vizsgálatnak vetették alá. Kiderült, hogy a 
gyengélkedőre jelentkezett aksokat a „szívspecialista” szívbajosnak találta, és a 
repülésről való letiltásukra tett javaslatot Kassára. Szerencsére a „járvány” miatt 
egyszerre oly sok aks. letiltását kezdeményezte, hogy akadémia parancsnokságon úgy 
döntöttek, kivizsgálják az ügyet.  

Vagy a szívspecialista nem normális, vagy a repülő orvosi vizsgálati intézet végzett 
rossz munkát a repülésre alkalmas növendékek kiválogatásánál. Minderre nekünk 
aksoknak kellett választ adni a hajnali kimerítő csukló, futás stb. gyakorlatokon 

                                                 
150 Az eredeti szövegben tévesen „lejjebb ment”-et írt.  
151 A katonai ügyírályt tanító huszárszázadosnál mind a ketten közepesre vizsgáztunk. A tanár részlehajló 
osztályozása miatti felháborodás következtében megengedte, hogy aki javítani akar, újra vizsgázhat. Mi 
az A osztályban megegyeztünk, hogy közülünk senki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe. Tekla ennek 
ellenére elment és javította jegyét. Ezzel az egyszer szorzó tárgy egyetlen jobb jegye miatt előzött meg a 
rangsorban, ő évfolyam ötödik, én hatodik lettem. 
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mutatott helytállásunkkal. De legalább délig pihenő volt. Minden rendben volt, senkit 
nem tiltottak le. A szívspecialista nem volt normális.   

A második (4.) félév még rövidebb volt, mindössze 40 tanítási nap volt, néhány 
vasárnapot is beszámítva, amikor is bombatámadás volt. 

  
A második évfolyam elméleti kiképzésének folyamán jöttek haza a még 1942. év 

őszén a német és az olasz repülő akadémiákra vezényelt évfolyamtársaink.  
Németországban kapott kiképzést Földi István, Hayden Sándor és Posgay Antal. A 
német kiképzésű akadémikusok Me-410152 rombolón teljes harckiképzéssel tértek haza.  

Az Olaszországban kiképzettek: nemes mankóbüki Balogh Pál, Czapáry Zoltán és 
Vidonyi János volt, akik képzéséről korábban beszámoltam. Az olasz kiképzésű 
akadémikusok a német, sőt a mi itthoni kiképzésünkkel szemben lényegesen 
kevesebbet, csupán kb. 25 repült órát repültek, régi, elavult Breda gyakorló gépen. 
Viszont ellentételként bőven tömték őket elmélettel, még csillagászati navigációval is. 

  A német kiképzésű akadémikusokat aanak idején  hét cőger jelölt közül vitéz 
Bánfalvi István vezérőrnagy úr jelölte ki németországi kiképzésre. 1942. szept. 4-én 
érkeztek Berlinbe, innen a Berlin melletti Gatowba, a 2. sz Repülőtiszti Hadiiskolába 
(Luftkriegschule 2.). Először FW-44-el 40-45 felszállás után Bücker Jungmannal és 
Jungmeisterrel rövid műrepülő kiképzésben részesültek. 1942 decemberében kezdték a 
Focke-Wulf Weihével navigációs repüléseket és Junkers 34-es gépekkel tíz óra 
műszerrepülő kiképzést kaptak. Egy tábori repülőtéren öt órát He-51-es régi 
vadászgéppel repültek. A mintegy 80 órás alapkiképzés befejezésével német 
pilótajelvény viselésére voltak jogosultak. – Bad Aiblingben (Münchentől délre) 
romboló kiképzésben részesültek a melléjük vezényelt magyar rádiós szakaszvezetőkkel 
együtt. Arado A és B gépekkel szoros kötelékrepüléssel kezdődött itt a kiképzés, majd 
egy pár kétkormányos felszállás után Messerschmitt 110-es rombolókon folytatódott. – 
1943. október végén mintegy nyolcvan órával kerültek Braunschweigbe, ahol a Me-410-
essel történő harckiképzés következett. Itt harminc órát repültek. Összesen 190 órát 
voltak a levegőben. 153    
         Ideiglenesen 1944. április elején a Repülő Kísérleti Intézethez kaptak beosztást, 
Földi Pista Boskovits Sándor fhdgy. kísérője lett. Április 12-én ott volt abban a harcban, 
ahol barátja és rangidőse Hayden Sándor karlövést kapott Dóczy Lóránt alezredes 
kísérőjeként és aznap éjjel sebesülésében hősi halált halt. 

1944. február 8 – án, vitéz Modory József repülő ezredes a m. kir. honvéd 
repülő kiképző dandár parancsnoka átadta Földi, Hayden és Posgay akadémikusoknak a 
„tábori pilóta” jelvényt, minden ifjú repülő által hőn óhajtott „koronás aranysast”. Mind 
a hárman 1944. április 13-ig tartózkodtak az akadémián, a Repülő Kísérleti Intézethez 
helyezték őket.   

Történtek 

                                                 
152 A Me-110-es módosított változata volt a Me-410-hez hasonlóan. E két gép típus nehéz vadászgépnek 
tervezték és a német légierő legelitebb vadász ezredeit, szerelték fel e két típussal. 
(A Me-110-es vadászkötelékek biztosították Kréta ejtőernyős megszállását. A mi ABK/Z oktatóink is e 
legkiválóbb alakulat vadászpilótái voltak.) - Eredeti terveik szerint ezeket a kötelékeket „könnyű 
vadászok” (Me-109, FW 156) kísérték és védték volna az amerikai nagy bombázó kötelékek támadása 
közben. Ez a terv azonban csak terv maradt, és mert egyrészt a Me-110-es alkalmatlan volt 
páncélozatlansága miatt is ilyen feladat végrehajtására, másrészt az első ilyen jellegű bevetések kudarca 
miatt a Me-210-es típust már rombolónak, mostani fogalmaink szerint csatarepülőgépnek építették és 
használták. 
153 Az adatokat Posgay Antal: Repülőtiszti kiképzés Németországban c. Magyar Sárnyak (1985) 14. 
számában megjelent írásából vettem 



 

 

102

 Csegezy őrnagy, aki hangoskodásával megtanított bennünket is rendesen beszélni. 
Kemény székely ember volt.  

Az első reggelen az eligazításnál végig ment az egész évfolyam előtt. Az ő 
bemutatkozása után mindenkinek meg kellett mondania a nevét. A legritkább esetben 
lépett tovább szótlanul. Majdnem mindenkihez volt vagy egy kérdése, vagy egy rövid 
megjegyzése. Frankó Banditól megkérdezte, hogy testvére-e az előző évben itt képzett 
Frankó Lászlónak. Igenlő válaszára csak annyit mondott:  „Remélem olyan fa.za gyerek 
lesz, mint a bátyja.” Ezzel tovább lépett. Bandi megdöbbent memóriáján, mert Laci 
bátyjáék is voltak legalább 100-an. 

 Mindig vele volt vadászkutyája, egy magyar vizsla. Eligazítások alatt vele 
egyvonalban, de kissé távolabb foglalt helyet. Ha csendben volt, nem volt semmi baj. De 
néha okkal vagy ok nélkül ugatott. Ekkor Csegezy rászólt a naposra: 

- „Napos! Rúgja va.agba azt a kutyát!” A napos futott a kutya felé. Mielőtt azonban 
oda ért volna, már hangzott az utasítás:  

- „De ne nagyon!” 
Más alaklommal a kis kutya – az arcvonalon álló szakaszok között kódorgott.  
Csegezy harsányan megszólal helyettesének Lasztóczynak mondva ugyanezt:  
- „Százados rúgja se.gbe azt a kutyát!” Majd csendesen:  
- „De ne nagyon.”  
Több esetben a nappal szemben sorakoztatott bennünket és nem volt szabad 

hunyorognunk. Ezt persze ő háttal napnak állva könnyen ellenőrizte. Sokszor az orosz 
mesterlövészek tűrőképességével példálózott. 

Csegezy mindig a harsogós jelentéseket követelt meg tőlünk. Veszprémben az 
épület visszhangzott a hangjától és a mi válaszainktól. Másnap persze mi ugyanúgy 
jelentettünk Lasztóczy szds-nak, aki viszont nem bírta a zajt és rögtön reagált:  

- „Ne üvöltsön, nem vagyok én süket!” Persze a szolgálatot átadó ügyeletes aks. ezt 
nem vette figyelembe és ugyanúgy üvöltött, mint tegnap Csegezy, az azt átvevő 
ügyeletestől megkövetelte. Végén Lasztóczy borult ki ordítozásaink miatt. 

 
Jellemző volt Csegezy őrnagy Kormányzó Úr iránti hűségére a következő történet:  
Nyakusznak (Nyári György aks.) és Kukának (Dinka Tibor karp.) már 

Szombathelyen is, de Veszprémben is bemutatott groteszkjeik voltak. Kuka kiválóan 
utánozta Hitlert, egy fekete szájába tett fésűvel helyettesítette bajuszát, s közben mondta 
hogy  

– „Kaja nix, pia nix, dögöljetek meg értem!” 
 A komédiát bemutatták Csegezynek is. Ő lakására hívta a két fiút, ahol nagy 

társaság jött össze. Csegezy meg akarta ismerni a veszprémi állomás parancsnoka (VÁP) 
érzelmeit. A jelenlévő tiszti feleségek húzták Kuka karjára a papírból készült 
horogkeresztes karszalagot. Kuka fekete haját félre fésülve, felgyűrt inggel, 
horogkeresztes karszalaggal, fésűvel vagy talán itt kifestett bajusszal bevonult és 
elmondta, hogy  

– „Kaja nix, pia nix, dögöljetek meg értem!” 
  A VÁP-os alezredes felugrott és két hatalmas pofont húzott le Kukának, akit a 

többi tiszt fogott le, és gyömöszkölt be a fürdőszobába.  
Csegezyné jött be és mondja, hogy karddal szét akarja szabdalni az ales.  
Kuka Puskás Bertalantól, Pisztolytól vett vívó órákat, de semmi kedve sem volt 

párbajhoz.  
Végül is Csegezy simította el úgy a dolgot, hogy köszönetet mondott Kukának, hogy 

megismerhették az alezredest, és Csontos ezredes ment el a helyőrség parancsnokhoz és 
azt jelentette, hogy a delikvenseket Debrecenbe áthelyezte. Így simították el a 
történteket. 
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Veszprémben Csegezy őrgy. parancsára „Bátorság próba” címen jártuk éjjel az 

erdőt. Visszaérkezéskor jelentkeznünk kellett. Minél később jöttünk haza annál 
bátrabbnak számítottunk. (Péter Károly) 

         Ehhez az „eszmevilághoz” hozzátartozott télen a sízés a Papodon. Veres Albi erdélyi 
református lelkész fia volt. Vele sízés közben barátkoztam össze. Én nagyképű dunántúli 
ifjúsági bajnokként bizony a legyalult hóban tudtam csak vitézkedni, míg Albi 
fergetegesen közlekedett a mély hóban a Papod hegyen levő sűrű erdő nyiladékain. El is 
tévedtünk és egy kis falu szélső házába kérezkedtünk be éjjelre. Másnap reggel, vasárnap 
hajnalban jöttünk vissza a repülőtérre. 

Csegezy őrnagy úr gyengén beszélt németül. Évfolyamunknak a Zeiss cég egy 
planetáriumot akart küldeni 154 Őt küldték ki az eszközt, átvenni. Szendrey Gida 
fordította le neki a Használati Utasítást. Ezután nem üvöltött vele, és nem a „rablók” 
között tartotta számon. Gida egyébként is az évfolyam első harmadában végzett. 

Sokan voltunk olyanok, akiket a Veszprémbe történő kimenő nem érdekelt. 
Baradlay Gyurka a téli szorgalmi időszakot Veszprémben, aránylag kevés repüléssel és 
sok tantermi foglalkozással töltötte. Ez idő alatt – négy nap hijján laktanyafogságban 
volt az első félévben földrajz, a második félév elején harcászatból beszerzett pincsek 
(elégtelen osztályzat) miatt, melyeket nem volt hajlandó – dacossága miatt – kijavítani. 
Ezeket a jegyeket, csak a záró bizonyítvány „jó” jegyei rögzítették. 

Harcászat tantárgy elméleti oktatása 

Az elméleti kiképzés során egy élményt jelentett Pogáts Imre 155 repülő vezérkari 
őrnagy, aki az életre nevelt bennünket. Soha nem felejtett mondása volt: „Mindegy fiúk, 
ki nyeri meg  a háborút, az a fontos, hogy mi nyerjük meg!” – Nem mindegyikünknek 
sikerült. Földi harcászatot tanított. Hétfői napon összevont óráin szd. egységig bezárólag 
kellett tudjunk, zárthelyikkel, terepasztalon feltett kérdéseire felelnünk. Személyes 
harctéri tapasztalatait adja át szenvedélyesen, szinte életmentő szándékkal, látva sokunk 
jövőjét. Nem tartozott a németbarát tisztek közé. 

Pogáts vk. őrgy. hetente egyszer az összevont négy osztálynak tartotta meg óráit, 
Budapestről jött le repülőgéppel a légierők parancsnokságától.  

Egyedülálló versenyszerűen szervezett osztályozási módszere volt, mellyel a tárgyat 
legjobban tudó növendéket is meghatározta. Az év végi vizsgáknál az összes (mintegy 
120, 140) növendéket egy délelőtt, négy óra alatt vizsgáztatta le földi harcászatból. 
Szerintünk ez volt a legkönnyebb vizsga, mert megajánlotta a jegyet, amit a növendék, 
ha elfogadott nem kellett kérdéseire válaszoljon. Elsőnek felolvasta kiknek szán 
elégséges osztályzatot. Aki nem fogadta el a jegyet, azoknak kérdéseket adott fel. Több 
jelentkező esetén kiválasztott valakit, akinek először felelnie kellett. Jó válasz estén 
megadta a közepes jegyet részére. Ha nem tudta, jegye maradt és a következőnek kellett 
a kérdésre válaszolnia, és így tovább. Hamar végzett az elégségesekkel. Hasonlóan jöttek 
sorra a közepesek, majd jók és végül a jeles osztályzatok megajánlása és elfogadása. 
Végén a „legjobb földi harcász” cím elnyeréséért Horváth Gábor és Farkas Jenő harca 
következett, melyet több kérdés után én nyertem meg. Nagyon büszke voltam, mert az 
évfolyamból én lettem a „legjobb földi harcász.” 156 

                                                 
154 Talán azt gondolták, hogy nálunk csillagászati navigációs kiképzés is folyik.  
155 Pogáts Imre vk. őrgy. a Légierők vezérkari főnöke volt. Hetente egyszer hétfői nap jelent meg 
Veszprémben, repülőgéppel jött és ment vissza. Négy órát tartott egyben. Nagy tudású ember volt. 
156 Talán ez volt az oka, hogy bele mertem vágni a „Szent László” hadosztály katonái írták… c könyvem 
megírásának. 
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Pogáts őrgy. nagyon érzékeny rátarti ember volt. Szakács Karcsi még Győrben 
repült vele  Endes Gábor 157 megbízásából. Két más alkalom is sérthette hiúságát. Az 
órákon keményen bánt vele. Okát mi nem tudtuk. Ezért nem értettük, mikor (1944. 01. 
10-én) Karcsinak a következőt mondta:  

-„Magának az a szerencséje, hogy levett gázzal közelíti meg a leszálló jelet, csak 
vigyázzon, nehogy rövidre jöjjön.” Viszont Karcsiban megállt az ütő. 158 

Katonai földrajz órán 

Az A osztályban: 1944. 01. 15-én a táblára rajzoló rendkívül gyorsan válaszoló 
Polányira rászól tanára Lasztóczy János szds. :  

 - „Ne vegyen akkora kanyart!”   
 - „Nem én veszem, hanem a vasút.” 

Fegyver és Bombaismeret.  

Vitéz Orsovay Ervin 159 tanította. Vékony hangjával affektáló stílusával, nem volt 
népszerű ember, de nagy tudásával örömest állt bárki rendelkezésére, és ha látta, hogy 
érdekel a tárgy, behatóan foglalkozott veled. Ő volt egy bombavetést gyakorló készülék a 
már említett - ORBO atyja, mely az Ő szabadalma volt. Több helyen, így a szombathelyi 
repülőtéren is fel volt állítva.  

Orsovay Ervin fhdgy-gyal csak repülni nem volt szabad, ha nem akartál 
hajmeresztő dolgokban részt venni. Repülése sok esetben az életveszély határán 
mozgott. 

Katonai ügyirály 

Egy huszárszázados tanította 
Szentgyörgyi Zolit (Coli) egyáltalán nem érdekelte a katonai ügyirály, de savós 

szeme bizalmat gerjesztett az előadóban még akkor is, ha Zoli az álom határán volt. S 
akkor jött a felgyorsított vizsga, mely nyilvános volt.  

Zoli elhatározta, hogy Ő ebből nem vizsgázik Mivel nem tudott ugyan semmit, de 
amikor felszólították, a tanár jegyeit, mindig Tarnak írta be. Jancsi feleleteit, meg 
Colinak. Az A osztály névsora végén Széplaki –Szentgyörgyi –Szikszai –Tar volt. Tar 
Jancsi jó jeggyel lekollokvált.  

- „Jancsi! Lekollokváltál?” Kérdi Jancsitól Coli. 
-  „Le.” 
- „Kollokváljál le akkor az én nevemben, úgyis összetévesztett egy éven keresztül. 

Most is összetévesztett, mert lementél jelesre. Jancsikám Te vagy az én emberem!” 
Úgyis volt. Ezek a pótkollokviumok egy külön barakkban folytak. Amikor az aks-ok 

visszajöttek, olvasták a nevedet – mondták. Szentgyörgyi nem dűlt be a hívásnak, mert 
tudta hogy Tar helyettesíti. Felment a körletbe aludni. Rövidesen Jancsi megbukott Coli 
nevében. Én mentem fel a történtekről Colit értesíteni. Felhajtottam az alvó Coli 
pokrócát: 

 – „Na, mi van Jani?  
- „A tanár megbuktatott a nevedben!”  

                                                 
157 A Győri sportrepülés kiváló szervezője, a vagongyár berepülő pilótája volt. 
158 A háború után Karcsi megismerte családját. Tisztelte volt tanítóját, négy év után kiderült, hogy Endes 
Gábor eligazítása sértette önérzetét. Mikor szovjet fogságból megjött, mert jól beszélt németül, Karcsi 
szerzett neki rakásra műszaki fordításokat. 
159 Raccsolt. Báró volt, mi ezt nem tudtuk. Nemesi címét csak a németországi Gatowban használta, ahol 
vadászkutyával, monoklival és nádpálcával szolgált az utolsó repülő akadémiai évfolyamnál. Parancsnok 
Lasztóczy János szds. úr volt. In: Marton László: A m. kir. Horthy István honv. repülő akadémia története 
1943-1945. HL. Tgy.: 2984.   



 

 

105

- „Hogy lehet ez?”  
- „Hát a Jancsi elbukott, tiszta csőd volt. Egy nagy hülyeséget csinált!” 
Jancsi a vizsga alatt is úgy pattogott, mint Szentgyörgyi, ebben hasonlítottak. Ez 

nem került pénzbe, ezért nem kellett tanulni, de egyébként ez a magatartás mód jó 
befektetés volt. Kezdem mesélni:  

- „Képzeld kihívják Szentgyörgyit és kimegy a Tar.” Mindenki kuncog, persze olyan 
nem volt, hogy elárulják.  

- „Na, Szentgyörgyi akadémikus, írjon egy magánlevelet az ezredes parancsnoka 
feleségének!” 

- „Igenis!”  pattogott az Álszentgyörgyi-Tar.  
Felírja a fekete táblára:  
„Méltóságos Asszonyom! Engedje meg, hogy születésnapja alkalmával…stb. stb. 

Megírta a levelet és úgy fejezte be, hogy „Alázatos alárendeltje vitéz Szentgyörgyi 
Zoltán.”  

Hát kitört a röhej, mert először is hogy lehet egy hadnagy az ezredes feleségének 
alárendeltje, na meg a többi.  

- „Na, Szentgyörgyi, remélem, tudja, hogy rengetegen vizsgáztak, de ilyen 
hülyeséget még senki nem írt és nem mondott, mint maga. Ezt nem tudom elfogadni! 
Elégtelen.” 

Szegény Jancsinak a levegő is a torkán akadt. Aztán Ő is felérkezett a körletbe. Itt 
aztán Zoli, aki már tudta a történteket, a következőt mondta:  

- „Jancsikám! Visszamész és elmondod a százados úrnak, hogy kaptál egy fejzavart, 
mert rettentő ideges voltál nagy baklövés volt, de különben mindent tudsz és ragaszkodj 
ehhez, de csak Szentgyörgyi néven.” 

 Úgy is volt, Jancsi elment javítani, amikor lehetett, kivárta a végét és előadta a Zoli 
által mondottakat és lement közepesre. Persze Jancsi is, megnyugodott Zoli is. A téma 
nem fejeződött be, mert még volt hátra egy katonai ügyirály óra, amikor kértük a 
százados urat, hogy szíveskedjen felolvasni a jegyeket. Ez jellemző volt csibészségünkre. 
Kunyeráltunk a végén, hogy szíveskedjen felolvasni.  

- „De hiszen tudják!”  
- „Van, aki nem tudja.”  
Végül rá állt a százados. Szentgyörgyihez ér. Mindenki várja, hogy mi lesz most 

Zolival. Zoli feláll. A százados csak papírt nézte:  
- „Ejnye Szentgyörgyi, ekkora hülyeséget még senki nem csinált, mint maga.” 

Felnézett megállt benne a levegő!  
– „Sajnos egy kicsit szóródott voltam százados úr!” 
Megint megnézi, újra nézi a névsort, megnézi az ülésrendet, akkor próbált 

egyeztetni. 
 Zoli csak mosolygott, úgy látszik nagyon megjegyezte Tar Jancsi képét.  
Zoli elhatározta, hogy Ő akkor is mindent letagad bármi történik. Jött Zoli a 

szövegével:  
- „Tetszik tudni nagyon tanultam, készültem.”  
Na vége. Ment tovább a névsorral Széplaki felállt, Szikszai felállt, jön Tar Jancsi a 

jobb oldal hátsó sarkában  felmagasodik.  
Ő is fekete hajú fiú volt, de nem olyan alacsony és széles vállú mint Zoli. Nem 

lehetett kettőjüket összetéveszteni még első látás után sem, hát még egy ilyen kétszeri 
vizsga után. Mivel a főhagnagy látta már, hogy itt egy nagy disznóság van és ezért Ő a 
felelős, úgyhogy végül maradt a jegy úgy, ahogy volt. Tar jelest, Szentgyörgyi Tar által 
közepest kapott, katonai ügyirályból.  
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  Pogány huszárszázados katonai ügyvitel tantárgya miatt, akinek elvtelen 
vizsgáztatási módszere részemre is emlékezetes maradt. 160 Még az évfolyam rangsort is 
– bár csak egyszer szorzó tantárgya volt – befolyásolta.161  

1944. 02.13 Budapest elesett 
         1944. 02. 10-én  Szakács karcsi miután átvette a szolgálatot,  Podradszky 
Krampuszt kisérte, aki a konyhások ellenőrzésekor a hig lekváros kondérba csapta  
sapkáját: „Már egy hete figyelem, reggel lekvár, délelött lekvár, délután lekvár... Na 
nyalja le és hozza utánam! Nem maga (Szakács), hanem a konyhás!!” 

1944. 02. 16-án harcászati gyakorlatunk volt. A vidéket 30 cm-es hó borította. 
Hideg élelmet kaptunk. 

Csegezy őrnagy parancsnoksága alatt egy dombélen a Séd patak fölött védelemben 
várta az akadémikus századunk a felvonuló jutasi tiszthelyettes képző iskola tüzérséggel 
megerősített zászlóaljának támadását.  

Az A osztály első raját (engem) Akela (Kissolc) vezetésével a Séd innenső hófúvásos 
partjára rendelték elővédnek. Ebben a nagy hóban elsőnek a közeledő jutasiak 
oldalvédjét képező  csendőrökből álló raját „semmisített”-ük meg, akik nyilván a sárga 
szalagos aks sapkát nézhették tiszti sapkának és engedelmeskedtek „parancsomnak”, 
hogy „Maguk már régen meghaltak, ne ugráljanak!”. Majd megbeszélve,  a tiltó parancs 
ellenére golyószórónkkal átlábaltunk és belecsúsztunk a jeges Sédbe, majd a még 
menetben lévő jutasi tiszthelyettesi iskola 800 m-es tűzmegnyitási távolságban a 
felvonulásban lévő zászlóalját hosszú sorozatokkal lőttük. A döntő pillanatban a század 
”védő körletét képező” dombról nagy ordítozva szaladt le a C és D osztály. Ők is át a 
zajló, megáradt Séden, majd megtámadtak és elfoglaltak egy hókupacok mögött levő 
jutasi harcálláspontot és nagy hógolyózásba kezdtek a tiszthelyettesekkel.  Mindezeket 
vitéz Markóczy János vezérőrnagy 162 úr látta egy magaslatról, aki a gyakorlatot akkor 
fúvatta le, amikor a raj golyószórója tüzet nyitott. 

Simon tata kicsit máskép emlékezik életrajzában: 
        „Óriási élmény volt a február vége fele lebonyolított harcászati gyakorlat Hajmáskér 
mellett. A kapott parancstól eltérően elhatároztuk, hogy a jutasi iskola parancsnoki 
harcálláspontja mögött 400 méterrel, hogy ne lássák, közös megegyezéssel átkelünk az 
övig érő Séd patakon, kúszva körülvesszük a dombot és elfogjuk az ellenfél 
parancsnokságát. Így is történt. A "csata" eldőlt. A jutasi iskola parancsnoka vitéz 
Markóczy vőrgy. úr lefújatta a gyakorlatot és nagyra értékelte leleményes 
megoldásunkat. Rajunk minden tagja két hét jutalomszabadságot kapott, mi hárman, 
Farkas Jenő rajpk. nagy-, Polányi István golyószórós és én [Simon Pál] kisjutasi 
emlékérmet kaptunk jutalmul. 

A gyakorlat nagy siker volt. A jutasiakkal történő gyakorlatra a nyersen kiadott 
élelmet vittük magunkkal, melyet nekünk kellett volna nyílt tűzön csajkában megfőzni. 
(nyers hús, bab és krumpli) A  romok között nagy tüzet raktunk és szárítottuk ruháinkat 
és kotyvasztottuk ételüket.   Nem lehet leírni mi lett belőle. 

                                                 
160 Indokolatlanul kihirdette, hogy aki javítani akar jegyén, újra mehet vizsgázni. Ezt mi elvtelennek 
tartottuk és megállapodtunk az A osztályban, hogy nem megy hozzá senki javítani. Ezt a megállapodást 
Ferenczy Zoli, aki akkor már évfolyamelsőségét elveszítette, megszegte, és e miatt lett ő a rangsorban 
évfolyam 5. és én 6. Később levelében ezért tőlem bocsánatot kért.  
 161 Pohdraszdky ezredes K tisztje volt. Később Foucarville-i hadifogolytáborból őt vitték Szálasi 
népbírósági perére.   
 162 vitéz Markóczy János vőrgy/altbgy.(*Nagyszeben, 1890) A Jutasi Altisztképző majd 
Tiszthelyettesképző Iskola (JAKI) parancsnoka kiváló katonapedagógus. Színdarabokat írt és lejátszatta 
az altiszti növendékeivel, pl. „Hogy viselkedik helyesen vagy helytelenül egy kocsmai verekedést 
feloszlató helyőrségi őrjárat? Nyugaton Svájcban maradt. Örlington gyár fegyverszakértőjeként dolgozott. 
Fia György . 56-os menekült SvájcbanDr.Ing. atom tudós lett. 



 

 

107

Mi  nagyon vizesek az A osztályból a László major cseléd lakásában szárítgattuk 
ruháikat, amikor hármunkat, Farkas Jenőt, Polányi Pistát és Simon Palit, Csegezy 
őrnagy aks század parancsnoka elővezetése mellett Markóczy vezérőrnagy 
megbeszélésre hívatta. Parancsára, három általa kijelőlt szárazon maradt 
évfolyamtársunk ruhájába kellett átöltözzünk. Markóczy a jutasi és a repülő tisztikar 
előtt kiemelte az elővédraj önkényes elhatározását. Hatalmas dicséretet kaptunk, és 
mindhármuknak „ jutasi emlékérmet” adományozott.  

 Nagy nótaszóval gyalogmenetben, visszacserélt ránk fagyott ruhákkal, holt 
fáradtan kutyagoltunk be a reptérre. Utunk a tiszthelyettes képző előtt vezetett el. A 
néhány perccel korábban hazaért gyakorlatozó társaink előtt olyan fegyelmezetten, 
üdítő nótaszóval vonultunk el, mintha akkor kezdődött volna a kivonulás. 

Csoda, hogy senki sem kapott tüdőgyulladást. Azonnal takarodót rendeltek el, és a 
körletbe meleg teát hoztak részünkre, ez különösen nekünk a Séd patakon átlábaltaknak 
jött igen jól. Na meg ez többet ért a kiadott nyers hús, és burgonya ellátásnál, amit arra a 
napra kaptunk élelemként. A gyakorlatot a parancsnokaink különösen sikeresnek 
minősítették. Ez volt az első eset, hogy más alakulattal méretkeztünk meg. 

Néhány nap múlva Markóczy vezérőrnagy megszemlélte az akadémikus századot 
Veszprémi repülőtéren. Teljes menetfelszereléssel, golyószórókkal, géppuskával 
felszerelkezve vertük a díszmenetet egy jeges betonon, ahol minden pillanatban hasra 
vagy hanyatt eshettünk volna. Ekkor adta át nagy dicséretek mellett a jutasi 
emlékérmeket, melynek megtörténtét az évfolyamot befejező osztályozási értesítőbe is 
bevezettek.  

A többi szakasz kitüntetettjeinek- állítólag - a jutasi emlékérmeket Pohdradszky 
alezredes adta át. Thurzó Jenőt kiemelte azzal, hogy legyen ő is olyan jó katona, mint 
bátyja. Jenő szerint minden osztályból egy aks. kapott nagy jutasi emlékérmet. Erről 
azonban bizonyító erejű okmány nem maradt fent. 

Társasági élet 

Veszprémben 1943 decemberében a gyakorlatok után Jutason Borbála napon 
vettünk részt. Reggelre akkora hó esett hogy csak a villanyoszlopok alapján tudtunk 
hazamenni. (Péter) 

Ez után ugyancsak Jutason, Hubertus bál volt, melyre 10 meghívott volt. 

Hubertus bál Jutason. 

(Frankó Bandi és mások visszaemlékezése szerint) 

Nem sokkal a közös gyakorlat után  (a legközelebbi szombaton) ebédnél 
kihirdették, hogy a Jutas-i iskola  tisztikarának és hozzátartozóinak tiszteletére 
vacsorával és vadászünnepséggel egybekötött bált rendeznek, melyre meghívnak 10 
akadémikust. Kértek tehát 10 önként jelentkezőt. Délután a parancshirdetésnél 
felolvasták a bálba menő aksok névsorát. Csodák csodája, gondosan úgy válogatták 
össze a bálozókat, hogy a déli jelentkezők közül egy se kerüljön közéjük. Viszont én, 
akinek csak eszembe sem jutott a bálozás bele kerültem a kiválasztottak közé. Fél óra 
múlva kellett kimenőben (fehér glaszé kesztyűben) sorakoznunk az épület előtt. Nagyon 
kínosan készülődtünk, nehogy szégyent valljunk. Az eső szemerkélt, egy kicsit talán 
fagyott is, mert a tócsák tetején jéghártyák úszkáltak. Az eligazításhoz leérkezett 
társaság (mert a kísérőnk, Orsovay Ervin főhadnagy annak nevezte) nem igen 
viselkedett katonásan, mert jó néhányszor megfektetett bennünket a főhadnagy úr, a 
sáros pocsolyás földre. Mivel köpenyben voltunk, az tiszta sár lett viszont a zubbonyt, 
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inget védte úgy-ahogy. „Tíz perc múlva sorakozó !” volt a parancs. Rohanás a szobába, 
mindenki segített vetkőzni, ruhát váltani (a hasonló méretűek szedték elő a sajátjaikat). 
Még a kesztyűket is cserélni kellett. Mi rohantunk vissza a sorakozóra, a többiek 
tisztogatták, elrámolták a ruhát, amit levetettünk, és megjegyezték, hogy ki mit adott 
kölcsön. Most már sikeres volt a sorakozó. Kihirdették, hogy tulajdonképpen minket 
táncoltatni hívtak, legyünk udvariasak, táncoltassuk a tiszti asszonyokat. Kínáljuk őket 
itallal, mindennel, ami a büfében kapható. Fizetni nem kell, mert a bálon résztvevő 
tisztek a blokk aláírásával igazolják a fogyasztást. Mi is írjuk alá a blokkot, a mi 
fogyasztásunkat az akadémia gazdasági hivatala fizeti.   

Ezzel aztán el is indult busszal a „társaság”. Nagyon  kedvesen  fogadtak, és 
érkezésünk után nem sokkal elkezdődött a hagyományos vadászavató műsor Hubertus, 
a vadászok védőszentje tiszteletére. Egy padlóra terített vaddisznó bőrre fektették az 
újdonsült avatandó vadászt és elvégezték az avatási szertartást. Befejezésül egy vesszővel 
megpaskolták a fenekét. A paskolás csak formális volt, a női avatottak is kibírták. Ilyen 
és hasonló kedvderítő mókázással kezdődött az est, melyet egy jó kiadós vaddisznó 
vacsora követett. A vacsorához már úgy ültettek, hogy az aksok tudják szórakoztatni a 
hölgyeket.  

A Hubertus bálra a jutasi iskola hívta meg a legjobb gyalogsági kiképzésben 
részesülteket. Tiketteket adtak, és azokra válthattuk ki az italt – ételt. Sok számunkra 
ismeretlen és ismert fiatal tiszt kért bennünket, hogy rendeljünk részükre, mert 
költségeinket úgyis a Repülő Akadémia fizeti ki. Aggódtunk, hogy hadnagyi fizetésünket 
terhelik meg az elfogyasztott hatalmas bormennyiséggel. Haza – a repülőtérre – nyitott 
lánctalpas járművekkel hoztak, mert olyan nagy volt a hó, hogy gyalog nem engedtek el 
bennünket Jutasról. 

Parancsnokunknak Pohdradszky alezredes úrnak itt jelentették egyszer vagy 
kétszer, hogy berepülés van. Félspicces volt és mindenképpen fel akart szállni és le 
akarta lőni a támadókat. Alig tudták szándékától eltéríteni.(Bakó) 

A vacsorát követő bál kezdete volt egy kicsit kellemetlen, mert ha magunktól nem 
választottunk táncost, mindig szólt valamelyik tiszt, hogy „Akadémikus ! Kérje fel azt a 
hölgyet !” Nekem szerencsém volt, mert az általam felkért hölgy rögtön mondta, hogy 
tudja a kötelességünket, de pár lépés tánc után gondoskodik, hogy fiatalabb táncossal 
táncolhassak. Szavát be is tartotta, mert perceken belül Markóczy vezérőrnagy lányával 
táncoltam. Aztán az idősebb hölgyek egyre inkább abbahagyták a táncot, nekünk egyre 
kevesebb „kötelesség” jutott. 

Éjfél felé a csepergő eső át ment havazásba. Eleinte szép csendesen, majd egyre 
erősebben havazott és a szél is erősödött, hordani kezdte a havat. Míg mi táncoltunk, 
vagy a szünetekben itattuk a fiatal tiszteket (aláírásra), addig a havazás egyre erősödött 
odakinn, és bizony a szél kezdte összehordani a havat. Orsovay főhadnagy úr kezdett 
ideges lenni, mert látszott, hogy busszal nem tudunk visszamenni a reptérre. Telefon 
jobbra-balra, s a végén úgy döntöttek, hogy egy hernyótalpas HANSA vontatót kérnek, 
ami talán visszasegíti buszunkat a reptérre. Már hajnalodott, mikor megérkezett a 
hernyótalpas. Közölte, hogy a reptérre vezető úton már annyi havat összehordott a szél, 
hogy ne is számítsunk a buszra. Mit volt mit tenni, felpréseltük magunkat a 
hernyótalpasra, és elindultunk. Alig hagytuk el a Veszprém-külső vasút állomást, egyre 
nehezebben vette a kocsi a hóakadályokat, végül is 3-400 méterre a kaputól végleg 
elakadt. Iszonyatos hóviharba kerültünk. A széllökések ereje jócskán meghaladta a 100 
km/óra sebességet. Mi bálhoz öltözve vágtunk neki a helyenként majdnem derékig érő 
hótorlaszoknak. Orsovay főhadnagy és én mentünk elől 15-20 méterenként egymást 
felváltva, de néhány méterrel utánunk már ismét befújta nyomunkat a hó. A szélvihar 
ereje egy alkalommal lefújta fejemről a sapkát. E miatt néhány 10 métert vissza kellett 
mennem. Mikor a reptér kapujához értünk, Orsovay utasított, hogy számoljam meg a 
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beérkezőket a kapunál maradva. Eggyel kevesebben érkeztünk meg számolásom szerint, 
mint kellett volna. Orsovay elment az akadémia épületébe ellenőrizni ismételten a 
beérkezőket, és ha kell mentő expedíciót szervezni. Nemsokára telefonált, hogy 
nyugodtan bevonulhatok, mert mindenki megérkezett. Vagy saját magamat nem 
számoltam be a létszámba, vagy az egyik aks, közvetlen mögöttem érkezve a kapuhoz, 
megfordulásomkor a hátam mögött ment el, amit a nagy hóvihar miatt nem vettem 
észre. A hóvihar három napig tartott. Ez idő alatt egyetlen jármű sem érkezett a városból 
és egy sem jutott tőlünk be a városba. 

A következő hét végén hárman (nem az én kezdeményezésemre) tisztelgő 
látogatást tettünk Markóczy vezérőrnagy úr163 lányánál. Otthon volt az egész család. Az 
első vizit ideje kb. 5 perc lehet. Kínosan feszengtünk a székeinken, kézbe tartva (vagy az 
etikett szerint a szék alá helyezve) sapkáinkat, esetleg gyűrögetve. Öt perc végeztével 
elbúcsúztunk, köpenyeinket felvéve indulni akartunk, mikor a vezérőrnagy úr hátba 
veregetve közölte, hogy csak nyugodtan vetkőzzünk le ismét, mert vége az első vizitnek, 
a második minden időkorlátozás nélkül kezdhető. Megszűnt a feszültség, és egy igen 
kellemes délután következett. 

 A gyalogsági kiképzést Veszprémben Lasztóczy János szds. vezette. Itt is úgy 
ordított, hogy a Papod másik oldalán is hallották, de talán a Tihanyi visszhang is 
visszavert belőle egy keveset. 

1944.02. 17-én parancsban is kihírdették, hogy Markóczy Béla vezérörnagy úr 
részünkre nekem nagy-, Polányi Pistának és  Simon Palinak kis jutasi emlékérem 
kitüntetést adományozott . 

E napon  pufog  valami miatt Inokay szds. : Mit akartok fiuk? Magyar feltámadást 
meg szőke Adriennt? 

1944 02. 19-én zárták le  a három hónapos III. elméleti félévet.  

1944 02. 20-án nagy sízés a Papodon. 

1944.02. 28-án hétfőn reggel 6 óra 15 perces indulással délután 5 óráig 40 
kilométeres menetgyakorlat volt Veszprém-Várpalota-Veszprém útvonalon. 

Nagy hó volt, de már hozzászoktunk. Szerencsére hóekézték az országutakat, így 
csak csuszkoráltunk, a golyószórókat felváltva vittük.  

1944.03. 03-án Szakács Karcsi Gótzy Pajával a gyengélkedőn fekszik. Dinka Tibi 
tanávsolja Nekik:  „Ha tényleg betegek vagytok inkább menjetek kórházba!” 

1944. 03. 09-én  IV félév bizottsági vizsgákkal zárult 40 tanítási nap   

1944 .03. 15-ét még Veszprémben ünnepeltük meg.  Váratlanul befejeződött az 
elméleti időszak, és kezdődött a repülési gyakorlat.  

A szombati parancshirdetés után a fiúk zöme a kantinba vonult, és a hét decis 
kincstári kulacsunkba 14 féldeci keverttel tértünk vissza szálláshelyünkre. A hangulat 
egyre fokozódott.       

Takarodó tájban már Sasa (a kitűnően zongorázó Sasvári György) a pianínóra 
borulva adta vissza a kantinban vásárolt kevertjének egy részét. De nem csak ő volt az 
egyetlen hasonló sorsú. 

 Reggel aztán az indulási készülődés alatt át felettünk az első nagy amerikai 
bombázó kötelék. A sok száz gép iszonyatos moraját az 500-700 méteres felhőalap miatt 
csak hallani lehetett – de azt nagyon – pedig vagy 8-9000 méter magasan mehettek. 
Ijesztő volt főleg az, hogy úgy sem tudsz semmit csinálni, csak guggolni a légvédelmi 

                                                 
163 A háború után Markóczy János vezérőrnagy Félix nevű testvére Törökszentmiklóson élt és Thurzó 
Jenő feleségének násznagya volt. Thurzóékkal egy házban laktak és szüleivel jó barátságban voltak. 



 

 

110

árokban, szorongatva kezünkben az üres puskát, melyhez még éles lőszert sem adtak 
még akkor ki. (Frankó Endre) 

  Horváth Gábor II. évfolyam évvégi 4. félévi Osztályozási Értesítőjében 
Gyal.[ogsági] gyak.[orlati] kik.[épzés] szerepel és érdekes, hogy csak a II. félévi 
osztályzatok vannak leírva. 
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3. A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd 
Repülő Akadémia II. évfolyamának az elméleti kiképzés alatti  

repülő kiképzése 
1943. 11. 13 –1944. 03. 15. között. 

A taszári és debreceni csoport rövid szabadság után 10. 11-én Veszprémben találkozott 
az évfolyam. 

Az évfolyamból Czapári Zoltán164 repülési naplója szerint egyedül ő (és 
feltételezhetően Balogh Pál és Vidonyi János) a három Olaszországban végzett 
akadémikus részére Telbisz Lóránt szds. szervezett repülési napokat.165  

Az évfolyam elvben 1943. decemberében kezdhette meg repülő kiképzését és ekkor 
gyakorlatilag még két kiképzőszázad volt: 
1. A m. kir. 1. honvéd vadászrepülő kiképző osztály 1. repülő kiképzőszázada vitéz 
Szobránczy (Negró) Aladár szds. századparancsnok vezetésével, de ő csak három 
repülési napon áthelyezéséig 01.18., 25 és 27-én repültek. Első tisztje Fekete Ottó fhdgy.  
volt. 
2. A m. kir. 1. honvéd bombázó repülő kiképző osztály 1. repülő kiképzőszázada Telbisz 
Lóránt szds. századparancsnok vezetésével. Első tisztje március 15-ig Iharos Elemér 
fhdgy., aki ezután a Tapolcára kihelyezett csoport repülésvezető parancsnoka lett. 

Egy repülési napuk volt 1943. december 16-án, majd 
1944. januárban 13, 17, 18, 25, 27.-én 5 repülési nap,  
          Februárban 01, 02, 03, 08, 10, 19, 22, 24.-én 8; összesen 13 repülési napunk 

volt.   
         1944. 01. 27-én volt Veszprémben az első különleges esemény. Gótzy Paja az első 
kiképzési napon elütött egy lovat az őt ellenőrző oktatójával Nyemecz Pál zls-sal. 
         Akkoriban mindegyik repülőteret az új technika miatt bővítették. A Veszprémit is 
egyengették. Hosszú taligasor vitte a földet, egy fiatal legényke volt a sor hajtója. Nem 
tartották be a rendet és a leszálló mezőn haladtak át, a hosszú taligarortól egy ló 
lemaradt. Nyemecz Pali Gótzy Paját ellenőrizve, egy Sólyommal jött leszállni. Paja nem 
látta sem a taligasort, sem az elmaradt lovat. Ezt szeletelte fel az orraállt Sólyom 
légcsavarjával. A kis legény úgy elszaladt, hogy csak estére került elő. A repülésvezető 
tiszt a kubikus vállalkozót pofonütötte mulasztásáért. 166 
Pati – Nagy Miklós – Paja szobatársa - erről a következő rigmust költötte:  

Sólymot repült Gótzy Paja, - 
Égnek áll a flieger haja, - 
A leszállás jól sikerül – 

Csak egy ló fejébe került. 
Mi – költői vénával nem rendelkezők – eyszerően azt mondtuk, hogy „egy Sólyom 
lóhalálában leszállt!”  

1944. 02. 19-én Veszprémben Kováts János és mások sítalpas Bückerrel 
repültek.  A Javító Műhelyesek felszereltek Weihére is egy pár sítalpat, s ez addig jó is 

                                                 
164 Az Olaszországból hazajött Czapári Zoltánnal Veszprémben találkoztunk, aki 1943. 10. 11-én már 
megkezdte repülő kiképzését. 12-én, másnap Bückerrel 8 felszállás után egyedül repült Aradoval 41 
oktatóval végzett felszállás után 01. 27.-én lett egyedül repülő, majd WM 21-el 03. 18-án, 13 felszállás 
után, még az elméleti évben, lett egyedül repülő. CR-42-el 05. 12-én repült először és a III. fokot 06. 01-
én Héjával fejezte be. Az 50 órás műszerrepülő tanfolyamra, Szegedre sorolt be. 
165 1943. októberben 9 repülési nap: 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 30; decemberben 02, 14, 16-án.  
Az egymás után következő napok azt is feltételezi, hogy az elméleti kiképzés tanrendje miatt ennyi 
repülési nap nem lehetett, és csak a már elméleti kiképzésben bőven részesült repülésben az évfolyamhoz 
viszonyítva elmaradt, Olaszországban végzettek repülhettek.   
166 Dr Becze Csaba szíves közlése. Nyemecz Pali e sorok írásakor (2010.07.) 90 valahány évesen egészséges és él. 
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volt, amíg ki nem eresztették a futóművet, de a meredek siklásnál a sítalp elérte a 
légcsavarokat, amelyek aztán hangos kelepeléssel lereszelték a sítalpak orrát. A gép 
szerencsésen leszállt a rázó motorokkal. Két légcsavart és két sítalpat kellett le írjanak. 

Vadász kiképző osztály 1. kiképző (Szobránczy) század 
Oktatói: Nyemecz Pál hdgy., Szikora Pál szkv.   
Repülőgépeik: 
Bücker 131-es:     3 db. (I2+30,  I2+90,  I4+49 ) 
Arado 96 A:          5 db.(G4+12, G 4+20, G4+21, G4+30, G4+31)    

        WM 21 „Sólyom”: 3 db. (F2+17, F3+02, F4+90)  
A Taszárra és Debrecenbe vezényeltek eddigi vélekedése akkor oldódtak fel, amikor 

Szobránczy Aladár Veszprémben Frankó Bandi kérdésére elmondta, és ezzel 
felvilágosította a jó népet, hogy az eddigi kiképzés nem lesz figyelembe véve, mert 
ezután egy egységes rend szerint a Héja – kiképzés, azaz a III. fok befejezésével döntik 
el, hogy ki hova kerüljön.  

Tehát mindenkinek műszerrepülő kiképzést kell folytatni. A II. évfolyamtól kezdve, 
a III. fok befejezéséig mindenki azonos kiképzést kap. Ezután válik két fele a nép a 
műszerrepülési kiképzésnél, ahol minden vadász jelöltnek 20, éjjeli vadász jelöltnek 50 
órát kell műszer repülniük.  
          Vitéz Szobránczy (Negró) Aladár szds. (Ali) nagyon megértő parancsnok volt, aki 
mindent elkövetett a gyors és eredményes kiképzésért. Nagyszerű fickó volt, rajongtak 
érte a fiúk. CR-42-ig 167 repítette őket. Eligazítás után szavajárása volt, ha minden szája 
szerint ment a repülésnél „No, legények szabad rablás és fosztogatás”.   

                                                 
167 A CR-42-es együléses kétfedelű, kerékfékes, merev futóműves, vadászrepülőgépből 1939-től 72 volt a 
m. kir.  Le-nél. Fesztáva 9, 7 m hossza 8. 26 m magassága 3. 1 m. Felszálló tömege 22. 75 q.  Max. 
sebessége 445 km/ó. Repülő magasság 10.200 m. Motor: 840 Le-s FIAT A-74 csillagmotor hidraulikusan 
állítható 3 ágú fém légcsavarral.  

VESZPRÉMBEN A II. ÉVFOLYAM ELMÉLETI KIKÉPZÉSE ALATT VÉGZETT 
REPÜLÉSEK 1943.10.11. és 1944.03.19. között 

 
Név 

 
Idő 

Repülőgép típusa és használati módja 
Bücker 
NP 

Bücker Pe Arado 
NP 

Arado Pe 

fsz ó p idő ó p p fsz ó p idő ó p p 
Czapári Zoltán 3 1943.10.11. 1944.03.19. 8 1 00 10.

13. 
731250 41 7 05 01.

27.
23 5 40

Eleöd Attila2 1943.11.13.-1944.02.01 -- - -- -- 11 1 50 -- - -- -- -- - -- 
Gótzy Pál 5 1944.01.18.-03.19. -- - -- -- 4 -- 45 -- - -- -- 7 2 00
Horváth Gábor 4 1944. 01.18.-03.19. 2 - 20 -- -- -- -- -- - -- -- 7 1 25
Illés Ödön 2 1944.01.13.-02.01. 5 1 50 -- -- -- -- -- - -- -- - ---- 
Kováts János 4 1943.01.18.-03.19. 5 - 25 -- -- -- -- -- - -- -- 6  1 25
Molnár Béla 4 1943.12.16.-1944.03.20. 8 1 25 -- -- - -- 10 2 40 -- - - -- 
Pintér Gyula 4 1943.12.15.-1944.02.02. 3 - 55 -- -- -- -- 14 2 10 -- -- - -- 
Sürü Béla 3 1944.01.18.-03.19. 2 - 35 -- -- -- -- -- - -- -- 5 1 00
Szabó Károly 2 1943.11.29.- 1944.01.17. 8 1 00 -- -- -- -- -- - -- -- 13 2 30
Szentgyörgyi Zoltán  1 1944.01.18-31 1 - 20 -- -- -- -- -- - -- -- 6 1 00
Thurzó Jenő 4 1943.12.16.- 03.19. 12 2 35 -- -- -- -- -- - -- -- 3 1 50
Ujházi László 2 1944.01.13.-03.18 11 2 00 -- -- -- -- 2 - 10 -- - - -- 
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Veszprémben folytatódtak a Sólyom repülések. Elsők között azok mentek el, akik 
már Taszáron előrehaladtak a Sólyom kiképzésben. Így Pintér Öcsi után 3.-nak, Nyitrai 
Jancsi ment el. Cr-42-el is még Szobránczinál repültek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Tapolcára kihelyezett csoportnál is repült, majd Veszprémbe jött vissza 
2 Tapolcára kihelyezett csoportnál is repült, majd Kenyeriben folytatta kiképzését 
3  Szegeden , majd Acsádon műszerrepült a Romboló Kiképző Kerethez került. 
4 Szegeden 20 órát műszerrepült a vadászkiképző keretnél Székesfehérvárott folytatta 

kiképzését 

5 1944. 05. 09-én Sólyommal Vecsenyben kényszerleszállt befejezte ezzel repülését 

Ugyanakkor mondható, hogy repülő kiképzésének szervezése nem volt a 
legtervszerűbb. Egyes személyeket, csoportokat „futattak” parancsnokaink, másokat 
indokolatlanul, feltételezhetően géphiány miatt – nem tudták megfelelő ütemben 
képezni.  

Az akkor évfolyam első Horváth Gábor Szobránczy alatt annyira előreszaladt „mint 
vadász jelölt”, hogy azután mintegy 90 napot töltött törvényesen, vagy a nélkül 
szabadságon udvarlással. 

Engedély nélküli eltávozásait társai fedezték. Ez azért volt lehetséges, mert a 
légiriadók miatt repülőgépeinket a jutasi –veszprémi- repülőtéren a reptértől keletre 
levő erdőkben rejtettük el. A gépeket reggel a starthoz, délután pedig vissza kellett 
gurultatni. Ezt olyanokkal végeztették, akik már a típust repülték. A gurulás távolsága és 
így ideje olyan nagy volt, hogy elég volt arra, hogy parancsnokaink soha ne tudjanak 
pontos létszámot megállapítani. Így ha véletlenül valakit kerestek, társai jelentették, 
hogy a gurulásból még nem jött vissza. Így Gábor aztán sokszor és sokat lógott.  

 Lassú Béci sízni csábította Papodra Dinka Tibort. Kuka bukott és elmaradt a 
repülésben társaitól, mire Szobránczy külön foglalkozott vele és engedte el Héjával. 

 Frank Jóska Aradojának szárnya leszállás közben megsérült, nem jelentette. 
Szobránczy észrevette és megfenyítette. Nagyon nagy tekintélye volt a növendékek előtt. 

Lassú Béla egy Aradoval műrepült. Motora leállt és Ő a Papod tetején levő mintegy 
50 méter hosszú legelőre kényszerleszállt. Erre tette le gépét olyan szerencsével, hogy 

 
Név 

REPÜLŐGÉP TÍPUSA ÉS  HASZNÁLATI 
MÓDJA 

Fw-58 NP Fw-58 Pe WM 21 NPWM-21 Pe 
fsz ó p idő fsz ó p fsz ó p idő fsz ó p 

Czapári Zoltán  3 12 1 05 -- - - -- 13 1 40 03.
18. 

6 - 50

Eleöd Attila 2 3 - 40 01.
25.

5 1 05 -- - -- -- - - - 

Gótzy Pál 5 -- - -- -- - - -- 18 2 50 -- - - - 
Horváth Gábor  4 -- - -- -- - - -- 10 1 10 01. 

25.
29 4 40

Illés Ödön  2 4 - 20 -- 9 1 30 1 - 20 -- -- - -- 
Kováts János 4 - - -- -- - - -- 24 4 35 -- -- - -- 
Molnár Béla 4 3 - 20 -- - - -- 12 1 4 02.

02.
16 4 05

Pintér Gyula 4 - - -- -- - - -- 15 1 35 -- 11 1 25
Sürü Béla 3 - - -- -- - - -- -- - -- -- 25 3 35
Szabó Károly  2 3 - 30 -- - - -- 11 2 10 -- -- - -- 
Szentgyörgyi Zoltán - - -- -- - - -- 21 1 25 -- -- - -- 
Thurzó Jenő 4 3 - 20 -- - - -- -- - -- -- 24 3 45
Ujházi László 2 3 - 15 01.

25.
10 2 25 -- - -- -- -- - -- 
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hátsó futókerekét egy tuskó megakasztotta, letörte és a csonk végig fékezte a mezőt két 
fa előtt megállt. A műszakiaknak szét kellett szedni az Aradot, hogy le tudják hozni a 
hegyről.  

Az eseményt a Magyar Szárnyak képes hetilap is megírta. 
Báti Jancsi Tétre udvarolt. Minden este lelépett vonattal és hajnalban megjelent. 

Az altiszti autóbusszal jött ki a repülőtérre, átöltözött overallba és ment ki a startra. 
Magával vitt egy üres üveget, amelyet napközben, ha repült ledobott menyasszonyának, 
aki ebből tudta, hogy minden rendben van nem bukott le.  

Fekete főhadnagy, mint repülésvezető lezser ember volt. Szendei Jóskát (Pópa) 
vándorrepülésre küldte Héjával. Visszajövet Pópa elnézte a plahét168, és a „jó öreg Héja” 
nem akarta letenni futóművét. Már csaknem a reptér végén lebegtem, mire két 
lehetőségem volt. Vagy belemegyek a Messersmittekbe, amik a Pumákéi voltak, vagy 
megpróbálom a „tilos” felszállást. Én ezt próbáltam. Zabhegyről és imádkozástól 
minden próbáltam és szárnyam vége a füvet érintette, de felemelkedett. Szerencsére jó 
szélirányban szálltam le. Két fogadásra vártam, vagy letolásra, vagy dícséretre. Fekete 
(fhdgy.) már rég elfelejtette, hogy van még egy gép a levegőben, így teljesen elfelejtette 
megérkezésemet. Ha-ha, hihetetlen, de valóban így történt. Sokszor ölel: Pópa” 169  

Veszprémben a repülést Telbisz szds. vezette Iharos Elemér segítségével, valamint 
Orsovay Ervin, aki fegyver-, és bombaismeretet oktatott.   

Telbisz Lóránt szds. (Lulu) magát is meg növendékeit is féltette a Héjától. Palkó 
László szds.-t hívta át Tapolcáról, hogy előadást tartson a Héja repülési 
tulajdonságairól. Sikerült is ráijeszteni a csoportra. Szőts Lali az elsők közt ment el, és 
amikor felszállásra jelentkezett, megfigyelték, hogy úgy reszketett idegességében a lába, 
mint az a bizonyos miskolci kocsonya.  

1944. márciusában, Veszprémben már csak az ott maradó növendékek repültek, 
mert az évfolyamot kettéosztották a Tapolcára kihelyezett csoporttal. 

1943. márciusától a m. kir. 1. honvéd bombázó repülő kiképző osztály 1. repülő 
kiképzőszázada Telbisz Lóránt szds. századparancsnok vezette a repülést és írta alá a 
repülési naplókat. 

A tél alatt az 1-es bombázó repülő kiképzési osztály 1. Százada Telbisz Lóránt szds. 
vezetése alatt, a 2. század Nyárády Lajos szds. parancsnoklásával március 15.-ig 
felváltott csoportokkal személyenként mintegy 20 felszállást végezve és 4 órát 
repültünk.  

 Az elméleti oktatás lezárása után az évfolyamot több csoportra osztották: Földi, 
Hayden és Posgay a Honvéd Repülő Kísérleti Intézetbe kerültek a hírneves Dóczy 
Lóránd hadiműszaki törzskari (hmtk.) alezredes parancsnoksága alá. 

Egy nagyobb csoport Veszprémben maradt, az évfolyam többi része a tapolcai 
repülőtérre települt át a III. fokot jelentő WM-21 Sólyom kiképzésre.  Az I század így 
megoszlott. Egy része Tapolcára ment Sólyom típus gyakorlására (akik már Taszáron 
egyedül repülők lettek) és átképzésre (a debreceniek), akik eddig nem repülték.  

A „jobbak” maradtak Veszprémben. Nagy sérelmem volt ez, mert érthetetlen ok 
miatt kettőnket Szabó Imrét és engem is Tapolcára vezényeltek, annak ellenére, hogy 
mind a ketten Taszáron már Sólyommal egyedül repültünk. Feltételezem, hogy 
kijelőlésemnek oka az volt, hogy a tapolcai csoportnak legyen egy olyan rangidőse, aki a 
Sólymot már repüli. 

                                                 
168 Általában 1x5 méteres fehér vitorlavászonból készített lapok T alakban történő kihelyezése.  A T szára 
a leszállási irány jelzésére szolgál. Ha a két lap + alakban van, az „leszállási tilalmat” jelent 
169 J. Szendei Toorak Victoria Australia 3142 1991. 12. 02.- i levele. 
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A Magyar Királyi Vitéz Nagybányai Horthy István Honvéd 
Repülő Akadémia II. Évfolyamának 

Repülő kiképzése az avatásig 
1943. 03. 15. -1944. 08. 20. között. 

3.1. Veszprémben maradó csoport repülése 
1943. 03. 15. -1944. 06. 22. között. 

1945. 03.  15-ét még Veszprémben ünnepeltük meg. Ekkor éltük meg az első nagy 
amerikai bombázó kötelék átvonulását. A felhőalap 500-7oo méteren volt, így látni nem 
láttunk semmit, de amit hallottunk, a sok száz repülőgép félelmetes kötelék-kötelék 
utáni morajlását, dübörgését, az félelmetes volt. Pedig gondolom a szokásos 8-9 ezer 
méteres magasságban repültek, akkor is. Ijesztő volt főleg annak tudata, hogy semmit 
sem tudsz csinálni, csak guggolni a légvédelmi árokban szorongatva az üres puskát 
kezünkben.  

Az elméleti oktatás 1943. 03. 15-i lezárása után az évfolyamot több csoportra 
osztották: 

Március 17-én a tapolcai csoport elutazott Veszprémből Tapolcára.  A csoporttal 
történtekről később számolok be.  

1943. márciusától a m. kir. 1. honvéd bombázó repülő kiképző osztály 1. repülő 
kiképzőszázada Telbisz Lóránt szds. századparancsnok vezette a repülést és írta alá a 
repülési naplókat. 

Veszpémben maradók repülési napjai: 170 
Március: 17. 18. 19, 20, 21, 22, 24. 26. 27. 29-én 10 repülési nap 
Április: 18, 19, 20, 22, 24. 25, 26, 27, 28, 29.-én 10 repülési nap 
Május: 05. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 27-én 

20 repülési nap 
Június: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15. 16, 20, 21, 22-én 16 repülési 

nap 
Összesen 56 repülési napon repülhettek.  

Három napos együttartás volt. Ez alatt lőtte le pisztollyal a lámpát Szakács Karcsi. 
Nagy ribillió lett.  

Március 19-én Veszprémben repülőkiképzés folyt és német kötelékeket láttak a 
reptér felett elrepülni.  

A vadász csoportunk Sólyommal iskolakörözik, és fordulógyakorlatokat hajt végre.   
Gótzy Pali Sólyommal gyakorló repülés végezve a levegőben van. Egy német JU 88-as 
foszforcsíkjai kényszeríttették171 leszállásra. Szerencsére nem találta el. Ugyanezt 
megtették balogh Popeje gépével is, arra is rálőttek. A repülést vezető szds. (Telbisz 
Lóránt) erre az üzemet befejezi. Pali mikor leszállt, Telbisz Lóránt szds. hozta 
tudomására, hogy a németek megszálltak bennünket. 

Miklóssy Sándor így emlékezett:  "Német Ju-88-as repgépek köröznek a reptér 
felett úgy 200 méteren. Mindegyik hasa alatt ott sötétlik 2 db. kb. 250-es bomba. 

Podhradszky ezds. úr a reptér-, és évfolyam parancsnoka egy ideig nem engedte a 
német gépek leszállását. Ezért később börtönbe is került.(Mátay)  

Inokai András két oktatóval Arado B-kel támadták a német csapatokat. Majd 
eltűntek a repülőtérről. 
                                                 
170 Személyemben a tapolcai csoportba beosztottak rangidőse lettem, ezért a Veszprémben maradt 
csoportról írottakat bajtársaim közlése alapján ismertetem.  
171 Ferenczy Zoltán ugyan He-111-es felderítő gépre emlékezik, de Miklóssy Sándor emlékezete 
perdöntő. Az ominózus gép Ju-88-as volt. 
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Dél felé a 88-ok alacsonyabbra ereszkednek. Egy Ju-52-es leszáll, egy szds. és 16 
német katona, valamint egy kis gépágyú kerül ki belőle. A német szds. átveszi a reptér 
parancsnokságát. Egyes őrségeket németekkel is megerősítenek. Két 20 mm-es 
gépágyúval biztosítják a németek a felszállási tilalmat. 

A tényleges helyzetet századparancsnokunk délután 3-kor ismerteti. Felszólít 
mindenkit a fegyelmezett, udvarias, de a halálig is büszke, kemény, magyar katonás 
viselkedésre. Szörnyű levertség, találgatások, éjszaka alig tudunk aludni...!"   

A repülést másnap a Rep. hadosztály betiltja, egyelőre magyar felségjelű gép nem 
repülhet.  

Április 3-12 között volt a húsvéti egy hetes szabadság. 

1944. 04. 12-én volt három – RKI-hez vezényelt évfolyamtársainknak az első 
bevetése. Dóczy alezredes kísérője Hayden Sándor aks. A 2. géppár Boskovits Sándor 
szds., kísérője Posgay Antal aks. A 3. géppár Hendrey Szilárd szds., kísérője Földi István 
aks. 

A Boeing 17-es kötelék ellen az Adria felett támadtak. Dóczy előreengedte Hayden 
Sanyit, aki 50 m-re megközelítette a kiválasztott gépét, közben egy lövés jobb könyökét 
szétroncsolta. Jelentette, hogy erősen vérzik. Dóczy rádión kéri, hogy tartson ki. A 
rádiós lövész ilyenkor segíteni nem tud. Sóstón Sanyi hasra szállt. Budapesten halt meg. 
Ő az évfolyam első hősi halottja.  

1944. 04. 13.-án szomorú esemény történt a Repülő Kísérleti Intézethez 
vezényelt  évfolyamtársunk  Hayden Sándor bajtársunk hősi halált halt, akit még számos 
bajtársunk követett. 

Hayden Sándor akadémikus haláláról. Szószerint idézem a Magyar Szárnyak 1980 
– as  IX. évfolyam 9. számában megjelent cikket, mert ez talán a leghitelesebb forrás az 
össze között: 

„Hayden Sándor Kalkaházán (Táplánfa), Vas megyében született 1924. április 29.-
én. Hősi halált halt 1944. április 13.-án. Az akadémiára 1942 szeptemberébe vonult be. 
Harmadmagával, mint német repülőakadémiai „vendégnövendéket” Németországban 
képezték ki. Három repülő aks. ugyanebben az időben, Olaszországban kapott kiképzést. 
Hayden aks. és társai 1944. februárjában érkeztek vissza, és avatásukra várva a (Repülő) 
Kísérleti Intézetnél nyertek ideiglenes beosztást. Könyörgött, hogy bevetésre mehessen. 
Hősi halála problémát okozott. Akadémikust ugyanis nem lehetett hadiállományba 
sorolni, illetőleg bevetni. Ezért gyorsan hadnaggyá léptették elő. Post humus Signum 
Laudis-szal tüntették ki. 

Németországi kiképzésének idején többször is megkörnyékezték abból a célból, 
hogy csatlakozzon a Luftwaffe-hoz. Egy Alexander von Hayden nevű német nemesnek a 
német fegyveres szolgálatban van a helye – mondták neki. Sanyi próbálta 
megmagyarázni nekik, hogy a család osztrák eredete ellenére ők érzelmileg, 
felfogásbélileg teljesen magyarokká váltak. Magyarország védelmében, magyar 
felségjelű repülőgéppel harcolva óriási túlerővel szemben, kötelességének teljesítése 
közben hősi-halált halt.  

1944. április 12.-én a kora délutáni órákban – hosszantartó légiriadó után 
jelentették a Székesfehérvár-i repülőtér parancsnokának, Czapáry Zoltán ezredesnek, 
hogy a reptéren hasra szállt egy Me-210-es gép. Személyzete Hayden Sándor aks. és a 
hajózó lövésze. Hayden aks. súlyos karlövéssel sok vért vesztett. 

Azonnal beszállították a gyengélkedőbe. Onnan az orvos kíséretében kórházba 
szállították. Intézkedés történt, hogy a sebészorvos várja a sebesültet. A kórházban 
megállapították, hogy a jobb könyöknél hatolt be a lövedék, a felső kar csontja alatt 
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végigfúrta az egész felső kart és a vállhoz közel, súlyos csontsérüléseket okozva hagyta el 
Sanyi testét. Nagy volt a vérveszteség. Nem tudtak plazmát adni, ezért sós vizet adtak 
neki, de az ér nem vette be. 

Czapáry ezredes úr - aki Sanyit „harmadik” fiának tartotta, tekintettel a családok 
régi barátságára, s Endre fia és Sanyi közötti gyermekkorban kezdődő, rendkívül szoros 
barátságra – közölte a Szombathely-i kórház parancsnokával – dr. Maurer Frigyes 
ezredes orvossal – Sanyi nagybátyjával a sebesülést. Kérte, hogy repüljön Pestre, mert 
Sanyit Pestre viszik. Czapáry ezredes úr utasította a Mátyás téri Ortopédiát, hogy 
legyenek készenlétben Sanyi fogadására. Dr. Salgó alezredes úr várt rájuk. 
Személygépkocsin mentek Pestre. Ott az igazgató főorvos, az inspekciós orvos és a 
kórházi személyzet készenlétben voltak. Ott volt a család barátja Bánfalvi István 
vezérőrnagy, a Légierők parancsnoka és ott volt Dóczy Lóránt hmtk. alezredes is, a 
Kísérleti Intézet parancsnoka. Az orvosok rögtön „pártfogásba” vették Sanyit. Műtét 
után Sanyit külön szobára vitték. Czapáry ezredes úr felesége, aki szintén fiának 
tekintette a „harmadik Czapáry fiút”, állandóan Sanyi mellett tartózkodott. Sanyi karja 
ki volt kötve. Beszélgetett, tréfált az ápolónőkkel. „Jól érzem magamat semmi sem fáj” 
mondta. „Kár, hogy ma nem mehetek az operába, odavész a jegyem.” Beszélt a légi 
ütközetről. „Óriási volt az amerikai kötelék elhárító tüze. Minden nyomjelző felém 
tartott” – mondta Sanyi. 

A késő esti órákban légiriadót jeleztek. Kifeszített karja miatt nem lehetett Sanyit a 
légópincébe leszállítani, ezért egy földszinti üres szobába helyezték el. Czapáry ezredes 
úr felesége mellette maradt. A bombák hullottak. Hirtelen hörgő légzésre lett figyelmes. 
Lerohant a légópincébe az orvosért. Az orvos megállapította, hogy Sanyi haldoklik. 
Közben megszakítás nélkül hullottak a bombák. Talán ezek voltak az utolsó hangok, 
amit Sanyi hallhatott. Eszméletét vesztette. Egyszer csak elcsendesedett. Hayden Sándor 
repülő akadémikus egy régi K.u. K. katonacsalád magyar ágának utolsó férfi tagja hősi 
halált halt. 

Frankó Bandinak 1989 szeptemberében a Burgenland-i Podersdorfban rendezett 
45. éves avatási találkozónkon mutattam (dr. Farkas Jenő) a Hayden család birtokában 
lévő, ereklyeként őrzött megsárgult okmány másolatát: 

M. kir. 1. honvéd repülő hadosztály Parancsnokság 

26. sz. Repülő hadosztály parancsnoksági parancs 

Budapest 1944. április hó 18.-án. 

Hayden Sándor hadnagy repülő halála. 

86. 727/eln. VIII. – 1944 

Hayden Sándor hadnagy – még, mint akadémikus – Németországban nyert 
repülőgép vezető kiképzést, nem csak Me-210, hanem  Me-410 rombolón is. Ilyen 
minőségben hazajövetele után, de már, mint a német és a magyar repülőgép-vezető 
jelvény tulajdonosa – a Repülő Kísérleti Intézethez került csapatszolgálatra, mint a 
fennálló szabályok lehetővé teszik. 

Mint akadémikus az R.K.I.-nál repülőtudás tekintetében csakhamar az élcsoportba 
került és összegyéniségénél fogva a Ferihegy-i repülőtér dédelgetett kedvence lett. 
Minden vágya csak az volt, hogy ellenséges repülőtámadás esetén bevetésre 
kerülhessen. 

1944. április 12.-én, amikor egy igen erős ellenséges kötelék berepült 
Magyarországra, Hayden Sándor – szívében tele örömmel és büszkeséggel – végre 
felszállhatott. 
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Az őt annyira szerető parancsnoka mellett repülve – az ellenség üldözése közben – 
horvát légtérben légharcba jutott. 

A légiharcban, mely 10-szeres túlerővel szemben folyt le, Hayden Sándor 
megmutatta, hogy rendkívüli tulajdonságai mellett ő hős is! Hős a szó legszorosabb 
értelmében. Harcolt és küzdött addig. Míg egy ellenséges gépágyú lövedéktől súlyosan 
meg nem sebesült. 

Amikor ezt parancsnokának jelentette, parancsot kapott arra, hogy sebességét 
fokozva É-i kurzuson a kötelékből váljon ki és igyekezzék magyar légtérbe jutva magyar 
földön kényszerleszállni. 

Hayden Sándor még több mint 250 km-en át Székesfehérvárig vezette a gépet, de 
ott már csak annyi ereje volt, hogy le tudjon szállni és ezzel a gépét és a gépben ülő 
rádiótávírászának életét meg tudja menteni. 

A gépből való kiemelés után eszméletét veszítette. 

Székesfehérváron elsősegélyben és vérátömlesztésben részesült, majd a lehető 
leggyorsabban Budapestre szállíttatott. 

Amikor eszméletre tért, akkor is csak az, bántotta, hogy gépe leszállásnál kissé 
megsérült, és hogy - az ő megítélése szerint – néhány hétig nem fog repülni, tudni. 

Mindannyiunkat, akik őt láttuk ezekben az órákban, lenyűgözött az a hősi 
akaraterő, ami belőle kisugárzott. Mindannyiunkban az az, erős hit lobbant fel, hogyha 
ilyen erős hősök a magyar ifjak, nem kell aggódnunk a magyar jövőért 

Hayden Sándor ezekben az órákban boldognak, nagyon boldognak érezte magát, 
mert szíve legfőbb vágya: a harc teljesült. Hisz – mint ő mondotta – erre nevelődött, 
ezért tanult, ezért dolgozott, ezért él és ezért hal. 

Hayden Sándort a leggondosabb orvosi kezelés sem tudta megtartani az életnek. 
Éjféltájban csendesen, szépen örökre elaludt. Megdicsőült a Hazáért! 

Bajtársak! Amikor én ettől a sziklaszilárd jellemtől, ettől a tetőtől – talpig hős fiatal 
férfitől ezúton is elbúcsúzom, mintaképül állítom őt elétek a repülés iránti lángoló 
szeretet, a kötelességteljesítés, az önfeláldozó hősiesség terén. 

Hayden Sándor bajtársunkat a legfelsőbb Hadurunk az ellenség előtt tanúsított 
önfeláldozó és rendkívül vitéz magatartásáért soron kívüli hadnaggyá léptette elő. 

Mi életben maradottak pedig fogadjuk meg, hogy Hayden Sándor hadnagy, 
rajongással szeretett bajtársunk és barátunk emlékét: mint a magyar repülés egyik 
legnagyobb hősét és vértanúját örökké őrizni fogjuk. 

Ezt a parancsot tiszteknek, tiszthelyetteseknek és legénységnek egyaránt ki kell 
hirdetni. 

Vitéz Bánfalvi vőrgy. 

04. 15 Összevonás Veszprémben. Mi jöttünk vissza Tapolcáról, kimenő öltözetben 
puskákkal. 

04. 16 temetés Budapesten a Farkasréten volt, és az egész század díszelgett. Egy 
repülőraj koszorút dobott le.  

A német megszállással egyidőben megkezdődtek a kiméleletlen amerikai 
bombázások. 

Még a bombázások elkezdése előtt Márkó fele a fenyőerdő mellett egy légvédelmi 
árkot ástunk, amelyet az erdőn való áthaladás után rögtön elérhettünk, és igénybe 
vehettünk volna egy esetleges repeszbomba szőnyeg ellen. Mikor a bombázás veszélye 
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akuttá vált, bennünket a Márkó feletti erdőben álló faházakba telepítettek és éjszakákat, 
valamint a szombat késődélutántól a vasárnapot is ott kellett töltenünk. Mekkora 
előrelátás! Két alkalommal is (lásd 06. 06. és 06. 08-án írottakat) volt olyan 
repeszbomba támadás, amikor – szerencsénkre – nem tartózkodtunk a repülőtéren. 
(Drávai Pál-Ferenczy Zoltán).  

A fiatalság bohóság! B. Nagy Kálmán írta ápr.28-án Veszprémből levelező lapján 
„Gyakran elkóboroltunk a szerelmes madárdaltól teli erdőbe, melynek levegője 
gyöngyvirág illattal teli. Kétszeresen élveztük a tavaszt. A közeli Márkón van 
elhelyezésünk két faházat építettek nekünk s most ott kellett jó idő esetén aludnunk, ha 
bombázással kell számoljunk. Rossz idő esetén régi körletünkben vagyunk. Kint minden 
reggel madárcsicsergésre ébredünk. Egyeseket ez idegesít, engem felüdít.” 

 
 A repülés feloldása után kezdett a csoport magyar Héjákkal repülni, mellyel – 

ennek javított változatával – zuhant le Horthy István Akadémiánk névadója az orosz 
fronton.  

A Héja a Re-2000-es olasz gép javított változata volt K 14-es (14 hengeres csillag) 
motorral. A gép rejtett szegecseléssel készült és e miatt javultak aerodinamikai 
tulajdonságai mellett sebessége is. Három pont helyzetben itt sem lehetett 
természetesen – mint a Sólyomnál – előre látni. Mivel együléses gép volt s nem volt 
kétüléses változata, rögtön egyedül mentünk el vele. A kötelező le és felszállások után, 
sor került a műrepülésre is 3000 méteren. Érdekessége volt ennek, hogy ha hirtelen 
belehúztál a botba, a gép automatikusan egy „dobott orsót” vetett.  172  

Karpaszományos társaink közül többen voltak, akik az előző évfolyamból maradtak 
le, és velünk voltak a kiképzés teljes ideje alatt, mint Nyitrai Jancsi, Horváth Karcsi, 
vagy Bardon Pali, aki a második félévben aktivált. Ilyen fiú volt köztünk Csatári nevű 
karpaszományos is, aki a Veszprémben maradt első vadász csoportnál repült. (Más 
csoportbeliek nem is ismertük.)  

Thurzó Jenci után 1944. 04. 28 vagy 29-én CR- 42 -re került sorra. Megkérte 
Jencit, hogy cseréljenek és ő mehessen el, mert vasárnap megismerkedett egy lánnyal és 
megígérte, hogy ebben az időpontban „bejelentkezik”. Szegény fiúval ekkor beszéltünk 
utoljára, mert a repülőtér telefonon kapott értesítést, hogy egy gép lezuhant.  Csatári 
volt. Úgy hírlett dugó húzóba esett. A valódi ok soha nem derült ki, mert zuhanása után 
egy zsebkendőt tartott a kezében. A vezető ülés tele volt szórva olajjal. Nem lehetett 
megállapítani, hogy a hidraulika cső a zuhanás előtt vagy után tört-e el. Az sem derült ki, 
hogy orrfúvás miatt esett-e dugóba vagy a kiszóródó olajat akarta-e letörölni és ezért 
nem figyelt a sebességre? Örök titok maradt. 

Volt egy eset, amikor Thurzó Jenci nem ette meg a mézes kenyerét, amit éppen 
indulásakor hoztak a felszolgálók - ki a startra. Jenci felszálláskor nem tudta hová tenni 
a kenyeret, fogta a gázadagoló kart bal kezében. Lomha gép lévén a Sólyom, ha nem 
trimmeltél 173, nagy kormányerők léphettek fel. Jenő igyekezett felzárkózni vezéréhez 
melyet egy jól meghúzott bal fordulóval igyekezett, utolérni. De a Sólyom visszabeszélt 
és 800 méterről megkezdett csúszni, amit Jenő úgy 300 méter körül vett ki, de közben 

                                                 
172 Véleményem szerint ez is lehetett Horthy István halálának egyik oka, mert Ő is puskáit 25. bevetése 
előtt 300 méter magasan, egy domboldalra végrehajtott – túlszűkített – fordulóval akarta kipróbálni. Ez a 
túlszűkítés is okozhatta a gép „dobott orsóba” való „kényszerítését”, melynek során a gép egy dobott 
orsót vetett, melynek palástja több lehetett 300 méternél és emiatt kapta el a földet. – Érdekes, hogy ez, és 
más lehetséges repülőgépvezetési hiba, fel sem merült akkor sem a baleset kivizsgálása során, pedig több 
éves tapasztalatom alapján minden katasztrófával végződő baleset alapvető oka a repülőgépvezetésében 
elkövetett hiba volt. 
173 Az un. trimmlapok beállítása. Az un. trimmlapok a visszintes magassági kormánylapok kimenő élein 
voltak és annak „finom beállítására” voltak szerkesztve. 
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kidobta a mézes kenyerét és azon gondolkodott, hogy ugorjon vagy maradjon. Maradt 
mézes kenyér nélkül. A gépben való eszegetésre ez volt az első és egyben utolsó kísérlete.  

1944. 05. 09. Gótzy Paja 174 és Pati-Nagy Miklós Sólyommal Veszprémben még 
vándorrepülésre való indulásukkor, Fekete (Schvarc) főhadnagy még odaszólt nekik, 
hogy -„vándorra már nem tudtok elmenni”, de ők ennek ellenére elindultak a Veszprém, 
Alsóőrs, Lepsény, Mór, Tét, Csót, Veszprém útvonal-repülési feladatra. Mór és Tét 
között Vecseny puszta mellett kényszerleszálltak egy uradalmi táblán. A gép porlasztója 
befagyott. Süllyedés közben még be is spricceltek, ami a fagyást csak fokozta. A motor 
leállt. 80 méteren a kis sebesség miatt a gép csúszni kezdett, a föld felett a gépet Pali 
még a gépet ugyan felrántotta, de az jobbra, majd a hátára fordult. A két szárny 
lemaradt, a törzs külön állt.  

Vecseny puszta Réde községtől északra – a háború előtt - lakhelyünk mellett egy 
dombsor tetején van. A tábla a pusztától délkeletre Sikátor község fele lejtő táblán van, 
ahol kényszerleszálltak és átvágódtak.  

Pali súlyos agyrázkódást szenvedett, arcát a műszerfalon összetörte, két fogát a 
plexiüveg verte ki, kulcscsontja eltört. Miklósnak csak egy pár bordája törött, 
könnyebben sérült, húzta ki a gép alól. Szerencsére, mert nem folyt ki az üzemanyag, 
nem gyulladt ki a gép.  

A zuhanás után Pali elővette térképét és kereste, hogy hol vannak, a térképét 
összevérezte. Rövidesen megjelent az intéző úr175 autóval, embereivel, aki kettejüket 
Vecsenybe vitte.  A tulajdonos lánya Eszterházi Margit grófnő is éjjel velük volt. Inokai 
András szds. a repülést vezető 1. század parancsnoka jött ki Veszprémből egy 
őrmesterrel mentő gépkocsival a jegyzőkönyvet felvenni és intézkedni. Ő engedélyezte, 
hogy a két növendéket ne a fehérvári, hanem a győri kórházba vigyék. 176 

*  *  * 
 1944. 05. 10-én Veszprémben valaki hátdugóban Aradóval zuhant le. 177  Kedves 

fiú volt. Nyomott volt a gyászvacsora hangulata. Nagyon el voltak társaink 
kámpicsorodva. Még nem szoktunk hozzá az elváláshoz, illetve a váratlan repülő 
halálokhoz, amely valamelyikünk legjobb barátját szedte áldozatul. Veszprémben az 
avatás előtti 100 napost ekkor a reptéren tartották Inokai András szds. úr, 178 
magyarázta meg, hogy soha sem szabad ezért szomorkodni, mert ennek mindannyiunk 
mindenkor ki vagyunk téve. Magával hozta gitárját és nagyon szép hangjával tanította 
meg nekünk a "Fiúk, ha megremeg kezemben e jó nedűvel telt pohár ..." kezdetű dalt. 
(Baradlay György)  

1944. 05. 15-én Az I. Szobránczy-Telbisz századnál I. vadászcsoportnál 
Balatonfőkajáron Varga Lajos hdp. őrm. Héjával alacsonyan felvett rácsapás miatt halt 
meg. Belerepült menyasszonya házába állítólag szerelmi bánatából. (Ferenczy)  

                                                 
174 Ebben az évben Gótzy Pajának ez volt a 72. egyben utolsó felszállása, 15 ó 45 p repülési idővel. 
Kórházba került, gyógyulása után részvett az avatáson, majd, mint hadnagy Kenyeriben csatlakozott az 
ottani csoporthoz, ott kapta letiltását. A Szent László hadosztály repülő Lövész ezredébe vonult be. 
Szakasz- majd századparancsnokként Letkésen esett orosz hadifogságba. Parancsnoka lovagkeresztre 
terjesztette fel. Évfolyamunkhoz legjobban ragaszkodó tisztek közé tartozik. (2010)  
175 ifj. Elekes Gyula – akit jól ismertem – a jószágigazgató fia volt, Mosonmagyaróvárott végzett okl. 
gazda. A háború után a Bakonyban volt egy Tsz-ben agronómus. 
176 Gótzy Pali a győri kórházból 1944. 07. 08-án jött ki. Veszprémbe vonult be a Reptér psághoz és ott 
Eleöd Attilával volt együtt. Átélték Veszprém bombázását is és Attilával a hatástalanított bombákból 
trinitrotoluolt szereltek ki, és nagy tűzijátékot rendeztek. Pali egy hatástalanított bombát vonaton is haza-
vitt Győrbe, nagy izgalmat keltve az utasok között. Augusztus második hetében Szentkirályszabadjára 
vonult be. Szeptember 1-én Kenyeribe vonult be folytatni félbemaradt Héja kiképzését. 
177 Nem voltam ekkor még a repülőtéren, valaki közülünk mondta. 
178 Inokai András szds. (*1909. 02. 16.) 1932. 08. 20-án avatták a Ludovika Akadémián. 
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Lajcsi a Héjából a kabintetőt leverve, a gépből kiesett és egy nyári konyha cserép 
tetejét betörve nézett holtan az ott főző házi asszonyra. A sebességmérője 900 km/ó-t 
mutatott.  

Pati-Nagy Miklós magassági repülés közben (6000 m-en) porlasztója befagyása 
miatt CR 42-el kényszerleszállt a repülőtérre.  

1944. májusában, mikor már gyakoriak voltak az angolok éjjeli berepülései 
nyugodt pihenésünk érdekében Markó (község) melletti legelő szélén az erdőben egy 
fabarakkot állítottak fel és ez lett új szálláshelyünk. Tapolcáról visszajövet mi is laktunk 
ott egy pár hétig. 

Volt, amikor tehergépkocsival vittek hoztak bennünket, de volt, amikor gyalog 
kellett mennünk a hegyen át.  

Reggel volt vonat Veszprém fele, és ha nem akartunk gyalog jönni, vonatra 
szálltunk. Mint Taszáron, itt is megkértük a mozdonyvezetőt, hogy a kanyarban 
lassítson, hogy leugrálhassunk. A kerítésen lévő lukon keresztül, pillanatok alatt a tett 
helyen, a reptéren, voltunk. Egy ilyen ugrásnál Czapek (Czapári Zoltán aks.) elkésett, 
mert a fülkében utazó lányoktól el akart egy orgona csokrot kunyerálni, és amikor a 
vonat már gyorsítani kezdett Czapek elég szerencsétlenül esett. Mint egy békát úgy 
vitték be a reptérre, eszméletlenül az orvosiba. Néhány napot a gyengélkedőn töltött és 
ez idő alatt kereste édesapja Czapári ezds.  

Vasárnap volt. A társaság kimenőn egyedül Molnár Cigi szédelgett a körletben, és 
megunva magát, kifeküdt az erdő szélre napozni, majd anyaszült meztelenül befeküdt 
egy gémeskút vályújába, és elszundikált. Arra ébredt, hogy egy személygépkocsi áll meg 
vagy 20-30 méterre a vályútól és egy ezredes szállt ki abból. Elmenekülni nem volt már 
ideje, így feszes vigyázz ülésbe vágta magát a vályúban, és amikor Czapári ezredes 
odaért, feszesen jelentett neki. Két napig ezen röhögött az évfolyam, hogy a szőrös Cigi, 
meztelenül a vályúban ülve, feszes vigyázz ülésben egy idegen ezredesnek jelent. Semmi 
zűr persze nem lett, mert Cigi egyrészt nem volt szolgálatban, másrészt egy apa kereste 
fiát és nem ellenőrizni akart. 

1944. májusában sokan túl voltak a Héján, amikor megkezdődtek Bückerrel az 
első követési gyakorlatok.  

A kötelékben 1000 méterre emelkedő két gép kísérője a vezérgép mögé kellett 
beüljön és annak legvadabb fordulózása ellenére, sem volt szabad leszakadjon.  

A vezér „mintha ellenség lenne” ilyenkor gyötörte, húzta, nyomta, hátára fordította 
gépét, vagy szűkített fordulókat - és ha ekkor sem tudta lerázni kísérőjét - gyakran 
felhúzott tauchert179 csinált. Ilyenkor a felhúzó gép sebessége elfogyott és természetesen 
visszacsúszott.  

A kísérő életveszélyes helyzetbe került, s ha időben nem rúgott bele az 
oldalkormányba, bizony az összeütközés veszélye fenn állt. Emiatt a kísérő valamilyen 
nyaka tekert figura után újra keresni kezdte vezérét, azt általában nem találta meg, 
külön szálltak le, így az „ellenség” - a vezér - győzött, lerázta támadóját.  

Sokan úgy summázták az ilyen dolgot, hogy az ellenség megsemmisítésének egyik 
eszköze, - ha nem is éppen a legelterjedtebb módja - hogy leverjük az égről.  

1944. 05. 26 körül Veszprémben a tapolcai 1. csoport legjobbjai májusban 
fejezték be III. fokú kiképzésüket és Veszprémből, mint vadász jelöltek 

1944.06.  10-ike körül mentek Szegedre műszerrepülő tanfolyamra.  
A felszabaduló gép kapacitás lehetőséget adott arra, hogy rövidesen Veszprémből a 

2. Vadászcsoport is Szegedre menjen 20 órás kiképzésre.   

                                                 
179 A „taucher” műrepülési mozzanat. A pilóta felhúzza függőlegesen a gépet, az elvesztve sebességét 
farkánál fogva visszacsúszik, majd orraáll és zuhan addig, amig abból a pilóta ki nem veszi.  
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Ezután megjelent a repülőtér Gyulafirátót felőli oldalán egy 3x2 méretes tábla, 
melyre Székesfehérvár felől jövő Me-109-es vadászgépek pilótái egymás után 
lőfeladataikat hajtották végre. Egy-egy gép több alkalommal csapott rá a táblára, 
kilőtték táraikat és távoztak. Rövidesen jött a következő gép.  

Itt lehettek tanúi társaim a lélekjelenlétnek, találékonyságnak és a végrehajtás 
mesteri kivitelezésének egy Me-109-es gép kényszerleszállásának. A gép egyik 
gápágyújában felrobbant egy lövedék, mely elszakította a gázkar szabályozó rudazatát és 
a gép maximális fordulattal repült. A pilóta mikor a rácsapás után le akarta „venni” a 
gázt, észrevette, hogy a motor maximális fordulatszámon dolgozik. Rájött arra, hogy így 
nem hajthatja végre faladatát, de kigondolta, hogy hogyan tud teljes gázzal leszállni. 
Jutas felől berepült a reptérre olyan alacsonyan, hogy légcsavarja centiméterről 
centiméterre belekaszált a repülőtér talajába ez által csökkentse a légcsavar húzóerejét. 
Még a repülőtér elején a kunkorodó légcsavar letört, majd a szárnyak a gép törzsétől 
leválva, a motor is elvált a gép törzsétől és végül is így csillapodott le. Mi persze a 
startról futottunk a géphez a pilóta életéért aggódva. A pilótára úgy találtak rá, hogy 
fejjel lefele lógott az ülésben lehunyt szemekkel. A látvány arra utalt, hogy nincs életben. 
Rövidesen kinyitotta szemét és a hasán lévő bekötőheveder csatját megütve, 
ejtőernyőstül kioldotta magát, de egyben a fejére is esett. A géptörzsét ezután hasára 
fordították és segítettek a kabin plexi üvegének felnyitásában. Segítettek az addig 
odaérkezett mentő hordágyra tételében és látták, hogy túlélte a veszélyes kalandot.  

Folytatták a repülőkiképzést.   
Az igazat megvallva, nem szerettek a légiriadó alatt az árokba húzódni, mert látták 

szabad szemmel is, hogy a támadó kötelékek bombatere nyitva van-e vagy sem. Ha 
csukott bombatér ajtókkal közeledtek a gépek, nem kellett támadással számolniuk. 
Persze ez nem jelentette azt, hogy légiriadó esetén a kötelező riadót nem hajtották volna 
végre, legfeljebb azt, a bomba ajtók zártsága esetén, merőben feleslegesnek tartották. 

3.2. Tapolcára kihelyezett csoportok repülése 
1943. 03. 17- 1944. 05. 08.-a között. 

Az akadémikus század új csoportot hozott létre Tapolcán. Sólyom típus 
gyakorlására bennünlket, akik már Taszáron egyedül repülők lettünk és a debrecenieket,  
akik eddig  a típust nem repűlték ide helyezték. 

A debreceniek, akiket azelőtt ”bombásoknak" akartak képezni, a repülésben 
hátrányt szenvedtek az évfolyam másik, Taszárra kihelyezettjeivel szemben, mert csak 
ekkor kerültek Sólyom, majd Héja kiképzésre és műszerrepülő tanfolyamra. Csak a 
legtehetségesebbjei érték utol a "taszáriakat". (Ez azt is jelentette, hogy nagyobb 
százalékban maradtak életben.) 

 

Repülésvezetőnk Iharos Elemér fhdgy.180 
Első tiszt: Oravetz Kálmán fhdgy. 181 
Itt oktatott az akkor legeredményesebb magyar vadászrepülő, vitéz Molnár László 

hdgy., Baranyai ? zls. (Malac), Benke János és Tóth János 182 főtörzsőrmesterek, Gyenge 
?, Kass Ferenc és Sinkó János törzsőrmesterek,  Klúg János őrmester és Szikora Pál 
szkv.  Nagyszerű oktatók voltak. 

    
                                                 
180  Iharos Elemér fhdgy. Veszprémből a 2. repülő kik.századnál repülők ismerték. 
181 Oravetz Kálmán fhdgy. Veszprémből helyezték Tapolcára. 1944 04. 01-én még ott igazolta a M. kir. 
Vadászrepülő kik osztályparancsnokság pecsétjével az ott repülő évfolyamtársaim repülő leírását. 
182 Tóth János ftőrm. *1910 végig a Repülő Akadémián oktatott. A háború után Budaörsön a szállító 
század parancsnoka volt szds-i rangban. Nyugdíjasként az USA-ba emigrált. Leveleztem vele. 
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Repülőgépeink (Szabó Károly repülési naplója szerint) 
WM 21 Sólyom 8 db (F2+20, F2+11, F2+25, F2+53, F2+58, F2+90, F6+03, F6+06, 

F6+16, F6+30,  F6+36) 
 Fw 56 Stösser     4 db (G1+32, G1+34, G2+32, G 2+34) 
 Bü 131 Bücker    4 db (I0+37, I1+31,  I2+18, I5+06) 
                          

Gépeink üzemelését és javítását az 1. vadászrepülő kiképző osztály szerelő részlege 
biztosította183. Hangármesterünk Izsai János törzsőrmester. A frontról visszakerült 
gépek voltak, melyek olajszűrőit nem tisztították ki és ezért három gép is felszállás után 
kigyulladt. 
 
Repülési napjaink: (Illés Ödön repülési naplója szerint)  

Április 20, 24, 26, 27, 28. = 5 repülési nap 
Május 04, 05, 08,               = 3 repülési nap 
Összesen 8 repülési nap 
Majd az 1. tapolcai csoport kiválása után: 
Május 10, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31. = 11 repülési nap 
Június 01, 02, 05, 10, 12. = 5 repülési nap 
Összesen 16repülési nap; mindösszesen 24 repülési nap. 
   
A repülő kik. század alosztály-parancsnoka vitéz Orsovay Ervin repülő fhdgy.   
 
A 2. Repülő kik. század Tapolcán, a volt „taszári-vadász” és a „debreceni-bombás” 

csoportból szerveződött. A taszáriak befejezték, a debreceniek kezdték WM-21 Sólyom 
kiképzésüket. 

  
1944. 03. 17-én a déli órákban vagoníroztunk be Veszprém külsőn és egy 

végtelennek tűnő döcögés után érkeztünk este be Tapolcára, a reptéri mellékvágányra. 
Tök sötét volt. Hosszas kóválygás után egy kis fabarakkban találtuk meg nagy nehezen 
helyünket, emeletes összetolt ágyainkat. Másnap terepfelmérés és a környékkel való 
ismerkedés történt. Megállapítottuk, hogy a Szent György hegy oldalában számtalan 
vendégváró borpince van, kitünő borokkal, barátságos gazdákkal. Nagy várakozással 
nézve a jövőnk elé. 

 1944. 03. 19-én másnap, alighogy meg akartuk kezdeni az üzemet, az 
eligazításnak még vége sem volt, mikor jött a telefon Veszprémből, hogy a németek 
megszállták Magyarországot. Két német gép szállt le a tapolcai repülőtérre. Néhány 
tucat, főleg veterán német katona érkezett JU-52 szállítógépeken és foglalta el a 
repteret, majd nemsokára már az SS gépjárművek is gördültek be és fészkelték be 
magukat a reptérre. Kellemetlen incidensre így szerencsére nem került sor. 

  Az SS banda a Tapolca környéki zsidókat szedte össze és vagonírozták be. Mi ezt 
nem láthattuk, mert együtttartást rendeltek el.  Kellemetlen volt, az SS-ek örök 
ordibálása az éj közepén is, amikor zsidó begyűjtő útjaikról haza tértek. Sok volt 
közöttük a honi sváb fiú.  

Majd egy hónapig repülési tilalmat rendeltek el. Elmélet és sűrített gyalogsági 
kiképzés folyt. Az SS-ekkel az összetűzések napirenden voltak. Pofájuk csak akkor lett 
kisebb, amikor nagy csontzene mellett fociban megraktuk őket, és parancsnokuk által 
kiprovokált puskaforgatást és zárt menetrendi versengést is mi nyertük meg.    
                                                 
183 Szentgyörgyi Géza: Kenéz Endre repülőmérnök és a m. kir. honvéd Légierő 2.sz Repülőgépjavító 
Mühelye Magyar Szárnyak 1995 XXIII. Évf. 23. szám 75-82. 
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  A megszállás első heteiben mindenfajta repülést megtiltottak, ezért csak elméleti 

kiegészítő oktatást és sport vagy gyalogsági kiképzés volt. 
 Megkezdődött az amerikai bombázó kötelékek átrepülése a Dunántúl nyugati 

felén, így a tapolcai reptér közelében, sőt később már a repülőtér felett is. Bombázás, 
vagy egyéb légi akció akkor még nem volt. Az első alkalommal elkezdtük számolni az 
akkor még csak átrepülő gépeket. Amikor számuk már elérte a százas nagyságrendet, a 
látvány már nyomasztó volt.    

Ghyczy Marci 184, jó nevű katonacsalád fia elkeseredésében, puskáját (mert a riadó 
alatt azzal ténferegtünk a repülőtéren) a földhöz vágta, érzéseinket kifejezve keserűen 
mondta:  

- „Mit akarunk, és főleg tudunk mi ezekkel szemben elérni?”   
Még a repülési tilalom alatt 1944. 03. 24-én „mutatták be” a Sólyom 

berendezéseit és repülési adatait azoknak, akik még nem repültek rajta (a Debrecenben 
Weihe” iskolát végzetteknek).   

1944. 04. 03 - 12-ig húsvéti szabadságot kaptunk. A Budapestre érkezőket 10h 
után megrázó esemény- a főváros első nagy bombása fogadta. Szabadságuk gyakori légi 
riadókkal telt el. Nappal az UASF bombázói, éjszaka főleg a British Air Force kötelékei 
támadtak. 

Április 12-én megsebesűlt - 
Április 13-án   hősi halált halt Hayden Sanyi. 
Április 15-én az egész évfolyamot összevonták Veszprémbe, mindannyian  oda 

utaztunk. 
Április 16-án az egész évfolyam Budapestre a Farkasréti temetőbe a temetésre 

utazott, tisztelegve hősi halott bajtársunk emléke előtt. Kimenő öltözet, fehér kesztyű 
puskával. 

A „Sólyom” gépekkel folyó kiképzés nem volt probléma- és balesetmentes.  
A csoportot már az elején két fele osztotta Iharos fhdgy. úr, mert voltak olyanok, 

akik már Sólyom egyedül repülőként érkeztek - érthetetlen okból - Tapolcára.  
Velük - bár szabálytalan volt- kétnaponta a reggeli "berepülést" végeztette. "Nem 

vette észre", ha szabályellenesen- a „nehezen repülhető” Sólyommal a közeli hegyek a 
Szentgyörgy hegy mögött – hogy a repülőtérről ne lássák - bukófordulóztunk.  

A csoport másik fele a „debreceni bombások” részére a III. fokú kiképzés 
folytatását a WM-21 Sólyom típus vezetésének elsajátítása jelentette. A „Sólyom” 
gyakorlórepülések mellett  Bücker, Bü –131 kötelékrepülés, Arado Ar-96/A, Focke Wulf 
FW-56 „Strösser” fordulógyakorlatok és műrepülések színesítették a kiképzési 
programot. „A bombások” bemelegítésül néhány felszállást végeztek Arado Ar-96/A 
gyakorlógéppel, utána kezdték el a 2 kormányos repülést (oktatóval) a WM-21-en. 

 
 A kiképzés megkezdésének napján már két géptörés is volt. Alapi Zolika az indító 

ügyeletessége miatt két Sólyom összecsókolózott és mind a kettő kiesett a repülésből. 
Iharos Elemér azonnal fogdába vágta. Ez nem volt elég, mert Zolika önkényesen 
eltávozott. Orsovay Ervin főhadnagy visszajövetelekor elkapta és ez volt az oka, hogy 
Oltikát, nem avatták zászlósnak, és hogy a Szent László hadosztályba osztották be. 

 
Nem lehetett a Sólymot tegezni.  Molnár Laci e közben jött meg Franciaországból, 

ahol társaival egy német Messer 185 századparancsnoki kiképzésen vett részt. Tapolcán 

                                                 
184 Apja vezérőrnagy volt. Földi harcban a Semmeringen, mint a Romboló Kiképző Keret gyalogos 
szakaszának parancsnoka, 1945. április 25-én hősi halált halt. 
185 A Messerschmidt 109-es röviditett neve. Ezt használtuk általában. 
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jelentkezett és vett részt kiképzésünkön. Sólymot oktatott. Szentgyörgyi Coli lett egyik 
növendéke.  

 
1944. 04. 19-én Molnár László hdgy. repült vitéz Szentgyörgyi Zolival. Zolinak 

egyébként is állandó problémája volt a mélységlátásával, nem tudta megítélni, hogy 
leszálláskor milyen magasan van. Ehhez jött az, hogy egy hónapja nem repült 
Sólyommal. Most is magasan lebegtetett, azt hitte, hogy magasabban van és túl hirtelen 
nagy gázt adott. A gépet légcsavarja bepördítette és sebességét veszítve orra állt. Molnár 
Laci ez idő alatt mást sem tett, mikor minden recsegett ropogott, mint káromkodott és 
szidott mindent és mindenkit, elsősorban Colit. Mikor végre megálltak, féloldalas 
bukfenccel hagyták el a gépet. Zoli hat napot kapott leszállásáért. Ma is azon 
csodálkozik, hogy Lacinak milyen lélekjelenléte volt, hogy a baleset alatt folyamatos, 
összefüggő káromkodáson kívül, semmit sem csinált. 

1944. 04. 26. A Honvédségi Közlöny 18. számának 359. oldalán olvashattuk: 
„A Kormányzó Úr Őfőméltósága 1944. április ? napján kelt legfelsőbb 

elhatározásával a m. kir. honvédség hivatásos állományában soronkívűl kinevezni 
méltóztatott: 

I. Állománycsoportban 
A/ Állománycsoportban 

Repülő hadnaggyá 
1944. április 12-ével: 1944. április 12-i ranggal: 

légiharcban repülő hősi halált halt: 
Hayden Sándor 

II. éves repülő akadémikust, aki mint egy romboló repülőgép vezetője, légiharc 
közben súlyosan megsebesült, ennek ellenére repülőgépét több mint 250 km távolságból 
hazavezette, miáltal rádióstávirásza életét és a gépét megmentette, saját életét – 
vérvesztesége következtében feláldozta” (Rendelet száma: 28302/eln. 1944. évi április 
hó 21-én.) 

 
 Az amerikai bombázó kötelékek általában Keszthely felett vették fel Lightning, 

Mustang és a Héjánkhoz nagyon hasonló (egy amerikai tervező asztaltól indult el a két 
típus) szárny profilú Thunderbolt kísérő vadász kötelékeket. 

A helyzet annyira tűrhetetlenné vált, hogy vitéz Orsovay Ervin évf. tisztünk és 
Iharos Elemér (Ikarusz) és Oravetz Nándor (Nándi) főhadnagyok kezdeményezésére, az 
Akadémia parancsnok jóváhagyásával 1944. 04. 30-án kitelepítették a csoportot a 
reptérről nyugatra pár km-re fekvő Lesencetomaj község elemi iskolájának épületébe.  

Légiriadók alatt nappal nem maradhattunk a repülőtéren, és gépkocsin vitték ki a 
növendékeket a távolabb levő erdős területekre. 

 A veszprémi repülőtér elleni súlyos veszteségeket okozó amerikai bombatámadás 
mutatta, hogy ez az intézkedés nem volt felesleges. 

Lesencetomajon éltük kitelepítési hónapjaink legvidámabb szakaszát. Ott az egyik 
legszellemesebb mondás az volt:  „Hogy beszélsz egy FELSŐÁGYI taggal?” 

Innen indultunk általában gyalog reggel 5 órakor a repülőtérre. Csak 11 óráig 
lehetett repülni, mert akkor már jöttek az amerikaiak, mire mi gépeinket szanaszét 
gurulva rejtettük. Iharos Elemér fhdgy. úr. mindannyiunk "Ikarusza", az excentricitás 
határán mozgó nyugodt hidegvére mindegyikünknek imponált.  

 
1944 május elején,  a magyar vadász harcrendben még Héják is szerepeltek. A 

m. kir. 1. vadászrepülő kiképző osztály 1 raja, 3 magyar Héjával még ekkor Tapolcán 
állomásozott.  Repülőgépvezetőik (Molnár László repülő hdgy., Kass Ferenc tőrm., 
Szikora Pál szkv. elhatározták, hogy „megvédik” Tapolca légterét. Betöltették a 
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fegyvereket, jött a nagy légi riadó. A rajt Budapestről is riasztották. Mi puskáinkkal a 
repülőtér árkába riadtunk melyet egy élő sövény szegélyezett.  

 Tapolcáról felszállt a három Héja. Az ellenséges vadászok alacsonyan a fejünk 
felett olyan hajcihőt, béka-egér harcot rendeztek, hogy szemünk-szánk elállt.   

A három Héját oszlopban közölték meg az „ami” vadászok, általában egy Héját két 
gép támadott.  Egy Héja, egy Lightning, egy Thunderbolt, egy Héja, egy Mustang, egy 
Lightning, egy Héja, két Thundebolt üldözte egymást csaknem földközelben. A "kis 
Szikora" a terepet jól ismerve, a fák magasságában „egyik völgyből ki a másikba be” 
igyekezett üldözőit - szemünk láttára, akik a reptér árkában puskával riadtunk és néztük 
a hajcihőt - lerázni, ami aztán részben sikerült is, mert a szélirányt nem számolva, 
becsúszott a repülőtérre, ahol egyrészt minden baja után a saját légvédelem Schwarzlose 
géppuskáival alaposan megsorozta, amint kieresztett futóival felettük elrepült, s mikor 
kigurult és kiugrott, tőlünk mintegy 300 m-re. A leszállási irányra merőlegesen kezdett 
elfutni  a géptől, felénk. Az egyik, ami gép változatlanul lőtte a futó Szikorát.  

Szikra barátunk mikor hozzánk ért, első szava az volt, hogy "Fiúk adjatok egy cigit!" 
Gépén hetven találatot számoltunk össze, egy 20 mm-es páncéltörő lövedék elvitte orra 
elől a célzókészülékét, szerencse nem robbanó volt. A gép jobboldalában levő "nife 
akkumulátorok" is szét voltak lőve. A páncéllapjában három 12, 7 mm-es lövedék volt. A 
14 hengerből hármat átlőttek, légcsavarjából is hiányzott egy darab. Mindenesetre a 
MÁVAG Héjákat jól megépítették. Kis Szikora, ezután, mint oktatónk is jól megmutatta 
képességeit.186 

 Mi sem voltunk persze restek és puskával lőttük a támadót, aminek az lett az 
eredménye, hogy ránk is csapott, de szerencsénkre, talán az oldalszélnek köszönhetően, 
sorozata mellettünk 1-2 méterre ment el a földbe, így senkit nem talált, aztán lelépett.  
 A másik két gép, egyike Sümeg, másik a reptér mellett kényszerleszállt. Az amerikaiak 
meg még visszarepültek Észak-Olaszországi támaszpontjaikra. 

Az egész légitámadássorán senki nem sérült meg. Egy idős asszonyt - aki ablakából 
figyelte a légiharcot - egy lehulló lövedék sebezett halálra és halt meg Tapolcán. 

Hozzátartozik a képhez, hogy mielőtt futva elfoglaltuk lőállásainkat a repülőtér 
keleti szélén futó élő sövény előtti árkot, melyben két szöges drót futott, bennünket és a 
szerelőit sürgető Izsai János törzsőrmester, hangármester, mert nem tudta, hogy az élő 
sövényben két szöges drót van, abban megbotlott és teljes hosszában oldalára esett, de 
sportember lévén ugyanolyan gyorsan fel is állt. 187   

                                                 
186 Később Pumás lett, légigyőzelmeket aratott. A háborút túlélte, Amerikába vándorolt ki. Részt vett az 
amerikaiak által oly rosszul szervezett "Bay of Pigs" Kuba elleni hadműveletben, ahol mint önkéntes 
repülő zuhant le. 
187 Az esetre 10 év után – az ötvenes években - amikor a Rákosi Légierők Parancsnokság Hadtáp 
szolgálatánál u.n. „gyepmestereként” (a repülőterek gyepének karbantartása volt a feladata) már, mint 
hadnagy szolgált, jól emlékezett. Egy szobában ültek egy szegedi kertésszel, Koszó István repülő 
alezredessel, - m. kir. tartalékos főhadnaggyal, felderítő századnál szolgáló pilótával – akivel egy 
alakulatnál szolgáltak, és találkozásukat én elevenítettem fel. Az történt, hogy Jánost, mint fiatal 
hivatásos őrmestert Kecskemétre helyezték és az első kimenője alatt összeismerkedett egy lánnyal, aki az 
akkori kecskeméti helyőrség parancsnok szakácsnője volt. Felkísérte a lányt a lakásába és kínálatára 
megette az ezredes úr vacsoráját. Váratlanul hazajött a „rettegett” és a repülőtiszteket különösen nem 
kedvelő tiszt, a lány az alacsony növésű Jánosunkat beállította ruhásszekrényébe:  „Tudod komám, állok 
a ruhásszekrényben és sarkantyúpengést hallok. No ez valami tiszt! Alig hogy ezt kigondolom, hallom, 
hogy - Juliska, nagyon elfogyott az ebéd, mi lesz vacsorára? – Csinálok „ham and eggs”-et méltóságos 
uram- rebegte a lány. S ebben a pillanatban kinyilott az ajtó és előttem állt egy huszár ezredes. Mit 
tehettem? Jól lelapátoltam (letisztelegtem) neki és jelentettem, hogy - Ezredes Úr! Izsai János őrmester 
alázatosan jelentem, parancsára megjelentem! - Válasza az volt, hogy - jelentse meg kihallgatáson, hogy 
megette a vacsorámat. – Letisztelegtem, sapkámat a fejemre téve, vigyázz menetben eltávoztam. 
Kimenve becsuktam az előszobaajtót és megnéztem a névtábláját.- A reptérre menetem alatt egész úton 
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Sajnos Tapolcán is egy másik karpaszományost társunkat is bajtársi lopáson 
kaptak. Ő sem lett zászlós.188     

Mielőtt még Lesencetomajba kihelyeztek volna bennünket, (04.29.-én) Iharos 
Elemér felfedezett egy régi tartalékos repülő haverját, aki bent Hévizen szálloda 
tulajdonos volt. A szálloda mellett vendéglő is volt. Egyik délután egy teherautónyi 
aksot felpakolt elvitte Hévizre, ahol annyit ehettünk, ihattunk amennyi belénk fért. 
Olyan részeg lett a társaság, ahogy ez a nagy könyvekben elő van írva. Ekkor volt a 
„békázás”. Kiabáltuk a gépkocsin: Nekünk nem kell Ervinke békája, Iharos bácsi fogjon 
nekünk békát! 
        1955.05.04. Tapolcán Balogh Popej is összetört leszállás közben egy Sólymot. 
Észak felől jövet elvitte a kőkerítést és a leszállójelet, mert rövid gázt adott és 
belehúzott ugyan a botba, de ezt a Sólyom – lomha nehéz gép lévén - nem érzékelte. A 
startot vezető Baranyai zls. így vigasztalta Popejt:  

- „Gratulálok. Ezzel is eggyel kevesebb Sólyom van.” Popejt Keszthelyre beküldték 
kórházba orvosi vizsgálatra, hátha agyrázkódást kapott. 

1955.05.07. Polyák Csupi és Inkey Győző improvizált négykezes jazz misét 
játszanak a lesencetomaji templom orgonáján. 

1944. 05.10 Tapolcán a szállodában 100 napos vacsorát rendeztek, melyre 
Veszprémből Csegezy  őrgy. úr is eljött.  

Ezen a napon megjelent 20. sz. Honvédségi Közlöny 388. oldalán olvashattuk: 
 
„A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Budapesten 1944. április 27. napján kelt 

legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott: 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét a hadiszalagon a kardokkal a hősi halált halt 
Hayden Sándor (1924. Bádonfa, Maurer Mária-, 634) hadnagynak az 1944 évi 
angolszász légi támadás alkalmával vívott légiharcban, az ellenség előtt tartott kiválóan 
vitéz és önfeláldozó magatartásáért.” (Rendelet száma: 32. 322 / eln. 8/a.- 1944. május 
5-én. 

1944. 05. 22-én ebéd utáni első start után Veres Albert aks. (Albi) 200 méterre 
emelkedve a hosszú fal közepén, mikor visszavette a gázt normál fordulatra, a szárnyban 
levő egyik tartálya nyilván eresztett és a benzin becsordogált a motor mögötti 
bombatérbe. A rekkenő hőségben a benzin kigyulladt és gépe, mint egy fáklya robbanva 
égett. Albi csak nagy lélekjelenlétének köszönhette, hogy ki tudott ugrani és még éppen, 
hogy kinyílt ejtőernyője, melyen csak egyet himbálózott és földet ért és élve! Így is 
másod harmadfokú égésekkel összeégett keze, arca, melle és alsólábszára az overall vége 
és a harisnyája között. A gép Lesencetomaj DK-i végén a szántásba zuhant. Először úgy 
nézett ki égése, mint aki lesült, de este már felpuffadt arca és a kötésből csak szeme 
látszott ki. Felváltva őriztük éjjel nappal a tapolcai kórházban, sokáig élet-halál között 
lebegett, egy sebesültszállító Storch-chal Budaőrsre, onnan a Gömbös Gyula úti 
kórházba vitték.  

*  *  * 
                                                                                                                                                           
azon gondolkoztam, hogy – No, Izsai János őrmester, most jó elszabtad a karrieredet. – A kihallgatáson 
aztán jelentettem bevonulásom és hogy megettem ittebei Keserű János ezredes Úr vacsoráját! – és vártam 
hogy elsüllyed a világ. E helyett a kihallgatást vezető főhadnagy úr odalépett hozzám és azt mondta: 
Kedves egészségére őrmester úr! A helyett, hogy elszabtam volna a karrieremet, nagy karriert csináltam 
Kecskeméten.” – Ez a két ember, három vagy több évig egy szobában, egymással szemben ült, de ezt a 
közös élményüket, sőt azt, hogy már találkoztak az életben valahol, addig nem tisztázták. Sármelléken 
egy miniszteri szemlén, este közös elhelyezésében, az új tisztek kérésére, Izsai János hadnagy mesélt a 
régi dolgokról, hogy milyen is volt az a magyar királyi Légierő. Igazolására Koszó István alezredest a 
másik szobából hívtam át. Nem kellett szégyenkezzünk.   
188 Szombathely mellett a háború legutolsó szakaszában, mint hdp. őrmester egy kukoricásban elrejtett 
„talált” Bückerrel hagyta el az országot. Idegen légiós lett. Hazajött. Könyvelő lett. Itthon halt meg. 
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Szabó Karcsi egy Bückerbe szíjazva vitte utána Budaőrsre holmijait. Menet nagy 
viharba került, el is kevert és nagy kerülővel ért Budaőrs fölé, mely tele tócsával, 
leszállási tilalmat jelezve várta, az üres tankjával iskolakörön levő Karcsit. Lesz, ami 
lesz, leszállt, a gép kigurult a nagy tócsák ellenére, de belement egy nagy Gigant 
keréknyomba és átvágódott. Légcsavartörés. A függőleges vezérsík nem sérült, csak 
Karcsi lógott, mint egy denevér a hevedereken. Örökkévalóságnak tűnt, míg két honvéd 
kicammogott a tócsákat akkurátusan kerülgetve gépéhez, és nem nagy lelkesedéssel 
lesegítették.  

A reptér ügyeletes tiszt gr. Széchenyi Tasziló volt, aki felvitte körletébe, 
ráparancsolt, hogy feküdjék le, látva Karcsi anyátlan állapotát. Hughesen értesítette 
Tapolcát, hogy mi történt és küldjenek egy gépet. Telefonált szüleinek is, hogy hazaviszi 
és nincs ok az aggódásra. Mikor letelt szolgálata beültek kis DKW-jába, s mintha az 
legalább is CR-42-es lett volna, elindultak. A betonon a hangárok előtt egy Ju-52-es állt, 
mellette németek nyüzsögtek. "Ezt figyeld meg!" kiáltással ráadta a gázt és célbavette a 
szárny alatt nyüzsgő társaságot. 10 méterrel a gép előtt bevágta balra a kormányt egy 
kicsit meghúzta a kéziféket és a síkos betonon az autó 180 fokot perdülve, ellenkező 
irányban eltűnt. Felemelő volt látniok a svábokat, akik mint a seregélyek ugráltak, akik 
közé egy kandúr macska ugrik. Tasziló csendes mosollyal csak annyit mondott "No 
ezeket a svábokat is egy kicsit megtréfáltam!" Nyilván a repülő testvériségnek nem a 
német imádó részlegébe tartozott. A balesetkivizsgáló jegyzőkönyvet is úgy írta le, hogy 
abban mindent a német gép szabálytalan keréknyomára fogott. A leszállási tilalmi jelről 
szó sem volt.  

Karcsi elvitte Albinak a cuccát, és két napot tölthetett otthon. Tasziló minden nap 
felhívta és tájékoztatta. Végül Orsovay Ervin jött valamilyen ürüggyel, egy Sólyommal 
érte, és vitte le hajmeresztő repüléssel Tapolcára. A fegyver és bomba oktatás terén 
kiváló szakember volt, de a Sólyomhoz és a repüléshez, valahogy nem állt a keze.  

Albi gyönyörűen meggyógyult, hála a lelkiismeretes orvosoknak, de már csak 
Kenyeriben csatlakozhatott csoportjához.  

*  *  * 
Széplaki Jenő WM-21-e is felszállás után kigyulladt. Szerencsével fordult vissza. 

Kigurulás közben kiugrott és a gép egyedül gurult tovább. Mi nem mertük a haboltót a 
starton levő benzinkocsi után akasztani, azt kézzel toltuk ki és sikerült eloltanunk az égő 
gépet. Csak a K-14-es motort kellett kicserélni. Jenő még repült a motorcserés géppel. 

*  *  * 
         Még májusban Sólyommal repültünk, néhányan oktatóval rótták az iskola köröket. 
Egy leszálláshoz közeledő Sólyom jött Ghyczy Márton aks-sal és a nagyon tapasztalt 
Tóth János főtörzsőrmester oktatójával a hangárok felől (ez volt a legrosszabb leszállási 
irány Tapoolcán). A reptér szélén keresztbe át akart menni egy üzemanyagtöltő kocsi. A 
leszállási vonal előtt megállt, majd újból elindult. A tankkocsi tetején utazó két honvéd 
közül az egyik leugrott, míg a másik szembe fordult a leszálló géppel. (A leszállási siklás 
végén a Sólyomból a nagy csillagmotor miatt a gép előtti tér igen széles sávja takart.) 
Marci és oktatója nem láthatta a közben elinduló tankkocsit.  A figyelmeztető, illetve 
továbbrepülésre utasító rakéta is igen magasan látóterük felett robbant. A Sólyom 
futóművének két kereke belebokszolt a tankkocsi tetejébe a honvéd jobb és bal oldalán, 
viszont a farok csúszó állon találta hátul álló éppen azt a szerelőt, aki figyelmeztette 
komáját, hogy ugorjon. Az le is ugrott, de Őt meg elkapta a Sólyom csúszó talpa és 
lefejezte. Legalább háromszor megpördült a levegőben és 15-20 m-es repülés után 
holtan terült el. Borzalmas élmény volt látni és segíteni, nem tudni az eseményeken.  

 *  *  * 
        Tapolcán gyulladt ki és égett le a munkaszolgálatosok barakkja, amikor Huszár Pufi 
(Pumás zls.) egy Liberátort lőtt le és lövedékei azt felgyújtották. 

*  *  * 
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A lesencetomaji iskolában 10 ágy volt egymás mellett. Mind a kilenc aks. szeretett 
volna aludni, amikor én – Szendrey Gedeon - hazaérkeztem, de nem tudtak, mert az 
ágyak végében sétáltam fel és alá és istentelen hamisan énekeltem. Sasvári Gyuri volt, 
aki kinyújtotta a lábát és jól fenékbe rúgott. Elestem és pechesen belevertem állam a 
vaságyba. Lefeküdtem és azonnal elaludtam. Másnap reggel borzasztóan feldagadt fejjel 
ébredtem. Alapi Oltika ült mellém, és mert nem bírtam megenni a feketekávéba tett 
kenyeret, megetetett.  

A starton meg Iharos el kezdett röhögni, rámnézett, és azt kérdezte tőlem a 19 éves 
sráctól, hogy  

- „Na kis Szendrey, mersz e repülni? Mit lehetett erre mondanom?  
–„Persze hogy merek.”  
„Fel is mentem 1200 méterre. Nem tudtam, hogy fiú-e vagy lány vagyok. Néztem a 

műhorizontot, egy-két fordulót csináltam, és mindent elkövettem, hogy mielőbb 
leszálljak. A leszállást olyan jó két és fél méteres magasságban fejeztem be, de 
szerencsére a gép csak liftelve, egyenesen esett át és ért földet. A Sólyom lábai kibírták. 
Mentem lejelentkezni, várva az oltári letolást, amit nem tudni miért Iharos elmulasztott, 
és orvoshoz küldött.  Az orvos, érzett törést állam bal felén és beutalt biztonságból 
Fehérvárra kórházba, mert ott volt a legközelebbi röntgenkészülék. Nagy kunyerálás 
után kaptunk egy Bückert és elhoztak Fehérvárra. Ott megállapították, hogy mind a két 
oldalon eltörött állkapcsom. Ez ekkor már vagy négy napos törés volt.  Továbbküldtek 
Pestre dr. Skaloud Ferenc orvos alezredeshez, aki a Jurányi leányiskolában levő 
regeneráló sebészetnek volt a vezető főorvosa. Később egyetemi tanár lett. Percek alatt 
sínbe tette állkapcsaim, egyet a felső, egyet az alsó fogsorra. A kettőt gumival 
összekötötte és egy hétig csak pépeset ehettem. Minden este halk pityókás állapotban 
vártam gyógyulását. Életem legborzalmasabb élménye ez az iskola volt, mert legalább 
30-40 olyan kosárban függő emberrel voltam együtt, akiknek se, keze se lába nem volt.  
Mint egészséges, egyiktől másikhoz szaladtam, segítettem, ahogy tudtam. Egy hétig 
szaladgáltam a sebesültek között, az egyiket itattam, a másiknak kacsa kellett, a 
harmadiknak orrát kellett kifújnom. Végül saját kérelmemre, - félve, hogy lemAradok a 
repülésben - visszamehettem alakulatunkhoz. Vagy öt hét után kellett ismét Skaloud 
alezredes úrnál jelentkezzem. 189 

*  *  * 
 Tapolcára megjöttek Debrecenből a „Szipál” fényképész műhely emberei. 

Mindegyikünk kamara elé kellett álljunk. Mindenki saját kimenő (aks) zubbonyában állt 
a lencse elé. 

*  *  * 
          Báti Jancsi és Linthaller 190 Gyurka fényképe a veszprémi fotózáskor nem sikerült, 
ezért az egyik délelőtt megjelentek egy Bückerrel. Hírlett, hogy visszafele menet Gyurka 
átadta a vezetést Báti Jancsinak és egy város széli házra Veszprémben rácsapott, mely 
csaknem végzetes lett. 

*  *  * 
Voltak kellemes közösen eltöltött óráink is. Az egyik kellemes tavaszias hétvégén 

Iharos fhdgy. szervezésében Orsovay fhdgy. segédletével teherautó indult 
Lesencetomajról Balatonfenyvesre. Társaságunk igen jó hangulatban ült a 
tehergépkocsira. Iharos fhdgy „menyasszonyának” szülei igen kedvesen fogadták az 
aksokat. Felszállás után az apósjelölt még egy csatos üveget is feladott búcsúzóul. 
Végigfutott a társaság száján, de mivel nem ürült ki (csak félig) Frankó Bandi áldozta fel 
magát, aki még akkor szín józan volt. A maradékot lehúzta, hogy az üveget vissza tudjuk 
adni. A gépkocsi indult vissza a Balaton déli partja mentén. Rövidesen azonban 

                                                 
189 Malmőben, Svédországban jegyeztem fel elmondását.  
190 Avatás előtt, nagyanyja nevét felvéve, Endrői-re magyarosított. 
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Máriafürdőnél ismét megálltunk egy újabb „menyasszony” házánál.  A két főhadnagy 
bement, minket meg a kocsin az újabb apósjelölt kínált egy újabb csatossal. Mivel ez 
sem fogyott el, mire a látogatók kijöttek, ismét Bandinak kellett feláldozni magát – mert 
úgyis le volt maradva. 

Igen jó hangulatban érkeztünk Keszthelyre. A halászcsárdánál valószínűleg 
egészségügyi pihenő miatt megálltunk. Bandit a halászcsárda mólójáról nehezen csaltuk 
vissza, majd a kastély előtti kanyarban a „centrifugális erő” hatására a megivott bor egy 
része viszontlátta. Szerencse, hogy az utolsó padon, a szélén ült. Másnap fejzúgása miatt 
kénytelen volt a gyengélkedőn maradni. 

Persze Orsovay főhadnagy úr magatartása is kifogásolható volt, mert Ő is, mint 
Bandi, annyira elázott, hogy bal zubbonya ujjába rókázott és így vitte rókáját elegánsan 
haza. 

*  *  * 
Június elejétől a német 108. vadászrepülő kiképző ezred 6. százada (JG. 108. 6. 

Staffel) volt Tapolcán vadászkiképzésen. A repülőtéren szolgálhatott Walter Trinkl 
törzszászlós és vele együtt talán Karl Tobisch német százados is. 191 Mi is észrevettük, 
hogy a repülőtér Balaton felöli oldalán egy német repülő iskola települt lőcslábú 
parancsnokukkal, aki unalmában vagy veleszületett fontoskodó ösztönétől vezéreltetve, 
gyakran átjött a mi oldalunkra Ikaruszt és Nándit szórakoztatni és faji szuperioritásuk192 
égiszébe burkolva, kiképzésünket kritizálni. Ezt még az Isteni nyugodtságáról híres 
Ikarus sem, de a nála temperamentumosabb Oravetz Nándi pláne nehezen tűrte. Nándi 
letiltott fadugós oktatóként volt nálunk, mert az előző évben egy olasz Héjával 
leszállásnál átfordult és a kiszakadt hátpáncéltól gerincsérülést szenvedett, aki ebből 
következően egy kicsit görbén is járt. Ebben az időben kezdett lejárni repülési tilalma. 
Később Veszprémben is volt repülésvezetőnk. Világító pisztolya mindig kézben volt, az 
impasszok193 elrendelésére. Ezzel, mint a caulboyok194 játszott állandóan, feldobta a 
pisztolyt úgy, hogy egyet vagy kettőt forduljon, majd elkapta.  

Ketten közösen egy ördögi tervet eszeltek ki.  
A németek Fw-Stösserekkel és valahol Franciaországban zsákmányolt irtó zajos és 

ronda amerikai gyártmányú mélyfedelű Harward Trainer gépekkel repültek. Volt még 
egypár kétfedelű Góthájuk és Aradojuk. Napi programjuk a vándorrepülésen, 
iskolakörözésen kívül egy öreg tehergépkocsira 10 fokos szögben végzett rendkívül 
katolikus rácsapásokból állt. Visszagondolva, ez tökéletesen harcszerű és helyes volt, de 
nekünk 19 éves ifjaknak borzalmasan óvatosnak tűnt. A mi gépállományunk a Sólymok 
mellett Arado A-kból, Bückerekből és két Stösserből állt.  

Egyik nap, amikor barátunk megszokott "biblia magyarázataira" átjött, és azt 
Ikarusz nagy bólogatva megadottan hallgatta, Nándi elodalgott. A német félszemmel 
azonban mindig figyelte sasfiókáit, hogy a reptér másik oldalán nem kanászodnak-e el. 
De nem, rótták köreiket, és végezték előirt rácsapásaikat.  
Egyszer a német hirtelen felordított, mintha darázs csípte volna meg: "Himmel, Arsch 
und zwirne Verflucht, noch einmahl !" A legvadabb német káromkodásra figyeltünk mi 
is csak fel. Az történt, hogy az utolsó rácsapást végző német növendék után besorolt 
                                                 
191 A német vadászkiképző alakulat szeptember végéig maradt a repülőtéren. Szentgyörgyi Géza: Kenéz 
Endre repülőmérnök és a m. kir. honvéd Légierő 2. sz Repülőgépjavító Mühelye Magyar Szárnyak 1995 
XXIII. Évf. 23. szám 75-82.  (80. o.b. oszl. 7. bek.)   
192 felsőbbrendiségük 
193 Az impassz = átstartolás. Oka lehet a piros rakéta jelzés, mert valami zavar lehet a földön vagy a 
levegőben.  Ha repülőgépvezetési hiba, annak oka, hogy a repülőgépvezető rosszul számította ki az 
iskolakör  leszállási „rövid falán” a süllyedés mértékét, vagyis „hosszúra” jött, a leszálló jel után annyira 
előbbre tehette le a gépét, hogy már nem lett volna helye a kigurulásra. Ezért továbbrepülésre – 
átstartolásra – határozta el magát.  
194 Amerikai lovas tehenész legények 
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Oravetz Nándi és 200 méter magasról bukófordulóval egy olyan vagány rácsapást 
csinált, mely egy vércsének is becsületére vált volna és utána egy felhúzott szép 
szabályos piruettet vágott ki, majd szépen besorolt az iskolakörbe és átjött a mi 
légterünkbe. Lassan a német is lecsillapodott, főleg mikor Ikarus megnyugtatta, hogy ne 
legyenek aggályai, mert a rácsapást nem az Ő növendékei csinálták, mert azok, ha 100 
évig repülnek, akkor sem fognak tudni így repülni. Látogatónk vörös pofával távozott, 
aki ezután nagyon ritkán jött át két tisztünket oktatni.  
A német kiképző iskolával egyébként volt egy alaki kiképzési versenyünk a hangár előtti 
betonon. A tárgyilagos német parancsnok bennünket ítélt jobbnak. Tudtunk mi, ha 
akartunk. 

*  *  * 
Egy pár hét múlva egy fiatal szőke német fiú szállt le Messerrel Tapolcán, 

ugyanilyen körülmények után, mert egy tucat Lighting vadászott rá. Mikor a gépből 
halott-sápadtan kiemeltük, reszketett, mint a kocsonya és overallja tele volt, nem 
mondom mivel. Bizonyára nem róla mintázták az übermenscheket.  

*  *  * 
Ugyanezen a napon egy bíró, aki az ablakból nézte a légiharcot Tapolcán, halálos 

sebet kapott egy golyótól. 
  
1944. június 3-án Lesencetomajon majális volt. Három falu színe virága, szép 

lánya, jó bora lesz összehordva. Kíváncsi vagyok még ilyenen sosem voltam (B. Nagy 
Kálmán levelező lapja mátkájának Mokossiny Katalinnak). 

Lesencetomajon egyébként olyan jó dolgunk volt, hogyha végigmentünk az utcán 
már az első háznál megállítottak, hogy „Ugyan már vitéz úr, csak nem megy tovább, 
jöjjön be egy kicsit beszélgetni egy pohár borra.” 

Az egyik hét végén Iharos úr teherkocsira rakta az egész társaságot és átvitte 
fonyódi pincéjükbe, ahol úgy folyt a bor, mint a Sióban a víz.  

Hazafele jövet bementünk még Keszthelyen a Hadnagy Szállóba, ahol tovább 
ittunk. Itt már Pópának, Szendei Jánosnak is "jókedve" volt és a kelleténél hangosabban 
viselkedett. Háromkor értünk vissza Tapolcára és ötkor start idő Sólyommal. – 
Gondolta Pópa, - hogy úgy 10-kor sorra kerül, lévén az ABC végén, mire Iharos úr 
kijelentette:  

" Tiszteletes Szent Atyám, Te vagy a soros, eredj az Isten nevében."  
Ez volt a negyedik egyedül repülő felszállása Sólyommal. A felszállással nem is volt 

hiba, de mivel a tapolcai reptér rövid is volt, meg keskeny is, igen körülményes volt a 
gépet pontosan a leszállójel mellé letenni. A harmadik átstartolás után kérdeztük 
Iharost, miért küldte fel elsőnek Pópát, mikor tudta, hogy tökrészeg volt és csak két órát 
aludhattunk. Azt válaszolta, hogy "aki éjjel nagy legény, az legyen nappal is az!” Pópa 
mindenesetre élve leszállt és jelentette az "egy felszállást". 

Volt még egy másik, szép élménye Sólyommal. Bukó forduló gyakorlatra indult és 
ezt bátran kellett csinálni. Hát ő meg is tett a világon mindent, porrongytól kezdve, 
láncon keresztül minden repült az arcába. Ám ez együtt járt az iparral. Szerencse, hogy 
volt rajta szemüveg. 

 
Fegyelemsértések tömege  
Vitéz Orsovay Ervin fhdgy. Veszprémben is oktatott bennünket, de félelmetessé, a 

sok fegyelemsértés miatt, Tapolcán vált.   
         Híre ment, hogy a Veszprémben maradt társaink fegyelmezése igen laza. Egyesek 
azt feltételezték, hogy ez általános akadémiai szemlélet eredménye.  
         Ezt képzelte Somody Zoli is, akinek Édesanyja Ajkán, bátyjánál, megbetegedett és 
mivel nem remélhetett eltávozást, önkényesen meglátogatta a már Budapesten 
tartózkodó édesanyját. Mire Pestre ért, édesanyja visszament Egerbe. Ő is utána utazott. 
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Elkövette azt a hibát, hogy onnan táviratozott Pákozdy Sanyinak, melyet nem Sanyi, 
hanem Orsovay fhdgy. vett kézbe, mint ügyeletes tiszt. Azonnal zárlatot rendelt el. 
Akadémikus az épületet nem hagyhatta el. Sorakozó alatt, mivel a napos jelentése 
alapján minden a legnagyobb rendben volt, névsorolvasással állapította meg a hiányzó 
kilétét. Zoli három nap múlva vasárnap este jelent meg és természetesen azonnal - 
Drávai Palival, aki ugyancsak lógott - fogdába záratta. Zoli egy hét fogdával azt hitte, 
megúszta. 
        Minden valószínűség szerint Orsovay fhdgy. olyan jelentést írt az Akadémia 
Parancsnokságának,- amit Zoli csak az utolsó pillanatban tudott meg - hogy nem 
hadnagynak, hanem hivatásos zls-nak avatták. 

Rónay Kálmánnak Orsovay Ervin fhdgy. különösen nagy barátja volt. Kálmán is 
neki köszönhette hivatásos zászlósságát. És hogy erre a témára a pontot is rátegyem 
Orsovay Ervinnek nagyon jól jött, amikor Kálmán Tapolcáról a fogdából engedély nélkül 
elment eltávozásra. Visszajövetelkor a vonaton Nádor Ferivel (Ő is lógott) találkozott. 
Hatalmas esőben érkeztek Tapolcára. Elhatározták, hogy bent Tapolcán, a szállodában 
alszanak és reggel a tiszti buszindulás előtt, mennek ki a repülőtérre. A baj az volt, hogy 
a szobaasszony nem ébresztette fel őket és késve érkeztek ki a reptérre. Jött a tiszti busz. 
Nádor elbújt a bokrokba. Kálmán a szokásos lassúságával tisztelgett a busznak. Orsovay 
ezt persze meglátta.  Kiérve a repülőtérre parancsot adott a naposnak, hogy tartóztassa 
le. Kihallgatás következett. Veszélyben volt a hadnagyi rendfokozat. Orsovay Kálmán 
eltávolítására tett javaslatot, de ez nem történt meg, ezért őt is hivatásos zászlósnak 
avatták. Nádornak hízelgő modora és sunyisága miatt semmi baja nem lett. 

Nemcsak gondolom, tudom, hogy - mert az egyébként rhraccsoló Ohrsovay 
Ehrvin195 törvényesen cselekvő parancsnok volt - minden ballépését társaim 
megjegyezték, különösen azok, akik fegyelmezetlenségükkel „figyelmét” kiérdemelték.  

 
Egy alkalommal ismét nagy mulatás volt Keszthelyen Az aksokkal tartó (kísérő) 

Orsovay fhdgy. rettenetesen berúgott. Haza fele menet rájött a rókavadászat ideje. 
Beugrott a kerítésen keresztül egy kertbe. A kerítés nem volt magas - mert Ervin sem 
volt az a kimondott légtornász - és mindenki legnagyobb meglepetésére, rátámaszkodott 
a kerítésre és az utcára hányt ki. Hogy ebben mi volt a híres Orsovay-bombázó- gyakorló 
célzó szerkezet tervezőjének és kigondolójának célja és logikája, az persze soha nem 
derült ki. 
         Tapolcáról azokat a „taszáriakat” és akik befejezték Sólyom kiképzésüket a csoport 
első fele      

1944.06.04-én Tapolcán Szentágotai Juszuf, 06.07-én Sujánszky Pista fejreáll 
Sólyommal.           
           

1944. június 8-án ment vissza Veszprémbe a csoport fele 1944. 06. 08 -1944. 06. 
22. közötti Héja kiképzésre. (Bátorfi János, Balogh István, Farkas Jenő, Szabó Tibor, 
Kárpátvölgyi István,   Laux 196 Antal, Vidonyi János és mások.)   
           A csoport közül Keszthelyen Balogh Popejt és egyik társát, Bogár cipőkereskedő 
lányai és mamájuk sajnálták, mert oda jártak udvarolni. A mama nagyon jó 
süteményekkel kínálta, lányaikkal magukra hagyta őket, és csak azt kérte, hogy 
vigyázzanak a lányaira. Ők természetesen vigyáztak. 

 
 

                                                 
195 Orsovay Ervin fhdgy. a Németországba kitelepült Repülő Akadémiánál édesanyjával együtt volt. A 
HL. TGy. 2984 /1985 szerint az Ausztráliában élő Leslie Louis Marton raccsoló, monoklis, nádpálcás 
vizslával járó úriembernek ismerte báró Orsovay Ervint. Parancsnokuk Lasztóczy János szds. volt. 
196 Avatás előtt nevét „Ladó”-ra magyarosította. 
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3. 3. A Tapolcára kihelyezett csoport repülése 

1943. 04. 20 -1944. 06. 30. között. 
 

A Tapolcán maradók „története” 
 
Eljövetelünk utáni élményeket Szabó Karcsi írta nekem Angliából.  
Volt egy élményük, amikor Tapolca környékén június 30-án négy Liberátort lőttek 

le. Az egyik a szigligeti várdomb oldalában, másik a reptértől nyugatra egy puszta 
mellett, a harmadik Lesencetomaj melletti domboldalban kényszerleszállt, a negyedik 
Sümeg irányában még a levegőben robbant szét. Ekkor volt az az incidens, amikor 
társaink terelgették be a repülőtérre a lelőtt gépek személyzetét, és közöttük egy súlyos 
sebesült részére puskáikból és az ejtőernyőből hordágyat akartak készíteni. Megjelent 
egy SS tiszt, aki "How do you do Mister" szavak kíséretében, el kezdte rugdalni a 
sebesültet. Majd folyékony magyarsággal bemutatkozott a fiuknak, hogy Ő a hírhedt 
Zöld Márton, ha még nem ismernék. 197 
          Papp Feri, Mátay Andor (Tüske), Simon Tatával voltak "ejtőernyős vadászaton". A 
Szigliget feletti erdőben egy lelőtt gép mellett találtak is egy hadnagyot. Csendőrök 
őrizték. A németeknek kellett volna átadják. Ők vették át, Tata 4 tár puskalőszert adott 
nekik kárpótlásul. Bekísérték a 10 km-re levő reptérre. Jövet hangosan beszéltek az 
angollal és erre egy másik is odajött az erdőből, látva, hogy társának nincs bántódása. 
Útközben a faluban pálinkával kínáltak őket, melyet wiskyként beleerőltettek foglyaikba. 
Hogy az amik ne féljenek, jó hangulatunkban átadták nekik puskáikat. Így érték el a 
repteret, hogy az amik vállán voltak puskáik. Ezért jól letolták hármukat és két hét 
laktanyafogságot kaptak. Nem mehettek vasárnap - szokásuk szerint - udvarolni a 
lányoknak. 
        Tapolca légterében több légiharc, gép lelövés volt. Többször küldték párosával a 
növendékeket a lelőtt bombázógépek legénységének összegyűjtésére. Egy alkalommal 
Papp Ferivel ballagott Mátay Tüske és ejtőernyős helyett egy szőke lány szaporázta 
előttük lépteit Gyenesdiáson. Bement egy villába, ők leültek a kapuval szemben lévő 
árokpartra és várták, hogy kijön a kislány. Helyette apja jött ki, aki invitált bennünket 
egy uzsonnára. A mama Inokai szds. úr nővére volt. Egy hét múlva újra elmentek 
látogatóba. A kislány jobban vonzódott Tüskéhez, mint Ferihez. Megegyeztünk. Neki 
egyébként is Nemes Zsuzsa jobban tetszett. Marianne csaknem 9 hónap után Tüske 
felesége lett. 

Egy tárgyalásról Debrecenből visszajövő B. Nagy Kálmán nem találva Veszprémben 
csoportját, továbbment Tapolcára, s onnan irt egy levlapot június 3-án a már említett 
Mokossányi Katalinnak. "Lesencetomajon élünk, nappal a tapolcai reptérre járunk be 
repülni. Igen változatos az életünk az állandó a falu és a reptér közötti utazgatás miatt. 
Tapolca környéke nagyon szép. A napokban voltunk egy kis borpince ellenőrzést tartani. 
Kerekedett egy olyan jó hangulat. Ma majálisra vagyunk meghívva. Három falu színe 
virága, szép lánya, jó bora lesz összehordva. Kíváncsi vagyok rá, mert ilyenen még 
soh`sem voltam. Itt egy levélírás - részben az időhiány,- részben a hiányos elhelyezés 
miatt, nagyon nehéz. Ugye megérti? Majd egy kis vers Katómnak:  

 
Kedves asszonyom, 

Te vagy óhajom, mindenem, 
nekem arany kedvesem 

                                                 
197 Az Újvidéken végrehajtott vérengzés egyik bűnöse, aki a két társával a katonai bíróság ítélete elől 
szökött ki Németországba és onnan 1944. március 19-én a németekkel "muszkavezetőként" tértek vissza. 
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arcod előttem, lebeg." 
 
 

  A légiharcok során egy-két bomba is kihullott a gépekből. Egy a lesencetomaji 
temetőbe esett és egy pár régi sírt kiborogatott. Czulek Jóska (Doki) aks., vagy lehet, 
hogy valaki más, egy viszonylag ép koponyát megkaparintott magának. 

Lesencetomajon este fele szétszéledt a társaság. Ki lányos házakhoz, ki a 
hegyoldalban levő borospincékbe, ki kocsmákba. 

Mátay, Papp Ferivel, Simon Tatával és Friedrich Lacival a lesenceistvándi tanító 
két lányának Nemes Zsuzsának és Piroskának udvaroltak  

 Az esti kiruccanások a takarodó után is tartottak.  
Veszélyes volt a tapolcai "Bikaszállóban" lakó ügyeletes tiszt ellenőrzése, aki nem 

sok ifjat talált volna a hálóvá átalakított két iskolateremben.  
Szabó Karcsi (Karesz) a postára járt szórakoztatni Mancikát az összes telefonvonal 

korlátlan úrnőjét, és ha a Bikaszállóból az ügyeletes tisztnek a reptérről autót kértek, a 
postát azonnal értesítették. Karcsi loholt a körletbe, egy fiú fel a harangtoronyba, egy-
két kongatás után a startpisztolyból jelző rakétát lőtt ki. Néha a posta elé a kézi szirénát 
vitték ki, és azzal jeleztek. Az angolok Wellingtonokkal úgyis minden este vitték az 
utánpótlást Titóéknak.       
         Amikor meg így is kevesen jöttek össze, kitömték az ágyakat cőgermódra 
bőrruhával és a haubé 198 kiváló mimikrit adott. Villany úgy sem volt. Egyik társunk a 
bőr haubéba berakta egyszer Czulek Jóska birtokában levő koponyát is, Weingärtner 
Lexi "Mosómedve" ágyába, mely az udvari tanteremben volt. Szegény „nagy” Lexi, 
amikor meglehetősen illumináltan hazajött, és kezdte remekül kitömött ágyát kibontani, 
egyszer csak hirtelen kezébe került a koponya. Mint Hamlett hercege egy darabig 
tartotta, majd ijedtében úgy vágta a falhoz az atyafi vagy atyafiné koponyáját, hogy az, 
bizonyára fejgörcsöt kapott a túlvilágon. 
          Tapolcára vonult be Gál Iván is, aki később Kenyeriben is repült. 

 Ikarusz nagyon közvetlen kedves ember, szeretetre méltó férfi volt. Szabó Karesz, 
Gál Iván nagyon jóba voltak vele. Gál Iván kiválóan tarokozott, hármasban – ha idejük 
volt – ezzel szórakoztak. Peller Pista is bensőséges kapcsolatba került Ikarusszal és több 
alkalommal volt balatonfenyvesi villájukban.  

Iharos Elemér szervezett egy Balaton körüli kerékpáros kirándulást, amelyen Fiat 
Balillájával húzott vagy 10-15 aksot kötéllel.  Egy 1, 5 tonnás Opel Blitz ment az aksok 
után tartalék kerékpárokat cipelve, és mert a kiránduláson lassan már minden kerékpár 
összetört, ezek az Opel Blitzre kerültek. Útközben egy német századost is felvettek a 
tehergépkocsira, aki úgy berúgott, hogy egész úton, a gépkocsi platóján bokákolt az 
aksok elítélő pillantásaitól kísérve.   
         A Tapolcán maradók Arado B-vel199 is kaptak kiképzést. Nardi FN 315 200 egy 
motoros kétüléses behúzható futóműves olasz gyors futár-, és gyakorló géppel is 
repültek egy-két felszállást.  
Kovács Feri és még egy páran repültek Heinkel 46-al 201 is. (Ezeken típusokon történt 
repülésekről, nincs adatom.) 

                                                 
198  A téli repüléshez kiadott bőrből készült, bélelt, zárt, fejvédő sapka, fülhallgatót lehetett belerakni 
199 Arado Ar-96/B - Fesztávolsága10.96 m - Hossza 9.13 m - Magassága2.6m - Tömege1380 kg – 
Felszálló tömege1750 kg - Max.sebessége 340 km/ó - Rep.magassága 9500 m – Motor  450 Le Argus 
As-410 – Légcsavar 2 ágú fém - Fegyverzete (nem voltak beszerelve) 1db MG 17 gp. 
200 Nardi FN-315- Fesztávolsága 8.47 m – Hossza 7 m – Magassága 2.6 m – Tömege 550 kg -   Felszálló 
tömege 865 kg -  Max. sebessége  380 km/ó - Rep.magassága 690 m - Motor 280 Le Hirth HM 508 -  
Légcsavar 2 ágú  
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A megmaradt 13 évfolyamtársamnak megmaradt repülési leírása közül 6 fő repült 
Tapolcán és közülük négyen mentek el egyedül Sólyommal május 1-12-e között. Ketten 
Vidonyi és Szentgyörgyi akadémikusok (cőgerek) kerültek vissza Veszprémbe velem a 
már említett társaimmal együtt Héja kiképzésre. Mi sokkal hamarabb fejezhettük be 
ezért a III. fokot és mehettünk műszerrepülésre Szegedre.  
 
  

1 Kenyeribe kerültek, közülük csak Eleöd Attila. nem fejezte be a III. fokot. Okát nem 
ismerem 

2 Veszprémbe ment  vissza befejezni a III. fokú kiképzést 
 

A „bombás” csoport Tapolcán átlagban 50 felszállást hajtott végre és 12 órát repült. 
Június 8-án a „bombás” csoportnak is át kellet települnie Kenyeribe, 202 mert a 

tapolcai repülőtér kis mérete miatt Héja kiképzésre alkalmatlan volt. A Sólyom gépeket 
oktatók repülték át.  

Ez az un. tapolcai 2. csoport 1943. 05. 01. – 06. 08. között volt Tapolcán.  
 

 
3.4. A tapolcai 1. csoport újra Veszprémben 

1943. 05. 08. -1944. 06. 22. között. 
 

 
 Tapolcáról azokat a „taszáriakat” Szabó Karcsi kivételével, akik befejezték Sólyom 

kiképzésüket, június 8-án Veszprémbe helyezték Héja kiképzésre. 
Ennek a Veszprémbe helyezett repülő egység parancsnoka vitéz Nyárády Lajos 

szds.          
A század elsőtisztje Fekete II. (Schwartz)  Ottó (Koca)fhdgy.    
Nyárády Lajos mielőtt megismertük volna, a jutasi tiszthelyettes képző iskola 

repülő századparancsnoka volt, így kapcsolata Markóczy János vezérőrnaggyal, volt 
parancsnokával, nagyon jó volt.  

Nyárády Lajos szds. úr fiatal korában neves futó atléta volt, viszonylag alacsony 
termete ellenére. Fiatal házas ember volt.  Felesége alig hogy érettségizett, karcsú 
nyúlánk fiatalasszony volt, aki szívesen vette, ha magas fiúk táncoltatták. Szabó Imre 

                                                                                                                                                           
201 Heinkel He-46 -Fesztávolsága  14 m – Hossza 9,2 m – Magassága 4,4 m – Tömege 1800 kg – 
Felszálló tömege 2650 kg  - Max.sebessége 340 km/ó - Rep.magassága 8000 m – Motor  870/910 WM 
14A – Légcsavar 3 ágú fém - Fegyverzete (nem voltak beszerelve) 2 db  előre  26/31 1 db  hátra 34 M 
202 A csoport tagjai: Drávai Pál, Friedrich László, Gullay Mihály, Kovács Ferenc, Márton György, Mátay 
Andor, Miklóssy Sándor, B. Nagy Kálmán, Oltay Aladár, Papp Ferenc, Pákozdy Sándor, Peller István, 
Polyák Csupi, Simon Pál, Somody Zoltán. Szabó Árpád, Szabó Károly, Weingärtner János (valószínű 
nem teljes a felsorolásom)   

Tapolcára kihelyezettek repülése 04. 19 – 07. 08 között 
Név Idő Bücker Arado B NP Arado B Pe WM 21 NP WM 21 Pe Fw 58 

fsz ó p fsz ó p Idő fsz ó p Idő fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
 Eleöd Attila 1 1944.05.25.- 

06.19. 
2 - 30 -- - -- 06. 4  40 -- 11 2 00 .. . -- 1 - 30 

Illés Ödön 1 1944.04.20.- 
06.12. 

4 1 40 2 - 10 -- - - -- 05. 
05   

19 10 30 52 7 15 - - -- 

Szabó Károly 1 1944.04.20.- 
07.08. 

20 9 55 12 - 55 -- 12 - 55 05. 
01. 

14 2 20 33 5 25 - - -- 

Szentgyörgyi 
Zoltán 2 

1944.04.19.- 
05.23. 

1 - 05 15 2 05 -- 5 - 55 05. 
02.

18 2 10 25 3 35- - -- 

Ujházi László 1 1944.05.26.- 
06.23. 

7 1 25 -- - -- -- 5 1 05 --- 20 2 45 -- - -- - - -- 

Vidonyi János 
 2 

1944..04.20.- 
05.22. 

-- - -- 13 1 40 -- -- - -- 05. 
12 

35 4 20 32 5 35 - - -- 
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barátom, ilyen volt és nagy táncos, aki szívesen pörgette a fiatalasszonyt, ha erre 
alkalma adódott.    

Akik még nem fejezték be a Sólyomrepülést, azokkal befejeztették, majd Stösser, 
CR-42-es és Héja repülés következett. Ezzel fejeződött be a III. fokú kiképzés és az 
„aranysasra” való jogosultság megszerzése. Ezt azonban csak avatáskor kaptuk meg. 

A repkiképzés során azt szerettük a legjobban, hogy Bü-131-el, Arado 96-tal, 
Stösserrel, CR- 42-vel, Héjával állandóan vegyesen repülhettünk. A gépek között ez az 
óriási különbség jó pilótává nevelt mindannyiunkat. 

Veszprémben a parancsnoki épület alagsorába együtt jártunk a Puma ezred 
pilótáival étkezni. Sokszor közösen ültünk egy-egy asztalnál. Bizony sokszor volt olyan, 
hogy reggelinél még együtt voltunk az asztalnál, a Puma ezrednél repülő tisztekkel, akik 
közül volt olyan, akivel délben ebédnél, vagy este vacsoránál nem találkozhattunk, mert 
a délelőtti, vagy délutáni bevetésen eltűnt vagy lelőtték. Harci pilóták sorsát közelről 
tapasztaltuk. Mások légi győzelmének örülhettünk. 

Egy alkalommal egy hosszú amerikai is megjelent, aki ejtőernyővel ugrott ki. Ette a 
robbantott paprikás csirkét, de semmi esetre sem ízlett neki, pedig éhes lehetett. 

A délelőtti légiriadóknál a Papod oldalba kellett szaladjunk.  Számoltuk a bevetésre 
menő és jövő Messerschmidtek számát. Bizony sokszor jöttek kevesebben. Ez 
nyomasztó volt. 

   
Az első napon már kiderült, hogy parancsnokunk Nyárády Lajos szds. úr igen lazán 

kezelt bennünket aksokat. A napostól csak a létszámot kérte. Ha a hiányzókat jelentették 
neki azt válaszolta, hogy ha érdekli, megkérdezi. Ezek után mindenki akkor ment 
eltávozásra, amikor akart. Volt olyan nap, hogy több gép volt, a starton, mint növendék. 
Az egyik gépből futva mentünk a másikhoz. Ilyen napon (június 13.-án ) négy feladatot 
is végre tudtam hajtani.  

Mivel én jobban szerettem repülni, mint hazajárni, hihetetlen gyorsan végeztem a 
CR – 42-el, valamint a Héja repüléssel is. 

 Varga Lajos – már említett - halálos balesetét úgy értékelték, hogy a stúrcolásra, 
alacsony elhúzásra, zuhanásra az ifjú pilótáknak nagy az óhajuk. Hogy ezt ne titokban, a 
reptértől távol tegyék, a feladatok közé a célra zuhanást is beiktatták, főleg azért, hogy 
az, az oktatók szeme előtt történjen. A feladat abból állt, hogy egy négyzetméternyi fehér 
vászonra 45°-os szögben kellett zuhanni (természetesen Bü-131-el), amit egy állványra 
helyezett szögmérővel mértek. A zuhanás alsó, legmélyebb pontja 50 m. alatt nem 
lehetett. Nem is volt könnyű feladat a gyakorlatot jól végrehajtani. 

 Az erdélyi, Kolozsvárott érettségizett Graffy Gyurka halálosan becsületes fiú volt.  
Nyárády Lajos szds. úrnak volt egy feljegyzési füzete, melybe a növendékek 

előmenetelét jegyezte be jó és rossz pontokat adva.  
Nyárády annyira jóba lett Szendrey Gidával203, hogy rábízta a feljegyzéseit. Gida 

élve az alkalommal látva, hogy az egyes évfolyamtársak neve mellett különböző fekete és 
piros jelek vannak, kezelésbe vette a füzetet és jó barátainak, Székely Nándinak, Graffy 
Gyurinak és másoknak neve mellé, ugyanolyan színnel és ceruzával jeleket vésett. Graffy 
Gyuri halálosan becsületes fiú volt, s mikor ezt észrevette, nagyon nekitámadt 
barátjának, egyrészt, mert becstelenségnek tartotta tevékenységét, másrészt, mert 
Nyárády a jó pontok miatt többet hisz a növendékéről, mint amit ér. hogy Gidát letolta a 
sárgaföldig, hogy mért teszi ezt? Lehet, hogy Nyárády most ezeknek a jó pontokat kapó 

                                                 
203 A Svédországba emigrált Szendrey Gida az USA-ban jártakor Gyurkát, még Debrecenben kötött 
barátságát ápolva, az Egyesült Államokban is felkereste és látta hat gyermekét és Gyurka nővérének 
temetésén is részvett. 
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fiúknak olyan feladatokat ad, mely meghaladhatja erejüket és még a végén bajba, 
sodorhatja őket ezzel a hülyéskedésével.  

 .  
A tapolcai 1. Csoport 1944. 04. 20.- 05. 22. után újra Veszprémben repült 05.26- 

06.22. között,  majd Szeged a 2. és 3 csoportos vadász jelöltjeivel együtt, 1944. 09. 08-ig 
maradtak Szegeden.   

Ekkor már annyira erősödött az amerikai légifölény, hogy egy amerikai Mustang a 
veszprémi repülőterünk felett, leszállás közben lőtte le egy hazatérő, leszállásban levő 
gépünket, Balogh Károly hdgy-ot, a volt REGVI 1. szd. első tisztjét.   

 Veszprémben Balogh Pista, Popej alacsonyan műrepült. Podhradszky 
„meggyanúsította”, hogy nem ismeri a műszereket, mert megkérdezte tőle, hogy melyik 
a magasságmérő. Popej a sebességmérőt mutatta és a magasságmérőt sebességmérőnek, 
mondta. Így nem is volt csoda, hogy 200 méteren 300 km /óra sebességgel repült. 

 
1944.05 30-án Akela és Csizi beszéltek össze, hogy hazamennek és megstúrcolják 

szüleik házát. Erre egy Bücker kötelékrepülés lett alkalmas, melyet egy külső légtérben 
kellett volna végrehajtani. Kötelékvezetésemmel lógtunk a Csizmadia Sanyi és 
Szentágotai Juszuf kísérőimmel először Rédére, majd visszafele Csesznekre. Visszajövet 
gyakorlatilag eltévedtünk, mert Herenden kötöttünk ki. Ezt Csizi ismerte fel és vezetett 
vissza bennünket Veszprémbe. Nem volt veszélytelen vándorrepülés, de nem buktunk 
le. 

Anyáink ebédtől álltak fel és az asztalterítővel integettek, pedig olyan alacsonyan 
voltunk, hogy Rédén, még az öreg körtefa ágai is megrezzentek. Az ilyen „ kirándulások” 
nagy feszültséget okoztak és szoktatták a pilóta növendékeket a későbbi nagyobb 
megpróbáltatások feladatok végrehajtására.  

A közös élmény fejlesztette ki a bajtársiasságot és az összetartást, az esetleg 
bekövetkező büntetés vállalását. 

Tilos volt a repülőgépeket berántással indítani. Veszprémben Papod alatt 1944 
nyarán egy Aradot indított így be egy szerelő, mert nem volt kurbli vagy nem akaródzott 
érte menni. A berántás pillanatában a szerelő karja 90 fokra kifordult, de hallottunk kéz, 
sőt fej levágásról is.  

Nyárádytól Szabó Imrével a volt tapolcai csoportból Héja felszállás előtt Stösser és 
CR 42 startot kaptunk. Ennek - gondolom – elsősorban pszichológiai jelentősége 
lehetett. Így ugyanis ahhoz az érzéshez juthattunk közelebb, hogy mert eddig mindig 
olyan gépekkel repültünk egyedül, melyet oktatóval történő repülés megelőzött, most 
mikor olyan nagy teljesítményű gépre kerülünk, mint a Héja – jónak látszott, ha előtte 
olyan egyszemélyes géppel repülünk, mint a Focke - Wulf Fw-56 Stösser204 együléses 
vadász iskolagép és a CR-42 205 vadászrepülőgép, melyeknek nem volt kétszemélyes 
változata.  

Így még egy páran másokkal, a két típussal is repülhettünk a Héja előtt, mert egy- 
két nap után az ott levő két-három CR üzemképtelenné vált motorikus okok miatt, és 
társainknak ebben az „élvezetben” már nem részesülhettek. 

                                                 
204 A Focke - Wulf Fw-56 Stösser együléses vadász iskolagép felsőszárnyas, merev futóművű repülőgép 
szárny fesztávolság 0. 55 m, hossz 7, 6, magasság 2, 55 m. Felszálló tömeg 985 kg. Max. sebesség 268 
km/ó. Motor 240 LE Argus As-10C léghűtéses, 8 hengeres, lógó, „V” soros motorral. 1936-ban 32 db-ot 
szállítottak le a németek.  
205 A CR-42-es a 30-as évek legkisebb, legfürgébb, kiválóan műrepülhető vadászgép volt, mellyel – 
állitólag – az olasz légierőnek egy erre kijelőlt műrepülő százada vonalban (12 géppel) vezetett orsót 
tudott csinálni. Igaz a század vesztesége is a háborúban levő századok veszteségével volt azonos.  
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Első egyedül repülésem CR 42-el    
 
 Szabó Imrével, Szabicsekkel jó barátok, nagy haverok voltunk. Imre cőger volt, 

pesti fiú, magas, elegáns, táncos, világfi és kiváló kardvívó 206. Én 207 bencés gimnazista 
lévén sokkal szerényebb fiú voltam. Egy szobába kerültünk első félévben, ahol Imre 
szobaparancsnok volt s én sokat tanultam tőle katonai magatartás és különösen a vívás 
terén. Első félév után persze változott a helyzet, mert elméleti és repülési vonatkozásban 
is Imre rangidőse lettem.  

Még Vátról ismertük egymást, ahol repülésben ugyan megelőztem Imrét, mert 
előbb mentem el egyedül Bückerrel, és nagy táncosok lévén, mindketten, általában ahol  
egyikünk ott volt, ott volt a másik is. Katona-barátság alakult ki kettőnk között. Együtt 
voltunk egész katonai szolgálati idejünk alatt végig, sőt klagenfurti angol hadifogságunk 
alatt is. 

Veszprémben valamilyen rendezvény volt a városban, amelyen mindketten részt 
vettünk és utána valamelyik kocsmában töltöttük magukba az italt. Nekem már sok volt, 
és egyébként sem bírtam úgy, mint Imre, de nem akartam lemaradni és félelmetesen 
berúgtunk annyira, hogy minden járművet lekésve gyalog indultunk el a nagy hóban 
Jutason át, a Papod alatti repülőtérre az oda vezető vasútvonalon. A gyalog menetből  
csak a jutasi tiszthelyettesi iskola hátsó kapujára és a repülőtér kerítésén való 
áthaladásra emlékeztem homályosan. Arra ébredtem, hogy mint ébresztőkor is alvó 
szobaparancsnokot, Imre irányításával négyen levetkőztettek és a mosdóba vittek. Ott 
ébredtem a négy vizet okádó csap hidegvizére. A startra Polányi Pista vezetett ki, mint a 
repülő szakasz parancsnokát. Ő vezényelt helyettem. Ilyenkor tisztek nem voltak velünk.  

 Ahogy kiértünk látom, hogy a rég várt CR-42-eseket gurulják ki a startra. Tudtam, 
hogy ezek egyikével nekem kell először repülnöm a csoportból. Azzal az érzéssel 
feküdtem be a start mentőgépkocsija alá, hogy ma meg fogok halni. Éreztm, hogy még 
mindig tökéletesen részeg vagyok, az elfogyasztott hatalmas mennyiségű tömény italtól. 
Imre, aki már kezdett józan lenni, vigyázta minden lépésemet, mert utánam ő 
következett repülésre. Mintegy tíz óra fele határozta el Nyárády százados úr, hogy 
megkezdeti a CR repüléseket. Elkiáltotta magát: 

- „Farkas akadémikus!” Ebből persze semmit nem hallottam, aludtam a start 
gépkocsi alatt, annak árnyékában. Imre rázta a vállamat, majd Nyárády második 
türelmetlenebb kiáltására mondta nekem:  

- „Mondd azt, hogy parancs.” Kapcsoltam és ércesen - Csegezy Datolya kedve 
szerint - harsányan üvöltöttem:  

- „Parancs!” Kikászálódtam a mentőkocsi alól, és amikor felálltam éreztem, hogy 
nem megy még rendesen a járás és billeg az egész világ.  

Szerencse Nyárády messzebb állt és intézkedett.  
Éreztem, hogy nem tudok semmi féle megszokott katonás fordulatot tenni, ezért 

traverzálva 208 settenkedtem Nyárády  látóterébe, és felkapva kezem jelentkeztem:  

                                                 
206 Szabó Imre Kanadába történt emigrálása után vívó mesterkedett, a vívószövetség elnöke lett. A 
montreali olimpiára az addig sehol nem jegyzett vívócsapatot olimpiai bajnokságra hozta fel. Magas 
állami kitüntetéseket kapott Erzsébet angol királynőtől. – Én is dicsekedhetek azzal, hogy Szombathelyen 
egy évfolyam kardvívó bajnokságon, a meglepett Imrének két fejvágást is sikerült bevinnem. Persze az 
asszót elvesztettem. 
207 Az osztály és évfolyamtársaim Akelának, vagy Kissolcnak hívtak. Akelának a Dzsungel könyve 
farkasa miatt, és Kissolcnak azért, mert Szombathelyen a gyalogos szakasz elején vagy az 1. raj 
parancsnokaként vagy szakaszparancsnok helyettesként állva, hátulról tányérsapkában, a mellettem is 
gyakran álló volt osztálytisztünkhöz merényi Scholtz Miklós szds. úrhoz hasonlítottam, aki már ebben az 
időben, a Veszprémben repülő PUMA ezred I. osztályának volt a parancsnoka.   
208 Repülési szakkifejezés a szembe oldalozva – visszintesen csúsztatott -  repülést jelenti 
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- „Százados úr Farkas Jenő akadémikus alázatosan jelentem, parancsára 
megjelentem.”  

– „Ismeri a CR 42-est?” Szabó Imre ökle megjelent Nyárády feje felett.  
Elámultam,209 hogy ezt Nyárády nem tudja, hogy nem ismerjük sem műszaki, és semmi 
más dolgát nem tanultuk és nem vizsgáztunk belőle. Mit tehetettem? Ha ezt jelentem, 
hogy nem ismerem, az egész csoportnak biflázni kell a gép műszaki leírását - ha azt 
jelentem, hogy - ismerem- nekem sem kell vizsgáznom. Na meg Imre ökle? Ő erősebb 
volt, hiába én voltam a szobaparancsnok. A várható és biztosan bekövetkező pokrócozás 
sem mindegy. Egy pillanat műve volt a mérlegelés és a jelentés: 

- „Alázatosan jelentem ismerem!” Az egész start megnyugodott, talán Nyárády is, 
hogy nem kell a műszaki vizsga procedúráját végig csináltassa, s mehet terve szerint a 
kiképzés. 

[Most ismét felidézem a CR-42-es legfontosabb adatait: 870 Le-s Fiat A-74 RC-38-
as csillagmotor háromágú lengősulyokkal és hidraulikusan vezérelt fém légcsavarral. 
Fegyverzete (nem volt gépeinkben) 2 db. 12, 7 mm-es Breda gp. A gép fesztáva 9, 7 m, 
hossza 8. 26 m, magassága 3. 1 m. Felszálló tömege 22. 75 q. Maximális sebessége 445 
km/ó. Rep. magassága 10 200 m.]  

– „Ismeri a feladatot?” Ezt már tényleg ismertem: emelkedés 3000 méterre a 
repülőtér felett, jobb, bal enyhe, majd éles bukóforduló jobbra - balra, leszálláshoz 
sebesség csökkentés gyakorlása háromszor, majd besorolás az iskolakörre és leszállás. 
Nem kellett hamisan jelentenem: 

-  „Alázatosan jelentem ismerem!”  
– „Hajtsa végre a feladatot!”  Megnyugodtam, de megvártam, míg Nyárády másfele 

néz. Ez alatt letisztelegtem és sem, jobbra- sem balra-áttal, de még hátra-arccal sem 
mertem eltávozni, hanem katonásan előre léptem ki és mentem a géphez. Imre 
boldogan csatlakozott hozzám és szinte cipelt oda.  

Az öreg Zimi – Zimonyi törzsőrmester, igazi, nagy pesti vagány a gép főszerelője, a 
Légierők akkori szertornász bajnoka, adja az ejtőernyőt.  

Az olaszoknál minden más volt, mint az addig repült (német) gépeknél. Az 
ejtőernyő hevederétől kezdve a gázkar mozgatásáig, a fékezésen át. Megijedtem. Imre 
természetből fakadóan mindent tudott, amit majd tanulnia kell valamikor, így a CR-t is 
ismerte már, úgy ahogy. Én meg mindig arra fordítottam nagy figyelmet, amit tudni 
kellett.  Beültem a gépbe, Imre bal-, Zimi jobb-oldalról hajolt be a kabinba és 
magyaráztak. Ketten egyszerre beszéltek. Nem értettem semmit és mondtam, hogy  

–„Imikém Te ezzel a géppel már nem fogsz repülni, mert én ezt a gépet úgyis 
összetöröm.”  Zimi, a kedves szimpatikus Zimi vigasztalt:  

- „Ne szarjon be Aks. Úr! Nem fogja ezt összetörni! Más is repült már részegen!”  
– „Jól van Zimikém, de akkor mutassa meg nekem, melyik a sebességmérő és hol 

kell a mutatója álljon a leszállási sebességnél?” Mutatta.  
– „Melyik a varióméter 210?” Az is megvan. Megvizsgáltam.  
– „Melyik a magasság mérő?” Most már minden rendben!   
 Búcsúztam az élettől. Zimi még figyelmeztetett, hogy fékezni úgy kell, hogy… de ez 

már nem jutott el tudatomig.  
Kész a bekötés. Indulás a startvonalra. Jobb kézzel nyomni akarom a gázt, hogy 

növeljem a légcsavar fordulatát. Nem megy. A fenébe! Ez is fordítva van? Húzzom hátra 

                                                 
209 Akkor még nem tudtam, hogy a Veszprémben az előttünk levő csoportnak, (Ferenczy Zoli közlése 
szerint) - többek között - bekötött szemmel kellett vizsgáznia úgy, hogy a kérdésre a CR-42-es 
műszerfalán elhelyezett műszerek helyére kellett mutassanak. Ennek ellenére, Tekla, CR-42-el történt 
első felszállásakor a magasságmérőt 300 méter helyett, akkor találta meg, amikor a gép már jóval 2000 
méternél magasabban volt. Ezért minősítették oktatói igen jó és nem kitűnő pilótának.   
210 Emelkedés süllyedés mérő 0-3 m/sec. értéket jelzett.  
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a gázkart, akkor meg úgy megugrik a gép, hogy majdnem bepördült. Na csendesebben. 
Végre beálltam a Papod irányába, balkezem feltartva indulási engedélyt kértem. Még 
egy Sólyom gurul a mezőben, merőlegesen a repülés irányra, aztán elintettek, az egyik 
startzászlóval az indító rám ,  a másikkal az indulás irányába, mutatott.  

Végre az áhított CR, akit mindenki dicsér! Valóban olyan lenne? Aztán Tóth János 
főtörzsőrmester úr – János bácsi - jutott eszembe, aki mindig azt hajtogatta, hogy  

– „Aks. úr! Nézzen ki a Papod oldalában egy sárga (lombú) fát, és ha hat ökör 
akarja elhúzni ettől az iránytól, akkor se hagyja!” Szerencsém volt, hogy a sokkal 
nehezebben repülhető Sólyommal sokat repültem,  szerettem, így a kiváló repülési 
tulajdonságokkal rendelkező könnyebb géppel nem volt semmi probléma.  

Tehát start!  
Ja persze, húzni kell a gázkart! Megy ez gyönyörűen, taposok ellene, jól tartom az 

irányt, s alig gurult a gép szinte magától már el is emelte a farkát. Egy kis húzás a boton, 
máris levegőben voltam. Megy ez, mint vajban a kés! Jól is érzeztem magam, s a fejem is 
pillanatok alatt kitisztult. Hurrá! Enyém a világ! Végrehajtottam a feladatot! Csodálatos 
masina! Csak a leszállás sikerüljön! Besorotsm az iskolakörre, kicsit húzatva, hogy ne 
vegye senki észre, majdnem "plahéra" szálltam! Jaj, hogy pattog ez a gép a földön és 
zörög, is - ahogy ezt az öregek is mondták – „pattog mint kecskesz.r a deszkán!” – 
Valóban. Kigurultam, majd kétszer balra végzett fordulóval begurultam a felállítási 
vonalra. Kikötöttem magam.       

Imre már ott van és veri boldogan a vállam! Mégsem törtem össze a gépet! Ő is 
repülhet vele.  

 Kiszállok a gépből, ugrok és azonnal el is estem. Újra tántorogtam. Nagy nehezen 
megtettem az első lépéseket. Közben láttam, hogy a hangárból öreg műszaki  DRT-s  211 
tisztek, pilóták, sétálnak ki nagy komótosan a startra.  

„Mindenkinek, aki a típust repüli, annak joga van úgy örülni, a fiatalabb, egyedül 
repülő sikerének, hogy fenekére sózva felavatja.” 

Nekem már előre sajgott a fenekem és ismét elindultam Nyárády felé és de ismét 
traverzálnom kellett. Amikor Nyárády nem nézet rám, tőle vagy 8 méterre, szokásos 
feszességével jelentettem:  

- „Százados úr alázatosan jelentem egy felszállás!” És már vártak a felavatók. 
Bátorfi Jancsi, Billig, évfolyamtársam, már is négykézlábra állt.  

Én meg természetesen bedűltem, s fenekemre először parancsnokom, Nyárády 
Lajos százados úr, majd helyettese Fekete Ottó főhadnagy úr után csak két-három ütést 
kaptam az öreg DRT-sektől. Szerencsém volt, mert csoportomból én voltam az első aks, 
aki először ment el egyedül CR-42-el, így csoporttársaim „nem voltak jogosultak” az 
avatásomra. 

 
Repülésre a géppel Szabó Imre akadémikus következett. 
 
A CR 42 repülés után általában a Héja következett.  
A Héjával, a rövid törzsű, meredek, „hárompont-helyzetű”, terpesz fékszárnyas 

gépekkel a leszállási technika jelentősen eltért az Aradokkal megszokott leszállástól.  
Amellett a „Héja” nem szerette a kerékre végzett leszállást. Ha „elugrott” 

elvesztette sebességét és ilyenkor nem volt tanácsos „rávágni” a gázt, mert a légcsavar 
hirtelen megnövekvő reakció-nyomatéka könnyen szárnyvégre állította a gépet. Ezért 
kellett a Héjával „hárompontra” leszállni. 

Nagy szám volt - talán mindannyiunk legnagyobb repülőélménye - a Héja 
magassági repülés, amikor 8000 méterre kellett a reptér fölé emelkedni oxigén 

                                                 
211 Délolaszországban olasz gépekkel repülő repülő tisztek és legénység, akik közül a vadászok a CR-42-
el kaptak kiképzést Czapáry szds. - a mi időnkben ezredes - parancsnoksága alatt. 
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légzőkészülékkel. Egy-két bukfencet és dobott orsót kellett ott végezni, majd két 4000 
méteres zuhanás után besorolni. Azt hittük az egész ország alattunk van és a gyönyörű 
időben, a valóságban is úgy láttuk az országot alattunk, mint Kogutowitz Manó vízrajzi 
atlaszából megismerhettük.  

Ezt a repülést is természetesen többen ingre és alsó nadrágra húzott nyári 
overallban követte el, mert senki nem hívta fel figyelmünket az öltözetre. 1000 méteren 
még izzadtunk és az ejtőernyő alattunk vizes volt, de 8000 méteren – eddig kellett 
emelkednünk - vacogott a fogunk és csak a motor melegített egy keveset. 

   
Ekkor történt Veszprémben, hogy a csoport közepe táján vitézkedő Polányi Pista 

(Gólya) is elment egyedül Héjával. Leszállás előtt olajcső repedés miatt leállt a motorja. 
Az olaj a mellső szélvédő üveget befröcskölte, Gólya hátra tolta a „decket”és mi csak 
oldalt kinéző fejét láttuk az álló légcsavar mellett. Pista élete legszebb leszállását hajtotta 
végre. A gép egy darabig gurult, majd leállt. Több gép közben impasszolt. A gépet 
bevontatták. Gólya ez alatt nyugodt léptekkel, jellegzetes lezser tisztelgésével jelenti, 
hogy „egy felszállás”. Fekete fhdgy. megdicséri és egy másik Héjával küldi el. Pista 
izgalmában élete legrosszabb leszállását produkálta, ezer szerencse, hogy nem állt fejre 
és nem törte össze a Héját. Avatásán boldogan csaptunk csontos hátsó felére.  
           

 A harmadfokú kiképzést 10 CR-42-es start után Héjával fejeztük be, de eközben 
Bücker 131-el, Aradoval, néhányan Stösserrel  és WM 21 Sólyommal is kaptunk néhány 
felszállást. 

A III. fokot 170 felszállással, 66- 70 óra repült óra idővel fejeztük be június elején 
Veszprémben, június 17-ikén mentünk Szegedre műszerrepülő tanfolyamra. 

 A felszabaduló gép kapacitás lehetőséget adott arra, hogy rövidesen Veszprémből a 
2. Vadászcsoport is Szegedre menjen 20 órás kiképzésre.  

 
Fegyelmezetlenségek 
 
06. 05-én 8-10 növendéket gépkocsival vittek fel Budaőrsre Héjákért, hogy azokat 

repüljék vissza Veszprémbe. Thurzó Jenci gépének olajnyomása nem volt rendben, 
jelentette az átrepülést vezető Fekete fhdgy-nak, aki megígérte, hogy egy Bückert küld 
érte.  

*  *  * 
Vitéz Diószeghy Gyurka 212 Héjával visszajövet Budaőrs - Veszprém útvonalon 

Polgárdiban kényszerleszállt, de Schwarc főhadnagy őt küldte Bückerrel Jenőért 
Budaőrsre. 

Rövidesen meg is érkezett Diószeghyi Gyurka és örömmel újságolta, hogy nincs a 
gépében barográf, magasságíró, így hazafele azt csinálnak, amit akarnak. Mivel Gyurka 
már egyszer repülte oda-vissza az útvonalat, megállapodtak, hogy Jenci vezet. 
Alacsonyan mennek, nem torony irányt, hanem a Balaton észak keleti végét érik el, és 
egy kicsit megriogatják a csónakázókat. Megegyeztek.    

Diónak csak egy kérése volt, hogyha kedve támad, Ő is vezethessen és azt a 
szokásos módon a botkormány megrázásával jelzi. 10-20 méteren vágtak neki az útnak, 
csak Székesfehérvár felett emelkedtek 500 méterre, mert ott köztudomású volt, hogy 
sok a figyelő értő szem.  

Fehérvár után – Dió megrázta a botot, és újra föld közelben mentek és rövidesen 
egy hatalmas búzatáblához értek, ami abban a kisparcellás világban eléggé ritka volt, és 
Dió számára meglepő lehetett. Megrázta a botot és átvette a vezetést, és tovább nyomta 

                                                 
212 Szegény Dió nem sokáig élt, mert november 9-én a Puma ezrednél átképzés közben 
Messerschmitt109-cel repülő halált halt. 
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a botot a búzára. A következő pillanatban a Bücker kerekei elkapták a búzát, és jó 
néhány szaltó és cigánykerék kombináció után a gép orral Pest fele megállt.  

Mivel a motor egy kicsit füstölt a két növendék pillanatok alatt elhagyta a gépet. 
Embereket láttak szaladni a gép fele, gyorsan kitalálták a mesét, hogy miért kellett 
kényszer leszálljanak.    

Őket csak az érdekelte, hogy egy nagybirtokon értek földet. Elkísérték őket a birtok 
központjába, ahol az intéző családja fogadta be őket.  

Orvost hívattak, aki agyrázkódást és derék rándulást és kisebb sérüléseket 
állapított meg. Jenci bokáját a Dió alatt levő ülés szétvált lemeze hasította fel, arcát a 
szemüveg gumi fémkerete sértette meg. Tetanusz és morfium injekciókat kaptak.  

Rövidesen kiderült, hogy nem ők az intéző egyedüli vendégei, mert egy német 
tábornok Jugoszláviába tartó JU-52-esek gépének személyzete is még ott van 
elszállásolva. Vacsorára kilencen ültek asztalhoz, az intézőék hárman, mint a mesében 
férj, feleség és egy húsz éves lányuk, egy pesti gyáros házaspár - kivételesen meghívott 
vendégként - és két német, két magyar repülő. A két fiú nem sokat élvezett a vacsorából, 
mert szinte egyszerre kellett kirohanjanak teraszra a vacsorával, melyet ott is hagytak - 
minden valószínűség szerint - az injekció hatására.  

Közben azt is megtudták, hogy a gazdasági épületek egyikében egy fehérvárról 
kitelepült repülő egység van. Innen küldtek üzenetet Veszprémbe és másnap a részleg 
parancsnoka - Vághelyi Gyula (Vágvölgyi?) őrgy. hallgatta ki a delikvenseket.  

Ők azt a mesét találták ki, hogy a gép 4-500 méteren durrogni kezdett, és amikor 
leállt a motor a búzatáblát nézték ki, mert alkalmasnak látszott leszállásra és siklás 
közben még próbálgatták a gyújtáskapcsolót, mire a motor beindult és belehúzta őket a 
földbe. (Ezért kellett a légcsavarnak a földet éréskor járnia, mert a légcsavar 
ledarálódott és csak csonkja maradt).  

Az őrnagy finom mosollyal honorálta a mesét és ezt írta a jegyzőkönyvben is. Külön 
szerencséjük az volt, hogy a repülő katonák közül egy sem látta földetérésüket, részben 
az épületek takarása, részben, mert az őrségen kívül mások nem is voltak a közelben.  

 
Második nap, 06.07-én, jöttek Veszprémből a szerelők a gépért, és azt 

hazaszállították. Elmondásuk szerint legnagyobb problémát a gép kerekeinek 
megkeresése okozta nekik, mert azok ütközéskor leszakadtak és messze elgurultak. 
Ugyanakkor nem kellett a szárnyakat leszereljék, mert azok a cigánykerekezés alatt 
szorosan a gép törzséhez szorultak.  

 
 06.08-án vonattal indult Jenő és Gyurka haza Veszprémbe. A startra érkeztek. 

Telbisz Lulu bácsi a maga részéről e szavakkal zárta az ügyet:  
- ”Diószegi fiam! Megint mit csináltál?”  
Az enyhe elintézés legfőbb oka az volt, hogy az öreg pilóta közvetlen jelentkezésük 

előtt ment el először életében Héjával, az az élmény hatása alatt lehetett.  
A három nap alatt nagyon jó dolguk volt a fiúknak, csak a letiltástól féltek 

mindketten, még Jenő is, aki hivatalosan végig utasként szerepelt Jenci csak akkor 
nyugodott meg, amikor bátyja révén - aki Pohdradszky ezredes segédtisztje volt, - 
megtudta, hogy felejtsék el az esetet. 

*  *  * 
Kárpátvölgyi Pistinek a gyulafirátóti légtérbe kellett volna mennie feladatrepülésre. 

Mivel a légtérfigyelés nem volt jó, nem vették észre, hogy lelépett, és  elment Kalocsára.  
Visszafele jövet Dunaújváros fölött a K-14-es motor befuccsolt és köpte kegyetlenül 

az olajat, mint korábban Polányi Pisti gépe. Nagy nehezen elérte a repülőteret a 
hosszúfalról besorolt és a leszállójel előtt 50 méterre leszállt, ahol a reptér talaja 
meglehetősen nedves, zsombolyos volt. Pista végül is nem tudott eljutni Öregcsertőre, 
ahol nagyszülei és nagybátyja éltek.  
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Legközelebbi feladat repülésénél miután értesítette nagybátyjáékat, hogy a 
községben szolgálatot teljesítő légtérfigyelővel beszéljenek, hogy az érkező gépet 
fogadják nyugton. Pisti egy légiriadó után került felszállásra, hogy megismételje a 
feladatot. Újra a gyulafirátóti légtérből lelécelt, el is jutott Öregcsertőre, ott egy pár 
percet eltöltött és eszébe jutott az előző csoportban Varga Lali, aki Héjával egy kéményt 
leverve lezuhant a Balaton mellett. Végre hajtotta tervét Öregcsertőn, visszajött, 
normális leszállás után, semmi következménye nem volt elmaradásának. 

*  *  * 
Nyárády szds. úr nem szimpatizált a C osztályba tartozó egyik akadémikussal. 

Kardos Micu fekete jó vágású fiú a nők nagy barátja volt. Egyik nap őt is elérte az egyik 
„frontbetegség” és bonjour cseppjei 213 jelentkeztek, kórházba vonult.  

Nyárády epésen jegyezte meg a starton: „Jegyezzétek meg, hogy két féle ember van: 
- „Az egyik, akinek már volt, a másik az, akinek lesz!”  Igaza volt. 

*  *  * 
Kettőnket Szabó Imrével a Héja típusrepülés befejezése után - mert már nem 

tudott feladatokat adni - Pápára küldött Messerschmitt tanfolyamra. Ezt valószínű 
egyszerűen megbeszélte barátjával, Jablonszky Elemér (Jakab) fhdgy.-gyal a Magyar-
Német Vadászkiképző Keret parancsnokával. 

Ő jött értünk egy két motoros Junkers 86-os bombázó géppel Veszprémbe, és vitt   
bennünket egy csütörtöki napon Pápára. Mivel nem volt pénteken repülés, eltávozást 
engedélyezett, sőt küldött haza kettőnket. Imre Budapestre én Rédére távoztam el. 
Megbeszéltük, hogy visszajövetelünkkor Győrben találkozunk a Pápára menő vonatnál. 
Imre már várt engem a megbeszélt helyen és időben. Egy ejtőernyős idősebb 
hadnagynak tisztelegtünk keményen, aki meglehetősen alkoholos állapotban 
megszólított bennünket. Az étkező kocsiba emeltük fel, majd egész úton ott szidott 
bennünket, hogy  - „Ti pilóták, nem mertek a gépből kiugrani, de mi ejtőernyősök f..za 
gyerekek vagyunk! … Mi meg mondtuk neki, hogy 

 - „Ugranánk mi Önökkel is hadnagy úr, csak adjon rá lehetőséget.” 
 Persze azt nem adott.  
Hétfőn aztán tudomásunkra hozták, hogy a tanfolyam tiszt hallgatói 

„összeesküdtek” ellenünk és a következő indokokkal Szamody hdgy.214 – esztegomi 
bencés diák – szervezésével tiltakoztak jelenlétünk miatt és nem voltak hajlandók 
velünk egy csoportban repülni, mert: 

1. Akadémikusok vagyunk és tisztekkel egy csoportban nem  repülhetünk (ennek az 
oka az is lehetett, hogy ez a legutolsó idődebb tiszti átképző csoport volt, nyilván már 
nem a legjobban repülő pilótákkal)  

2.  Nem volt 20 órás műszerrepülő tanfolyamunk, s ez komoly indokuk volt.   
Jablonszki nem tehetett mást, mint kedden, ugyancsak JU 86-al  visszahozott 

kettőnket Veszprémbe. Hiába sírtunk, sem ekkor, sem később, nem lehettünk 
vadászpilóták.  
       1944. 06. 06-án volt Bendy Kálmán akadémikus és Horváth Károly 215  
hadapród  szakaszvezető évfolyamtársaink balesete az F2+48 Sólyommal 216  1000 m 
                                                 
213 A gonorhea baktériumok szaporodásának tünete 
214 Olaf Szamodit, akit az USA-ban ismertem meg. Egy gyári repülőklub vezetője volt. Egy itthoni 
munkatársnőm unokaöccse volt, aki ajánlotta útitervem összeállításakor Olafot, aki elvisz engem 
Wachingtonba. Ő mesélte el nekem Pápáról történt hazaküldésünk okait, amikor – a terv szerint el is vitt 
sportgépével. Washingtonba. Helyesebben én vittem, mert Ő az egész út alatt aludt, és amikor 
felébresztettem a leszállás előtt, mert erre angol nyelvtudásom miatt nem vállalkozhattam- meglepődött, 
hogy ilyen pontosan tartottam az 500 méteres repülési magasságot. Mondtam neki, hogy 50 órás német 
műszerrepülő tanfolyamot végeztem.  
215 Karcsi Szegeden Nehr Tibor és Besze Miska osztálytársa volt. Koronka Pali alatta járt. Szeged után a 
Dunai repülőgépgyárba jött fel dolgozni és ekkor Nehr Tiboréknál lakott Szigetújfalúban. Bevonulása 
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magasságban, kötelékben  Veszprém – Tamási -Kaposvár útvonalon történt 
vándorrepülés közben.       

 Bendy Kálmán volt a vezérgép pilótája - közlése szerint - a motor első 
kihagyásakor hátranézett, a megfigyelő ülésben levő Karcsin nem volt az ejtőernyő 
hevedere. Kálmán gázt adott tovább mentek. Egy idő után a motor másodszor is 
kihagyott és a gáz beadásakor. Kálmán egy nagy lángot látott és a gép kigyulladt. 
Hirtelen nem tudott mást tenni, előre nyomta a gépet és az első ülésből  addig nem 
ugrott ki, amíg  Karcsi fel nem csatolta ejtőernyőjét, ezért súlyosan - főleg az arcán - 
megégett. Kiugrott. 

Ejtőernyője az utolsó pillanatban lobbant és súlyos 3 fokú égési sebekkel ért földet. 
Földet érésekor Karcsit ejtőernyőjével letakarva látta. Akkor látta, hogy  ejtőernyő 
zsinórjainak fele el volt szakadva. Gépét nem látta, bizonyára a becsapódáskor égése 
megszűnt. Földet  egy állami telepen érhetett, mert egy ott levő alezredes hívott részére 
mentőt. A székesfehérvári honvéd kórházba vitték be. Itt látogatta meg vitéz Czapáry 
Zoltán alezredes a sóstói reptér parancsnoka, Koronka Pali, (Surgyelán), Pintér Gyuszi 
(Öcsi) csoporttársai. Az orvosok engedélyével és kérésére három napon át 
évfolyamtársaink őrizték ágyát. Első napon Peller Pista, második nap Friedrich Laci, a 
harmadik nap nem tudjuk ki volt mellette.  Betegszabadsága után nem engedték  
repülni. 217  

Horváth Karcsi feltehetően korán nyitotta ejtőernyőjét, amelynek zsinórzata a 
vízszintes vezérsíkban fennakadva elszakadt, már kiugrás közben gerincét törte a 
függőleges vezérsíkon, és halálra zúzta magát, holtan ért földet. Temetése Tótkomlóson 
volt. A falu főterén volt felravatalozva és ott történt beszentelése. A 10 ezer lakosú 
nagyközség fele jelen volt temetésén. Évfolyamunkat Nehr Tibor és Besze Mihály 
képviselte.   

A kötelék másik két gépének személyzete csak két fehér foltot látott a Balaton 
északi partján, melyek mellett Bendy aksot látták mozogni, Horváth Karcsit nem.  

A repülőhalált halt Karcsit t. zls.-nak léptették elő. 
A törött Sólymot Veszprémbe vitték és ott a repülőtéren sokáig látható volt. 

*  *  * 

Az öttusa bajnokság közeledtével az arra kijelőltek egyre „intenzívebb” edzést 
folytattak. Frankó Bandi: Czulek Jóskával az öttusa keret másik tagjával futás ürügyén a 
látókörből sokszor kifutottak. Céllövés címén a „Walter” céllövő pisztollyal járták az 
erdőt és mindenféle tárgyra, gallyra kedvükre lövöldöztek.  

 „Úgy látszott, hogy az úszó tréninggel lesz baj. De ezt a gazdasági hivatal nagyon 
úri módon oldotta meg. Menetlevelet kaptunk Balatonalmádiig, meg uzsonna 
csomagot.- írja Bandi -  A veszprémi kisállomásról Almádiba induló vonattal utaztunk le 
a Balatonhoz úszó edzésre. Persze az úszó edzések helyett csónakot béreltünk. Egy 
alkalommal jól benn a Balatonon egy vitorlás húzott el mellettünk. Nem keltett volna 
különösebb érdeklődést, ha nem egy csinos fiatal lány vezette volna, és folyton 
bennünket kerülgetett. Elkaptuk a vitorlás oldalát, odakötöttük a bérelt csónakot és 
                                                                                                                                                           
előtt végátvevő műszaki ellenőr volt. Nehr Tiborral együtt jelentkeztek a repülő alaphoz és utána együtt 
vonultak be a Repülő Akadémiára. Az Alapot Karcsi Algyőn 1942-ben végezte. Háló és osztálytársam 
volt. Az Akadémián az első évfolyamát 3. 33 átlag eredménnyel a 61 karpaszományos között 26.-nak 
végezte. Taszáron volt Sólyom kiképzésen, így Veszprémben az elsők között volt a Sólyommal repülők 
között. 
216 Mások szerint az F-372-es Sólyommal. 
217 Vitéz Bendy Kálmán szabadsága leteltével 1945. január 1-én a sárvári elosztónál kellett jelentkezzen. 
Klágenfurt mellett angol fogságban kötött ki. Átszökött az amerikai megszállási övezetbe szüleihez, 
onnan 1951-ben emigráltak az USA-ba, Detroitba. A Gammában szerzett finommechanikai műszerész 
segédlevelével azonnal elhelyezkedett a General Motornál jó fizetéssel.  
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átmásztunk. Beszélgetés közben kiderült, hogy egy beteg grófkisasszonyról van szó, 
akinek szinte minden kívánságát teljesítik. Erre Czulek Józsi visszament a csónakba, és 
elindult a part felé. Én nem voltam eleinte megijedve, de hamarosan teljes szélcsend 
lett. Az idő rohant, a vonatunkat el kellett érnem. Mit tehettem egyebet, kiugrottam a 
vitorlásból és kiúsztam az igen távol lévő partra. A strandról a kabinos már elment, 
bezárva a kabinokat, de e egy kis ijedség után a többiek előadták a kimentett ruhámat és 
el tudtuk érni a vonatot. De aznap meg volt az úszó edzésem is. Mikor a vonat az 
almádinál a dombra felért, és mi visszatekintettünk a Balatonra a grófkisasszony már 
nem volt túl messze az almádii partoktól. (Füredről indult.) 

 Veszprémben Forgács Pistának még 1944 májusában az elméleti időszak alatt volt 
afférja, ezért mindig különböző repülő csoportok között lengett, mert a párbajra csak 
június végén került csak sor, és Puskás „pisztoly” vívómester egész nap kergette a 
repülőtéren, hogy edzésben legyen.  

Pista az öttusásokkal együtt edzett. Olyan jó formába jött, hogy kezdetben velük 
csak egy két asszóra volt képes, a párbaj előtt már mind a tizükkel végigvívott 
párbajkardjával. 

A párbaj szervezésével kapcsolatban sok baj volt. A segédek tárgyalása először 
megszakadt, mert az egyik segéd repülőhalált halt. Újabb segédválasztás, a tárgyalás 
elölről kezdődnek. Már minden majdnem rendben, ismét repülő halál a második 
halasztás oka. Újabb segédválasztás igen nehezen megy, mert talán babonából nem igen 
akadt jelentkező. Végre kitűzték a párbaj időpontját. Már tavaszodott, az akadémia nem, 
csak az öttusázók ismerik az időpontot és a feltételeket.  

Hajnali 5 óra, helye: az akadémia tornaterme. A párbaj neme: kard, 
végkimerülésig. Már az előző napon elkészült a tornaterem szigetelt tetőszerkezetének 
megfúrása, és a párbaj előtt néhány aks. ( Szentgyörgyi - Székely) helyfoglalása a tetőn. 
A párbajt kísérő orvos megígérte Pistinek, hogy hagyja jól megveretni ellenfelét. 
Azonban a párbaj első másodperceiben egyikőjük kardja földet ért. Ilyen esetben „Állj ! 
Fertőtleníteni !” a vezényszó és a kardokat alkoholos ruhával meg kell törülni.  

Az orvosnak gyanús volt az ellenfél. Pulzust, vérnyomást mérve kénytelen volt 
kimondani a „végkimerülést”. Ezzel a lovagiasság szabályai szerint rendeződött a 
probléma.218  

 Forgács Pista szerint ebben az időben Fekete (Schwarz) Ottó fhdgy. volt a 
repülésvezetője, nála ment el Héjával egyedül.  

Ebben az időben kényszerleszállt Ghyczy Marci Csesznek mellett, egy lucernásban  
          1944. 06.08-án volt a Veszprémi repülőtér első bombázása.  
         Szerencsére repeszbombáikat jóval a futóárkok elött szórták le a támadó gépek és a 
szőnyeg az épületekig nem jutott. 
         Ekkor szakadt el tőlünk Barabás Gábor219 karpaszományos társunk, aki 
önkényesen a 60 mm-es légvédelmi tüzérek állásában, ott segítve  harcolt a támadó 
gépek ellen. 

                                                 
218 Írja Frankó Bandi és hozzáfűzi: Hát nem nevetséges?  Csak az érdekessége és az akkori - polgári 
törvények szerint tiltott, a katonai törvények által előírt – párbajozási kötelezettség fonákságai miatt 
foglalkoztam ilyen részletességgel, az esettel.   
219 Barabás Gábor karp. tiz. (Sárd, 1922. 04. 04. Győrbíró Irma) Apja zágoni ref. lelkész. 
Marosvásárhelyen Felsőkereskedelmi Líceumot, Kassán a HMNRA-t végezte Debrecenben Weihét 
repült. Sebesülése utáni szabadságos levelét úgy adták ki, hogy behívót küldenek jelentkezésére. 
Hazament Zágonba. – Egy, az utolsó, magyar utóvéd alakulatnál jelentkezett szolgálatra. Jelentkezését, 
mert guggolni nem tudott, nem fogadta el az utolsónak visszavonuló alakulat. pk-a. 400 km-t menekült. A 
németországi Stettinbe igyekezett társai után. A német munkaelosztó hivatal a hallei Siebel Flugzeug 
Werkébe osztotta be. - Az amerikai bombázásokat itt élte át. Az amerikaiaknál vállalt munkát. – 
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 A löveg a támadó 120 Liberátor egyikétől telitalálatot kapott. Gábor hátán és bal lábán 
súlyosan megsebesült. Balatonkenesei OTI üdülőbe vitték és kötözték be, és hat hétig 
ápolták. Sebesülését katona orvosa a tűzkereszt egy sebesülési pántjával ismerte el. 
Teljesen elszakadt tőlünk.     
          Parancsnokunk Csegezy őrgy., bár Szentgyörgyi Zoltán jelentette az egy fő 
hiányzását, tudomásúl vette távozását, mert vagy nem kaphatott jelentést sebesüléséről 
és hollétéről, vagy sebesülésének jellege, hosszú gyógyulása miatt, leírta az évfolyam 
létszámából. 

Ugyanezen a napon 06. 08-án, a Tapolcáról a Sólyommal végzett csoportot 
Veszprémbe helyezték vissza Héja kiképzésre. 

A növendékek 1-2 Stösser  és CR-42-es start után „Héjával” 10 felszállást végezve 
fejezték be és ezzel  a III. fokú kiképzést 170 felszállással, 66- 70 óra repült óra idővel 
fejezték be a csoport legjobbjai május végén június elején, de közben „Bücker 131-el  és 
VM-21-el” is repültek.  

 A felszabaduló gép kapacitás lehetőséget adott arra, hogy rövidesen Veszprémből 
az éjjeli vadász- és a 2. Vadászcsoport is Szegedre menjen 20 órás kiképzésre.  

VESZPRÉMBEN VÉGZETT ÖSSZES REPÜLÉS 1943.11.11.- 1944.06.14. 
KÖZÖTT 

A táblázatban az egyes jelzőszámok az illető személy áthelyezéseit mutatja:  
  

                                                                                                                                                           
Fogságból Zágonba jött haza, ahol a volt nyilasokból lett új kommunisták akarták kivégezni. Kenyerét 
kétkezi munkával (favágás, gabonasilóban lapátolás stb.) kereste meg. A szekuritátéval is 
összeverekedett.  Nyugdíjazásakor nősült. Lánya református. -  2003. december 15-én óta leveleztem 
vele. A Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Dr. Szabó Miklós nyá. vezérőrnagy és Dr. Benke 
József főigazgató 2004. január 26-án egy DÍSZEMLÉKLAP-pal tűntette ki. Vasdiplománkra már nem 
tudott eljönni.- A Kovászna megyei Hídvégen, a Hidvégi Nyugdíjasok Otthonában lakik feleségével.  
Címe: (ha él még) RO – 4019 HĂGHIG   Jud. Covasna  Camin de Pensioner ROMANIA volt 2009-ben. 

VESZPRÉM  1943.11.11.- 06.14. 

Név Idő Bücker Arado 
Fw-58 
NP 

Fw-58 
PU 

WM 21 NP WM 21 Pe CR 42 Héja 

fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p idő fsz ó p fsz ó p idő fsz ó p idő fsz ó p 
Czapári 
Zoltán 3 

1943.11.11. 
1944.06.09. 

67 20 25 75 15 55 12 1 05 - - -- 
03. 
18. 

12 1 05 13 1 40 
05. 
01. 

13 2 10 
06. 
01 

8 4 40 

Eleöd Attila 
2 

1944.01.13.-
05.22. 

27 7 00 8 1 00 -- - -- 8 1 35 -- -- - -- -- - -- --- - - -- --- -- - -- 

Gótzy Pál 
5 

1944.02.01.-
05.02. 

10 2 50 8 2 05 - - -- - - -- 
02. 
02. 

6 
 

1 
 

05 
 

29 5 00 05. 6 1 00 --- -- - -- 

Horváth 
Gábor 3 

1944.01.19.-
06.06. 

15 7 05 14 4 15 - - -- - - -- 
01. 
25 

10 1 10 43 10 20 
05. 
10. 

2 - 10 
05. 
10. 

10 5 10 

Illés Ödön  
 2 

1944.01.13.-
02.01. 

6 1 35 -- - -- 4 . 20 7 1 20  1 . 20 -- -- -- --- - - -- --- -- - -- 

Kováts János
3 

1944.01.16.-
06.14. 

14 4 35 14 4 35 - - -- - - -- 
05. 
01. 

46 1045 52 6 30 
05. 
16. 

12 1 20 
06. 
09 

10 5 45 

Molnár Béla 
3 

1943.12.13. 
1944.06.06. 

17 2 35 21 4 25 3  20 - - -- 
02. 
02 

12 1 40 40 11 30 
03. 
24. 

13 1 55 
05. 
24. 

9 5 05 

Pintér Gyula
4 

1943.2.15. 
1944.06.06. 

11 4 25 11 4 25 6 1 10 - - .-- 
01. 
26. 

15 1 35 39 12 15 
05. 
02. 

6  55 
05. 
05 

11 5 20 

Sürü Béla 
4 

1944.01.18-
1944.06.06. 

19 6 15 24 3 00 - - -- - - -- -- -- - -- 49 14 45 
04. 
20. 

6  55 
05. 
25. 

8 5 20 

Szabó Károl
2 

1943.11.28.-
 1944.02.24 

11 1 30 13 2 30 - - -- - - -- -- 11 2 05 -- -- -- 
F 
56 

3 - 30 -- - - -- 

Szentgyörgyi
Zoltán 1 

1943.01.18.-
 .02.24. 

1 
1 

- 
- 

20 
30 

6 
5 

1 
2 

00 
05 

- 
- 

- 
- 

-- 
-- 

- 
- 

- 
- 

-- 
-- 

05. 
05. 

9 
3 

1 
4 

25 
40 

-- -- -- 
06. 
15 

1 - 25 
06. 
16. 

10 5 30 

Thurzó Jenő
3 

1943.12.16.-
1944.06.05. 

19 6 00 21 4 05 3  20 - - -- --- -- -- -- 55 14 55 
04. 
28 

14 2 00 
05. 
23 

10 10 35 

Ujházi Lászl
2 

1944.01.13.-
1944.05.15. 

26 6 05 24 1 55 - - -- - - -- --- 1 - 25 -- -- -- --- -- - -- --- -- -- -- 
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1 A 13 repülőleirás között csak Szentgyörgyi Zoltán volt olyan, akik a Tapolcára 
kihelyezett csoportnál is repültünk, majd Veszprémbe jöttünk vissza (azzal a 
különbséggel, hogy én és Szabó Imre, már Taszáron is egyedül repültük a Sólymot), míg 
Zoli Tapolcán 05.05-én lett egyedül repülő. A Veszprémben végzett repüléseit a második 
sorban levő adatok mutatják. Zoli a 3. vadászcsoportba sorolt. 
              2 Szabó Károly Veszprémben csak Stösserrel repült, Tapolcán a kihelyezett 
csoportnál, ezután Kenyeriben folytatta kiképzését. Nekik már nem volt CR 42-es 
felszállásuk és Arado B után mentek el Héjával augusztusban vagy később az avatás után 
(lásd ott). 
              3 Szegeden, majd Acsádon 50 órát műszerrepült, majd a Romboló Kiképző 
Kerethez került. 
              4 Szegeden 20 órát műszerrepült az 1. Vadászcsoporban Székesfehérvárott folytatta 
kiképzését. 

              5 1944.05.09-én Sólyommal Vecsenyben kényszerleszállt befejezte ezzel repülését. 
 

Az 1. Vadászcsoport  06.10-ikén  ment Szegedre 20 órás műszerrepülő 
tanfolyamra. A felszabaduló gép kapacitás lehetőséget adott arra, hogy rövidesen 
Veszprémből a 2. Vadászcsoport is Szegedre menjen 20 órás kiképzésre.  

Ez előtt kérdezték meg az évfolyamot, hogy ki hova szeretne kerülni. Ekkor jöttek 
az első meglepetések, mert az eddig „vadásznak” képzett Horváth Gábor, hogy Pesten 
szolgálhasson, a Repülő Kísérleti Intézethez Ferihegyre kívánt kerülni. (Elemér bátyja is 
protekcióval a Honvéd Térképészeti Intézethez volt beosztva) Ezután osztották be 
Gábort Szegedre az 50 órás műszerrepülő tanfolyamra.  

 
 Mi a leendő Éjjelivadász csoport 06. 17-én  mentünk Szegedre, Helesfai István 

szds. úrral az 50 órás; majd a   
 
2. Vadászcsoport 06. 22-én jött 20 órás műszerrepülő kiképzésre a m. kir. 

honv. 1 sz. műszerrepülő kiképzőszázadhoz.  
 
Ezen a napon repült Szabó Karcsi Tapolcán, a B3+55 Ju-86-ossal 25 percet. Az 

igazi út – mint írta - 06.26-án 35 percig tartott. 
 

3.5.   Veszprémben maradottakkal történtek 
06.17-i (eljövetelünk) után 

 
A Veszprémben maradók (Egry Tamás, Szentgyörgyi Zoltán a későbbi 3. vadász 

csoport tagjai) folytatták a Sólyom, Héja kiképzést.  
 
1944 07. 09.-én Veszprém repülőterét a második súlyos amerikai bombázás érte. 

A szönyeg végigszórta az épületeket és a repülőtér nagy részét is. 
          A július 9-én lefújt riadó után 9 ezer repeszbombával szórták meg az amerikaiak a 
riadóról bevonulókat. Szentgyörgyi Coli Székely Nácival  szerencsések voltak, mert ők is 
az öttusa futó-edzés ürügyén a Papod oldalában egy csodálatos szamócásban 
lakmároztak. Hazatérve csak a 86 áldozat tömegtemetése volt megrázóbb.220 

 
Nagyon nagy volt a veszteség. A légi riadó alatt a repteret kiürítették ugyan, de a 

támadás a légiriadó lefújása után, északnyugat felől a Papod hegy, illetve a Bakony déli 
hegyvonulata árnyékából váratlanul előtörve történt. Az ott levő akadémikus csoportból 

                                                 
220 Vagy Szentgyörgyi Zoltán, vagy Molnár Gfellner László téved a halottak számában. 
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(Csizmadia Sanyi, Somody Zoli) senki nem halt meg, viszont a veszprémi csoport 
repülés vezetőjét Nyárády Lajos rep szds-t, volt repülésvezetőnket,  tanárunkat a  
repeszek halálra sebezték. A másik repülő halott tiszt Deák Ferenc műszaki szds. volt. 

Rajtuk kívül hősihalált halt 60 legénységi állományba tartozó repülő katona.  
Életben maradtak: Tisztek: Vadkerti István hdgy., Molnár (Gfellner) László hdgy. 

(ö. gazd. hiv. vez.), Körmendi Lajos ref. lelkész szds.221 
 Nyárády Lajos szds. urat Somody Zoliék egy bokor alatt találták meg. Homlokán 

ment be egy repesz. Lefényképezte a reá eső bombát, mely halálát okozta. A kezében 
levő fényképezőgépében megmaradt filmet előhívták, látták utolsó fényképét, mely 
üzenete volt egy igazán bátor pilótának. 

Ezen a napon Frank Jóska Héjával Veszprémben történő leszállásakor, olajcsőtörés 
miatt mellvédő páncélüvegét bevonta az olaj.  Kihalt repülőteret talált és a 
hangárajtóhoz gurult. Az olyan volt, mint a csillagos ég a repeszbomba splitterei miatt. 

A veszprémi bombázásnál levő csoport egyik fele(Szendrey Gida, Stikk Gyuri) 
vidáman horkolt a körletben nem mentek fedezékbe. 

Az öttusások a nagy légiriadó alatt szokásosan felrohantak a Papodra. Mikor a 
riadót lefújták futótréningjük után visszajöttek. Látták a sok hullát a kéz és láb nélküli 
sebesült és halott katonákat. Rengeteg bombagyújtót dobáltak ki az amerikaiak. 
Horváth Tulinak felfordult a gyomra a látottak miatt és kidobta a taccsot. 
        Ez a csoport a forró nyarat Veszprémben már a pumásokkal közösen töltötte. 
Írigyelték is őket, de ugyanakkor elszorult a szívük, hogy az 500-as kötelék ellen indulók 
közül sajnos nem mindenki tért haza. A légitámadások zavarták kiképzésüket.  

A két Szegeden műszerrepülő aks-ot Czulek Jóskát és Frankó Bandit a közös 
felkészülésre Veszprémbe rendelték vissza. Ők a bombázás után érkeztek. Véleményük 
szerint a reptéren minden megváltozott. Az éttermünk felét az idő közben hazai 
légvédelemre odarendelt „Puma” 101-es vadászrepülő osztály foglalta el. A reptér körüli 
erdőben volt minden századnak és az osztálytörzsnek külön harcálláspontja. 
Hangszórók harsogták a zenét, készültségi utasításokat.  

Az akadémia pedig éjszakára a márkói iskolába költözött. Ennek már megvolt a 
közvetlen oka, az, hogy a repülőteret repeszbombákkal, szőnyegbombázással alaposan 
megszórták az amerikaiak.   

A repeszbomba támadás után az akadémia épületét számtalan repeszdarab által 
okozott sebhely „díszítette”. Próbáltunk a falakon lévő repeszlyukak közé állni úgy, hogy 
a repeszek merőleges becsapódását feltételezve találunk-e olyan falszakaszt, ahol állva, 
meggörbülve, vagy bármely más pózban elhelyezkedve sértetlenek maradtunk volna. 
Nem találtunk. 

A márkói kitelepítés nagyon rosszul érintett mindannyiunkat. Megint a dac, hogy 
ellenszegüljünk a korlátozó intézkedésnek. (Márkó Veszprémtől az úton igen messze 
van) Alig hogy letett a gépkocsi a márkói iskola előtt, már indultunk is vissza Veszprém 
irányába. Ki a repteret vette célba, ki a várost, de legtöbben az akadémia épületében 
saját helyükön aludtak. (Frankó) 

 
Szerencse, hogy egyik bombázás sem tette tönkre a repülőteret, évfolyamtársainkat 

sem érte, így a repüléseket zavartalanul folytathatták.  
          
         1944 júliusában Veszprém felett amerikai gépből ejtőernyősök ugrottak ki. 

                                                 
221 Molnár (Gfellner) László: Emlékezés a repülő Akadémiára 1939-1945. Hadtörténeti Levéltár TGy. 
3168.  
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A veszprémi repülőtéren egyre nehezebbé vált a kiképzés elsősorban a „Pumák” 
fokozódó harci tevékenysége miatt, így az évfolyam Veszprémben gyakorló része 
bombatámadás után Kenyeri-i reptérre települt át.  

Nekik egy, az akadémiákkal összevont harcászati gyakorlaton kellett részt venni 
Várpalotán. Megszűnt a barakktáborban lakás a fehér tiszti ágyakon. 

 
1944. 07. 09-én  Veszprém bombázása napján  a Tapolcán maradt csoport  is 

Kenyeribe települt a M. kir. 2. honv. Repülőgépvezető kiképző osztályparancsnokság 
alárendeltségébe. 

*  *  * 
1944. 07. 27.  Inota – Várpalota. 

A várpalotai összevonás és a Me 210-es robbanása 
 
Horthy Miklós kormányzó úr a kiugrás előkészítésére Horthy a hozzá hű 

csapatokkal egy összevont gyakorlatot terveztetett Hajmáskér – Inota - Várpalota 
térségében. 222  

A gyakorlaton a Ludovika és Bólyai Akadémiákról minden fegyvernem fiatal 
tisztjelöltjei is részt vettek. Horthy fővezér egy magot akart így létrehozni, de a kiugrásba 
a Lakatos kormány nem akart belemenni, mire azokat leváltotta, és a Sztójai kormányt 
bízta meg. 

Várpalotán rendezték a közös nagy hadgyakorlatot az összes avatásra készülő 
tisztjelőlt akadémikussal és karpaszományossal.  

A Sólyommal Kenyeriben repülő akadémikusok Veszprémből kértek 
vadászkísérőket.  

A gyakorlaton Inotáról startolva egy raj kötelékében Sólyommal repült  Bardon Pál, 
Szendrey Gedeon 223 pilótaként Berkessy Márton, Kovács Gábor aks-ok, Frank József 
hdp. szkv. megfigyelőként. 

Három Héja gép szállt fel Veszprémben. Iharos Elemér, Fekete Ottó főhadnagyok 
és Szendrey Gida akadémikus. Hogy miért őt szúrták ki, azt nem tudta. 224 

Földi István Németországban végzett társunk a Me 210-es ülésében 200 kg-os 
bomba próbakioldását végezte, és véletlenül (?) élesítette a bombát. A négy repülő 
katona, fegyveresek, amikor a bombát elkapták, és vissza akarták tolni újra a helyére, az 
élesített bomba valószínű a rázkódástól felrobbant. 

A gép körül álló mintegy 50 főből 21 halott volt.  
Elvesztettük két volt kiváló oktatótisztünket, a robbanáskor egymásba karoló 

Fekete II. Ottót és Iharos Elemért, Földi Pistát, Koppány (Karanovits) Pál 
akadémikusokat post mortem repülő hdgy-nak léptették elő.  

Földi Pistát Kaposvárott, Koppány (Karanovits) Pál akadémikusokat Dombóvárott 
temettük el.225  

                                                 
222   Egry Tamás hadnagy szerint, akinek 1945-ben, Rómában Kollégium Hungaricumban találkozott 
Háry papával, aki elmesélte neki a gyakorlat okát. 
223 A harmadik Sólyom pilóta növewndék nevét nem ismerem. 
224 Szendrey Gedeon közlése Malmőben, Ellenmondás van Egry Tamás és az Ő közlése között, mert 
nmind a ketten Héjával történő repülésről beszéltek. Szendrey közlése a valószínűbb. 
225 Egy volt gimnáziumi osztálytársa együtt járt vele – (Kozáry Kálmán, Badacsony, 1991. 07. 21-i levele 
szerint, akit 1944. november 15-én avattak): „Koppány Palit már a dombóvári gimnáziumból ismertem. 
Jól, mert náluk laktam 3 éven át. Csendes, magába forduló, komoly fiú volt. Szülői helyett nagymamája, 
és annak kisebbik lánya Guthy Hanna nevelte. Édesanyját ritkán láttam, magának való, lezser, szabadon 
élő hölgy volt. Pali halálával kihalt az Árpádházi Guth-Keled család utolsó sarja, mert testvére nem volt. 
Koppány Ottó nem testvére volt. 
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Sulyánszky István hdp. őrm.-t.  rep zls-nak léptették elő, és Debrecenben temettük 
el.  

A robbanásnál Pozsgay Tuci is ott volt, aki a gép függőleges vezérsíkja mögött kis 
dolgát intézte, és repeszek az oldalkormány miatt elkerülték gerincét. Így is több 
repesztől sebesült. 

Szendrey Gedeon beszámolója:  
„Leszállunk Várpalotán a legelőn. Az egyik oldalon ott áll egy Me-210-es Földi Pista 

a Messerével körülötte vagy 50 ember, leszállunk kigurulunk.  
Megyünk jelentkezni. Elmegyünk egy csoport mellett Iharos megkérdezi:  
– „Mit csináltok?”  
– „Fogtunk egy amerikait és a csokoládéján osztoztunk.”  Erre azt mondja Iharos 

Elemér Gidának:  
- „Eridj oda, szerezz nekünk is, majd mi lejelentkezünk helyetted.” (Ez mentette 

meg Gida életét.) 
És ketten odamentek lejelentkezni. Abban a percben robbant a Messer és mind a 

ketten, a két jó barát meghalt. Iharos Elemér (Ikarusz) és Fekete Ottó (Koca) fhdgy-ok, 
egymásba karolva. 

A bomba robbanása után hatalmas füst és por keletkezett. Egyedül én (Szendrey 
Gida)  jöttem egyedül a reptér felől.  

A Földi Pistát én fogtam a két kezemben, de nem tudtam megfogni, mert minden 
csontja törött volt, de élt még, megismert és beszélt velem.  

Hát úgy félrehúztam vagy 15-20 méterre, és kezdtem ráncigálni a többieket is, már 
akiket tudtam, félrehúztam a géptől, amely még égett.  

Eközben, akik távolabb még körülállták a gépet ordítoztak, hogy vigyázz! van ott 
még két bomba alatta vagy három. Mert 2-2 volt a két szárnyon, én meg ott látok egy 
kiégett hüvelyt és belerúgtam, hogy ettől már nem kell félni!   

Abban a pillanatban már nem tudom melyik ezredes, hasra vágódott és az egész 
társaság elhasalt. Én meg rugdostam a bombákat.”  

Ezután Szendrey Gida élete legcsúnyább feladatát kapja Csegezy őrnagy úrtól 
(Datolyától), hogy az akadémia részéről, vegyen részt az agnoszkáló, hullafelismerő, 
azonosító bizottság munkájában, mert még vagy tizenötöt össze lehetett szedni, de volt 
olyan, akinek a pisztolyszámáról tudtuk megállapítani, hogy kié volt. Szegény Iharos 
olyan pirosra volt sülve, mint egy malac, amelyiket perzselővel sütöttek meg. 

Egry Tamás  Héjával – állitólag - Veszprémből szállt fel. Rádiója rossz volt és 
billegetés után nem Veszprémben, hanem Fehérváron szállt le. 226 

*  *  * 
Kovács Gábor elmondása szerint:  
1944 tavaszán a három Akadémia össz-fegyvernemi gyakorlatra készült. A tervek 

szerint a repülők feladata két részből állt: felderítő repülés és bombázással összekötött 
alacsonytámadás.    

A felderítő repülést Sólymokkal, a bombázást Me-210-esekkel tervezték. 
Többedmagammal, - bár csak Berkessy Marcira emlékezem - kerültem a várpalotai 

repülőtérre, ahol gyakorló repüléseket végeztünk. Parancsnokunk Iharos Elemér fhdgy. 
úr volt.  

                                                                                                                                                           
A sírról készült fényképet, mely a dombóvári temetőben állt, édesanyja testvér húgától, Hannától kapta 
1950-ben. Sajnos azóta már Ő is meghalt. A sir kezeletlenül maradt, elhanyagolt lett, majd később 
rátemetkeztek. Az idén tavasszal (1991) egy ottani temető kezelő asszonnyal találkoztam, aki jól ismerte 
a sírt, és ő mesélte ezt nekem.”  
226 A mi Héja gépeinkben nem volt rádió Veszprémben. Egry Tamás közlése. 
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A 210-eseket minden nap vártuk, ugyanis még nem repülték át azokat a gyárból. Az 
ezekkel a gépekkel végzett feladatot a két Németországban kiképzett akadémikus: Földi 
István és Pozsgay Antal hajtotta volna végre. 

A gyönyörű tavaszi időt az amerikaiak is kihasználták és nap mint nap, így ezen a 
szép vasárnapon is volt berepülés délelőtt és láttuk a kötelékeket Pest felé repülni. Dél 
fele egy megsérült Liberátor repült egészen alacsonyan vissza a fejünk felett és a reptér 
mellett egy szakadékba zuhant.   

Berkessy Marci vezetésével egy nagyobb csoport ment megkeresni a repülőgépet. A 
gépben már senki nem volt, valószínű abból már korábban mindenki kiugrott. Találtak 
viszont a gép szárnyában hat nagy csomag savanyúcukrot, (bibliát, térképeket, 
gumicsónak mellett horgászfelszerelést) aminek nagy részét még ebéd előtt meg is ettük. 

Ebéd után sok népfelkelő jött a repülőtérre, akik a közelben levő katonai 
alakulatoknál adtak őrszolgálatot, és kíváncsian nézték a repülőgépeket. 

Két óra után megérkezett két Me-210-es. A szerelők azonnal feltöltötték azokat 
benzinnel, a bombamester pedig megkezdte a gépek bombázásra való előkészítését. 

Nem voltam bombázó, nem tudom, csak nagy vonalakban, hogy hogyan élesíti és 
oldja ki a pilóta a bombát, de azt láttam, hogy egy száraz elemet kicseréltek és a gép alá 
felfüggesztettek egy 50 kg-os bombát. Földi Pista ült a gépben rádiós lövészével és 
próbálgatták a kapcsolókat. 

Ekkorra már rengeteg ember állta körül a gépet és áhítattal figyelték az 
előkészületeket. A bombaélesítő huzalok egy 3-4 cm vastag harmonika - szerű csőben 
futottak és végük két pólusban fejeződött be, melynek egyikét valaki a nagy zűrzavarban 
a bombához erősíthette. 

A géptől vagy 50 méternyire egy nagy fa árnyékában cigarettázó társaim közül 
többen (Bardon Pali, Frank Jóska), arra akarták Berkessy Marcit rávenni, hogy bontsa 
ki a maradék savanyúcukros csomagot. Én magam a gép mellett álltam, amikor valaki 
kiáltott, hogy "Gyertek, Marci feldobta az utolsó csomagot!". Kezdtem a fa fele menni, 
amikor még hallottam a bombamester kérdését: "Be van kapcsolva a kioldó áramkör?" 
hallottam valaki válaszát: "Minden be van kapcsolva, ami létezik!" A gép alatt két 
honvéd állt, akiknek kezébe kellett volna  essen az élesítetlen bomba. 

Néhány lépésre voltam a fától, amikor a bomba felrobbant. Visszafordulva látom, 
hogy nagy lángtenger van a gép hasa alatt. A gép lassan megrázta magát és lassan a 
földre csúszott és égni kezdett. Teljesen megdermedtem és csak később dobtam magam 
hasra akkor, amikor egyébként is későn lett volna. 

Nehéz leírni azt az infernót, ami ezután következett. A benzin nem robbant fel, de 
kifolyt a gép mellé és égni kezdett. Az emberek dermedve álltak és az első pillanatokban 
senki nem tudta, mit kell tenni. A robbanás Földi Pistát a gépből kivágta és később, mint 
kiderült, törött lábbal húzta magát a földön, (lábai a lángban voltak, egy akadémikus 
bts-unk, Bardon Pál húzta ki a tűzből.   

Iharos Elemér a géppel szemben állt, egymással átölelve álltak barátjával Fekete 
Ottó fhdgy-gyal (Kocával), attól mintegy 20 méterre. A robbanás csaknem teljesen 
lemeztelenítette őket. A harisnyán, cipőn és egyik csuklója körül megmaradt ing 
mandzsettáján kívül ruha nélkül maradtak. Mikor Marcival mellé értünk, még sérülés 
sem nagyon látszott rajta. Karon fogtuk és lassan megindultunk vele a fa irányába. Egy 
kis idő múlva kérte, hogy fektessük le, és amikor lefektettük valami görcs fogta el és 
hevesen rángatózni kezdett. Nem valami tapintatosan azt mondtam Marcinak:  

- "Ez meghalt, menjünk másokért!" Megdöbbenésemre megszólalt:  
- "Nem haltam meg fiúk, vigyetek tovább!" A fa alá fektettük és másokért mentünk 

vissza. 
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Egy fiatal orvos is előkerült, aki a szörnyű égő ember-hús szagától és a tucatnyi 
sebesült jajkiáltásaitól rosszul lett, de aztán összeszedte magát és morfium injekciókat 
kezdett adni a sebesülteknek. 

Nemsokára egy mentő-autó jött és kezdtük a sebesülteket abba beültetni és 
befektetni. Marcival ketten, mi is a mentőautóval mentünk, mert a sebesülteket kellett 
lefognunk, akik a fájdalomtól kötéseiket próbálták letépni. Azt az utat, amíg élek, nem 
fogom elfelejteni. (huszonketten haltak meg ott helyben) 

A fehérvári katonai kórházban adtuk le a sebesülteket. Ott halt meg szegény Földi 
Csicsa és Iharos Elemér is, akiből addig 35 repeszdarabot operáltak ki.  

Pozsgay Tucinak nagy szerencséje volt, mert a 210-es függőleges vezérsíkja mögött 
tartózkodott a robbanáskor és csak egy szilánkot kapott hátsó felébe. 

Visszatérésünk nagy örömöt okozott, mert mindenki azt hitte, hogy mi is 
meghaltunk. A gép akkorra elégett, a nagy hőségtől még a légcsavar is megolvadt. Több 
koporsót hoztak, melyekbe az emberi maradványokat lapáttal tették be. Volt olyan 
halott, akinek létét pisztolyszáma alapján azonosították. 

Visszajövet, emlékszem, hogy csoportunkat az étteremben, vacsorára készülve 
találtuk. Pörköltöt kaptunk, melynek illata nagyon hasonlított az égett hús szagára. 
Egyikünk sem tudott vacsorázni... 

A gyakorlatot még azon a napon lefújták és mi másnap már indultunk hazafelé. Én 
Orosz Béla ezredes és Csegezy József őrnagy urak gépkocsiján utaztam vissza 
Veszprémbe. Parancsnokaim beszélgetésének foszlányaiból azt vettem ki, hogy a 
Kormányzó úr a gyakorlat befejezésekor fontos politikai nyilatkozatot szándékozott 
tenni, melyet később avatásunkkor elmondott beszédében mondott el. 
 A július 9-én lefújt riadó után 9 ezer repeszbombával szórták meg az amerikaiak a 
riadóról bevonulókat. Szentgyörgyi Coli Székely Nácival  szerencsések voltak, mert ők is 
az öttusa futó-edzés ürügyén a Papod oldalában egy csodálatos szamócásban 
lakmároztak. Hazatérve csak a 86 áldozat tömegtemetése volt megrázóbb.227 

*  *  * 
Bardon Pali így emlékezett az eseményre:  
Az 1944 júliusi összevont hadgyakorlaton a négy vadászgép közül egyet Egry Tamás 

vezetett. Mindenki a "Héját" akarta repülni. A Sólyom megfigyelője Berkessy Marci, 
pilótája én voltam. Szemtanúja voltam a gép felrobbanásának. Mi néhányan hason fekve 
beszélgettünk, cigarettáztunk. A nagy robbanás megriasztott bennünket. Pillanatok alatt 
tűztenger vette körül a gépet, nem lehetett mást látni. Ebből a pokoli tűzből tántorgott ki 
egy ruhanélküli személy, Iharos fhdgy., teste tele repeszekkel, de alig vérzett. Előttünk 
esett össze és halt meg. Földi Pistát a robbanás kivágta az ülésből, a lábai a lángban 
voltak, egy akadémikus bts-a kúszott hozzá és húzta ki a tűzből.  

 Sokan meghaltak vagy elégtek, mint vitéz Papp János fhdgy. barátom, akivel 
szabadságaim alatt sokat repültem az R.K.I.-nél. A bomba repesze a reptér végén álló őrt 
is eltalálta.  

Amikor a tűz megszűnt, rajvonalban szedtük össze a szétszakított testrészeket. 
Néhány óra múlva egy aknavetővel hasonló baleset történt a közeli gyakorlótéren.  

A baleset utáni napon a hadgyakorlat tervszerűen lezajlott, Berkessy Marci 
pontosan ledobta a gépből felderítő jelentését. Leszállás után dicséretet kaptunk. 

Szendrey Gida is jelen volt. Ő egyedül a romok és hamu között matatott. A géphez 
jövő parancsnokok nézték, mit csinál. Amikor belerúgott egy égett gépdarabba, az egész 
magasabb parancsnoki állomány - mintegy húsz törzstiszt - hasravágta magát. A 
komikus jeleneten Gida el kezdett nevetni. Csegezy őrgy. úr felelősségre vonta és 
kihallgatásra rendelte, mert megfektette őket. Gida azt válaszolta:  

-„Köszönöm, az őrnagy úr szavai nekem csak dicséretet jelentenek!” 

                                                 
227 Vagy Szentgyörgyi Zoltán, vagy Molnár Gfellner László téved a halottak számában. 
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Többeknek nagy szerencséjük volt, mert Szabó Karcsinak és Gál Ivánnak Ikarusszal 
kellett volna kötelékben menniük fől, de egy Hughessel ezt a repülést Veszprémből 
lemondták. Így ők nem maradtak száz darabban a többiek mellett. 
         
          Az ugyancsak sebesült és vele utazó Pozsgay Tuci írta, hogy Csicsa a 
mentőkocsiban útközben  egész úton azon kesergett, hogyha már a sors így hozta, miért 
nem érte a súlyos sérülés egy bevetés alatt. - Földi István repülőakadémikus sebesülését 
követően két óra múlva 1944..07.28-án a székesfehérvári kórházban hősi halált halt. 
Post humus soron kívül léptették elő repülő hadnagynak.  

 Okkult dolog, de Polgár Laci előző nap éjjel, álmában megérezte a várpaotai 
tragédiát, kiesett fogú hullákkal álmodott. 
          Iharos Elemér fhdgy. urat  temetésén mi adtuk a díszőrséget. Az egyik díszőr 
Széplaki Jenő volt. A templomi kórus Elemér kedvenc nótáját énekelte. Szegény 
Édesanyja kérte, hogy hagyják abba, és megmondta, hogy mi volt a fia kedves nótája és 
azt énekeltette el. 

*  *  * 
Volt más különleges esemény is. 
 „Tapolcán volt egy kis incidens. …Bővítették a repteret a Szent György hegy felé. A 

vállalkozó, aki azt hiszem zsírosra kereste magát vele, mert a munkások java része 
szerencsétlen zsidó munkaszolgálatos volt, , ott voltak elszállásolva a Hertelendi kastély 
uradalmi épületeinek istállóiban és disznóóljaiban. Egyik nap jött valamelyik mérnökük 
egy Fiat 1500-assal. Persze fogalmuk sem volt, hogy hogyan kell egy üzemben levő 
repülőtéren, és mentek amerre legrövidebbnek találták az utat. Így aztán nem telt sok 
időbe, mikor egy szép lassan begördülő Sólyom légcsavarjával olyan a szépen felnyitotta 
a kocsi tetejét, mint egy szardíniás dobozt. Még nem láttam tagokat olyan gyorsan 
kiugrani autóból, mint ezt a két pasast. Ordibáltak és még nekik állt feljebb. A 
szerencsétlen pilóta, már nem tudom ki volt, meg az egészből nem látott semmit addig, 
amíg a darabkák nem kezdtek repkedni a levegőbe, majd a két mukit nem látta 
hadonászni.” 228 

*  *  * 
1944. 08. 10. 
Az avatás előtt tiz nappal ment fel Veszprémből két öttusa csapat  a Bólyai 

Akadémiára a három tisztképző Akadémia (a Ludovika Akadémia, a Bólyai Műszaki 
Tiszti- és a Repülő Akadémia) országos öttusa versenyére:  

vitéz Berényi Sándor, Czulek József, Cseh Károly, Frankó Endre, Graffy György, 
vitéz Horváth Béla (Tuli) Gáspár Béla (Bimbi), vitéz Szentgyörgyi Zoltán (Zotya), 
Székely Nándi és Sáros Miska. Futás, lövészet, úszás, kerékpározás volt a négy 
versenyszám.  A lovaglás érthetően elmaradt, mert az akkor már hiányzott 
tantervünkből. 

 A „Bolyai” akadémián szállásolták el az összes induló csapatot. (Az akadémikusok 
egyébként kihelyezésen voltak.) Az egyik alkalommal a Bólyaisok figyelmeztettek, hogy 
az aznapi ügyeletes igen precíz, szigorú, ne maradjunk kinn a városban. (A földszintről 
könnyű volt leugrani, és a hátsó kőfalon átmászni.) A figyelmeztetés ellenére közülünk 
hárman elmentek. Az ügyeletes tiszt megkérdezte, hogy hol vannak? Válasz: A WC-n ! 
Erre a tiszt megállt a WC ajtaja előtt és várt. Az ablakon kimászva, a párkányon a fal 
külső oldalán el lehetett jutni a WC-hez. A baj csak az volt, hogy a három hiányzó helyett 
négyen másztak át, és a három aks helyett, a negyedik is megjelent a várakozó ügyeletes 
tiszt előtt. Egy pillanat döbbenet, aztán mintha mi sem történt volna, minden a 
legnagyobb rendben lenne, mosolyogva tovább ment. 

                                                 
228 Szabó Károly Angliából írott levele szerint 
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 A versenyen a mieink nehéz kincstári kerékpárokat kaptak. Ugyanakkor a 
Ludovikásoknak keki színűre festett, bevonultatott könnyű civil kerékpár jutott. Ennek 
különösen akkor volt jelentősége, mikor szántáson keresztül vállon víve kellett futniuk. 

A vívás természetesen tornateremben zajlott. Mivel a találatokat (illetve a találatot, 
mert csak egy találatig ment a vívás) elektromos találatjelző mutatta, csak arra kellett 
ügyelni, hogy a jegyzőkönyvbe is a valóságos eredmény kerüljön be.  

A lövészetnél az volt a furcsa, hogy a helyi Bólyaisok rézhüvelyes „békebeli” lőszert 
kaptak, addig nekünk csak a „vashüvelyes” háborús lőszer jutott. Az utóbbinál 
előfordulhatott, hogy a lövedék el sem jutott a tábláig.  

Az úszás a Sport uszoda fedett medencéjében zajlott. Edzés hiányában Frankó 
Bandi alig bírta leúszni a 300 métert. Mégis ezért dicsérte meg Váradi törzsőrmester 
edzője, mondva, hogy jól kiúszta magát.  

Futás a hűvösvölgyi Nagy-rét környékén volt. Tőlünk vitéz Horváth Béla (Tuli) 
végzett a legjobban, de hogy megnyerte e az egyénit, hol végeztünk csapatban, vagy az 
én saját eredményem mi volt, arról  fogalmam sincs, annyira nem érdekelt maga a 
verseny eredménye.(Frankó Bandi) 
         Vitéz Horváth Béla az "Akadémiák közötti öttusa versenyen" összetettben a 
negyedik helyezést érte el. vitéz Horthy István herendi porcelán szobrát kapta 
tiszteletdíjként. 
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3. 6. A „2. éjjeli vadászcsoport” repülése Kenyeriben 
1944. 06. 08.- 09.18. között 

(elsősorban Szabó Károly Angliából írott levelei alapján) 
 

 Tapolca kicsinek bizonyult már a Sólyom kiképzésnek is, hát még a Héjáknak, na 
meg a németek kiszorították csoportunkat. 

 Tapolcáról június 8-án ennek a csoportnak is át kellett települnie Kenyeribe, a 
M. kir. 2. honv. Repülőgépvezető kik. oszt. pság.-hoz mert a Tapolcai repülőtért Héja 
kiképzésre alkalmatlan volt kis mérete miatt.  
           A Sólyom gépeket az oktatók repülték át.  

  Az oktatók a növendékek által Tapolcáról Kenyeribe átrepített Bücker Bü-131 
gépeken, a növendékekkel együtt repültek vissza Tapolcára. Ez ugyan nem volt nagyon 
magas szintü feladat a számunkra, de néhány órával gyarapította eléggé sovány repült 
óráink számát. 

 
Kenyeriben a parancsnok Gyenes János repülő szds., repülésvezetőjük Bakcsy 

Gergely repülő fhdgy., alosztály parancsnokunk változatlanul Orsovay Ervin repülő 
fhdgy. maradtak avatásig. 

 
Kenyeri helyőrség parancsnoka Bibity Horváth László őrgy., a reptér parancsnoka 

Miticzki László őrgy. volt. 
Helyettese és az osztály parancsnoka Gyenes László szds. Az osztály törzshöz volt 

beosztva Osskó Zénó alez.-ként. 
Oktató tisztek, tiszthelyettesek július és november között: Bakcsy Gergely fhdgy., 

Balogh Károly fhdgy., Moksony Ferenc tsz. fhdgy., Sarlós László hdgy., Czigány Endre 
zls.229, Kovács Pál zlsh., agi. ti.,  Tarján László tőrm., Tóth István tőrm., Varga Ferenc 
őrm. 

 
Balogh Károly fhdgy. nem sokáig volt itt, mert Messerschmitt átképzésre kérte 

magát és Bakcsy bár minden lebeszélő tehetségét összeszedte, özvegy Édesanyjára 
hivatkozott, nem tudta a törekvő tisztet lebeszélni szándékáról. 

A júliusban, az áttelepült csoportot több részletben Vönöckön helyezték el egy 
zsidó nagykereskedő házában a kocsmával szemben. Szegényt akkora már elhurcolták 
valamelyik haláltáborba. 

Ebbe a csoportba tartoztak: 
Bajai Guidó, Drávai Pál, Gullay Mihály, Juhász Gábor, Lóránth István, v. Márton 

György, Miklóssy Sándor, B. Nagy Kálmán, Papp Ferenc, Peller István,  Simon Pál,  Soó 
Gáspár, Szabó Károly, Szikszai István, Tar János, Újházi László, Veress Albert ht. hdgy-
ok, Somody Zolán ht. zls., Bakó István, Besze Mihály, Friedrich László, Koronka Pál, 
Kovács Ferenc Oltay Aladár, Pákozdy Sándor, Péter Károly, és Weingärtner János t. zls-
ok. Itt volt még Alapi Zoltán, (akit az avatás után hdp. szkv-ként áthelyeztek Pozsonyba 
a Szent László hadosztályhoz tartozó egységhez)    

  
Gál Ivánt is, itt Kenyeriben ismerték meg évfolyamtársaink, akik Veszprémből nem 

ismerték. Az előző évfolyamon Bücker vándorrepülésen verte oda egy társa. Törzshelye 
a szállással szemben levő kocsma volt. 

 
Bakó Pista Kenyeriből számtalanszor ment haza Geresdre szülőfalujába. 

Repülőgépről ledobott leveleit a kapáslányok mindig bevitték a határból a postára. 
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Szabó Karcsi, Alapi "Oltika" és Nádor Feri és még valaki volt először egy szobában. 
 Később egy másik nagyobb szobában laktak Szabó Karcsi, Nádor Ferenc, Keller 

Ézsau, Cseh Karcsi, Alapi Zoltán, vitéz Márton György, vitéz Rónay Kálmán és még 
mások.  

Cseh Karcsit elérte a cőgerejben ismert, Szabó Karcsi által elkészített lavor-próba, 
mert mindig későn piásan jött haza.  

Ez alkalommal is vidáman dülöngélve, ruháit ledobálva lezöttyent ágyára, zsupsz 
bele a hideg vizes lavórba. Éktelen káromkodás közepette - ami nem volt tőle meglepő - 
a lavór bikaerős lévén egy mozdulattal a szoba másik sarkába vágta, melynek csengés-
bongása aztán mindenkit felébresztett, legfőképp azt az ártatlant, akinek fején landolt. 
Lényeg, hogy a tökéletes sötétség ellenére rém komikus volt az egész és mindenki fogta a 
hasát és gyömöszölte öklét a szájába.  Ez nagyon zavarta a népet, mert háromkor volt az 
ébresztő, reggeli után gyalog ki egy földúton a reptérre és fél ötkor már kezdődött a 
repülés. 

 
Kenyeriben a csoportnak avatásig csak két repülési napja volt (Illés Ödön repülési 

naplója szerint): július 11 és 12-én 
 
Szabó Károly által (repülési leírása szerint) repült repülőgépek száma, típusa, 

sorozatszáma 
 

4 db  Arado  B G4+01, G4+03, G4+05, G4+07, G9+03 
1 db  FW 58 G3+05 
1 db  WM 21 F2+55, F6+06, F9+01, F9+03, 
6 db  Héja     V4+25, V 5+24, V5+30, V 5+50, V 6+32, V 6+44, 
  
Szabó Karcsi felszállásainak számát és idejét mutatja az alábbi táblázat 

Kenyeriben: 
 

 
 
 
 
 
 
A csoport folytatta a Sólymozást és készültek a MÁVAG-Héjázásra. Mint látom a 

Tapolcán repült Stösserek után, itt CR-42-el nem is repültek társaink. Ezekből úgy 
látszik csak Veszprémben maradt néhány darab!  

Héja repülésekor mindannyiuknak dobogott a szíve az első felszállás előtt. 
Ugyanakkor nagy meglepetés volt az első felszállás, ami még a göcsörtös kenyeri-i 
reptéren is szép simán ment. Úgy ment el a földtől a Héja, hogy észre se vettük. 
Leszállásnál, ha tartottad a 150-160 km/ó siklási sebességet, és ha volt szíved a 
fékszárnyat teljesen kiengedni és felemelni az orrát három pontra, akkor szépen le is 
tottyant! Itt kellett aztán ügyeskedni és irányt tartani a kigurulásnál. A K-14 A és K-14 B 
közötti 250 LE. sokat számított! Érzékeny volt viszont a melegedésre. Az utolsó két pár 
henger erre különösen hajlamos volt. Nem volt szabad a géppel sokat gurulni, vagy 
üresen járatni! Még a kábelek is megrongálódhattak. A meredek leszállási szöget előtte 
Arado B startokkal sulykoltatták a néppel. 

Július végén Szabó Karesz Friedrich Lacival ment ki ejtőernyős vadászatra egy 
alkalommal. Puskájuk volt, lőszer nélkül. A jegyző kis fia csatlakozott hozzájuk egy 
flóberttel, aki nagyon jól ismerte a terepet. Nem tudták lebeszélni a 10 éves srácot, hogy 
menjen haza a mamájához, előttük ment markolva meggymag-lövő flóbertjét. Bár 
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kérdezősködtek hogy merre látták az ejtőernyősöket, a kis fiú csak ment egyenesen, 
mert tudta, hogy hól vannak. Nagyon sűrű fiatalos erdőben voltak. Valóban egy fa 
mellett rá is akadtak egy furcsa öltözékben ülő amerikaira. Ejtőernyőt nem láttak sehol a 
közelben. A tag felkászálódott, egy két méteres, ami volt. Akkor látták rajta a bőrkabátot 
és az oliv-zöld színű overallt. Benyúl a bőrkabát alá és előkotorászott egy nagy automata 
pisztolyt, még nem fogta rájuk, mert látta hogy puskával kezükben mentek feléje. 
Aránylag jámboran nézegetett. Nem úgy a kis koma, aki hat méterre vállához vette 
flóbertjét, és sipító hangján elkiáltotta magát, hogy "Fel a kezekkel, vagy lövök!" 
Karcsiban szorult a zabszem, de megsimogatta a kisfiú fejét, s mi hárman vagyunk 
jelszóval elindult az amerikai fele kezét nyújtva. A koma mikor látta, a barátságos 
magatartást is elmosolyodott és kezét nyújtotta. Ez ugyan az ellenséggel való cimborálás 
mértékét kimerítette - a szolgálati szabályzat szerint. - de ezzel a lehetetlen kiéleződött 
helyzet élét vették.  

Karcsi iskolai olaszával és németségével kezdett beszélgetni az amival, s mind a 
négyen leültek a fa tövébe pihenni, mert mindannyian fáradtak voltak. Karcsiék a 
szántóföldön való gyaloglástól, az, ami a lelövése és ejtőernyőse ugrása miatt. Nagyon 
boldog volt, hogy nem Németországban ért földet, azt hitte, ugyanakkor, hogy Svájcban 
van.  

Kezdtük az alkudozást. Friedrich Laci megkapta a bőrkabátot, Karesz a pisztolyt, a 
kis srác pedig a vászon térképet. Mondtuk, hogy az óráját dugja el, mert arra a katonák 
buknak. Lassan elindultak Vönöck fele, hogy megetessék -, itassák. Laci a bőrkabátot 
inge alá vette, annak nyakát begombolta és izzasztó kúrába kezdett. Úgy nézett ki, mint 
egy Michelin autókerék-ember. Nem sokáig jutottak, mert a faluban egy 101-es busszal 
(a PUMA vadász osztályé volt) találkoztak, és Balogh Karcsi vette át tőlük foglyukat. Fő, 
hogy nem a németek vagy a csendőrök kezébe került, mert a Pumásoknál jó helye volt. 

Augusztus elején egy vasárnap a 101-esektől (valószínű) Ujházy szds. lőtt le egy 
Liberátort, amely a reptér helyett a vasútvonal nyugati oldalán levő táblára készült 
leszállni. Kevesen ugráltak ki belőle, csak egy olasz, meg egy izraelita, aki görcsösen 
szorongatta imazsinórját, a földet érés után is. Az olasz azért rimánkodott, hogy hagyjuk 
őt futni, mert ez volt az utolsó bevetése és már készült hazamenni. A többieknek pechje 
volt, mert a gép a sima leszállási terepen éppen egy fasoros keresztbemenő útnál ért 
földet, és a gép úgy szétrobbant, hogy még hetek után is találtak 500 méteres körzetében 
emberi és mechanikai alkatrészeket. Az égett emberi hús szaga hetekig az orrukban volt. 

Szabó Karcsi overalljából ekkor lopták el amerikai 11. 2 mm-es pisztolyát, pedig 
csak 10 percre ugrott le a gépkocsiról, valamit a roncsok között megnézni. 

Ebből a gépből hordták be hátizsák számra Vönöckre a fel nem robbant lőszert, 
melyet Eleőd Attila, Gál Iván és Szabó Karesz vezényletével, egy öreg csípőfogóval 
szedtek szét. A lőport egy külön dobozba, a szétszedett hüvelyeket egy másikba, a 
nyomjelzős lövedékeket a földbe dugdosták és remek bengáli tűzijátékot rendeztek 
belőle. Az üres hüvelyek gyutacsait kályhán melegítették, és amikor elpukkantak, szőlős 
gazdáknak adták cserébe valamiért, amit ők rézgálicra cseréltek. 

Ekkoriban a következő különleges események, balesetek történtek:  
*  *  * 

Vitéz Horváth Béla lélekjelenléte és tudása egy Arado B-t mentett meg.  
Ezzel a géppel kellett műrepülési feladatot végrehajtania 2000 méteren. A gépet az 

erdei rejtekhelyről hozták ki lemotorpróbázták, és a szerelő megkérte Bélát, hogy vigye 
ki a startra, amely meglehetősen messze volt, na meg a repülő nem gyalogos és 
különösen akkor nem, ha két hatalmas fékbakot kell, cipeljen a hóna alatt.  

A szerelő bedobta hátra fékbakokat, maga is beugrott és kiment Bélával a 
startvonalra, ahol ugyanilyen gyorsan kiugrott, mert Bélát már sürgették a felszállásra. 
A két féktuskó bent maradt a hátsó ülésen. Addig nem is volt baj, míg Béla a műrepülést 
el nem kezdte. Ekkor az egyik tuskó beakadt a kormányrudazatba és Béla csak egy enyhe 
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süllyedő balfordulóban tudta gépét tartani. Nem akarta a drága gépet elhagyni. Ismert 
volt Béla lelkiismeretessége még a cögerejből.  

Olyan ügyesen, hidegvérrel manipulált a gázkarral, hogy végül is a reptértől délre 
levő tisztáson hasra szállt úgy, hogy a légcsavartörésen kívül semmi más baj nem 
történt. Meg kell jegyezni, hogy a felsőbb rendű hatóságok ebből is, mint minden másból 
hadbírósági ügyet fabrikáltak, mert 3-4 baleset volt ekkor tájt és "szabotálást 
szimatoltak" az okosok. Egy nem kellemes modorú hadbíró szds. jött ki az ügyeket 
kivizsgálni. 

 *  *  * 
 Egy legénységi pilóta, aki csoportjával ugyancsak Kenyeriben Sólymozott, az erdő 

fele délnek startolva, felszállás után hagyta, vagy nem vette észre, hogy gépe jobbra húz. 
Szerencsétlenségére ekkor jött ki a startra a tartálykocsi három szerelővel. Mikor látták, 
hogy a gép veszélyesen közeledik feléjük, kiugráltak mindhárman a kocsiból és 
elfutottak, ahogy csak bírtak. Pár másodperc múlva a Sólyom beleszeletelt a kocsiba és 
cigánykereket és minden akrobatikus mutatványt bemutatva pár száz méterrel odább 
megállt és kigyulladt. A repgép-vezető kiugrott és beszaladt az erdőbe az átélt, vagy 
Miticzky őrgy-től várható félelme miatt, állítólag estig elő sem jött. 

 *  *  * 
  Szabó Karcsi a Héjázást aug.4-én kezdte, és 12-én fejezte be Orsovay Ervin 

aláírásával. Akkor tértek át a német rendszerű startra. Felszálló, beguruló és leszálló 
mező. Karcsi egy sikeres Héja leszállás után éppen boldogan gurult be, figyelve az előirt 
mezőkre, tekergette nyakát jobbra-balra. Csak azt vette észre, hogy elkapta jobb 
szárnyvégével az útban veszteglő, leállt motorú Héja függőleges vezérsíkját és egy kicsit 
megnyomta.  

A gép Miticzky kapitányé volt, aki a beguruló mező helyett a kigurulóban 
csalinkázott. Tetejébe Karcsi motorja lefulladt és keresztben megállt kiguruló pályáján. 
Miticzky őrgy. úr is akkor kapta Héja kiképzését, s ha nem a Cziráki 
grófkisasszonyoknak csapta a szelet, Héjázgatott hosszas gurulások után. Persze csak az 
akadémikus lehetett jelen esetben is a barom. Ő is a hadbíró szds. elé került. 

*  *  * 
Bajai Guidó az erdő felől jött leszállni Héjával, minimális sebességgel. Nem lévén 

vitorlázó repülő nem is számíthatott a hirtelen adódó süllyedő légáramlattal és gépe úgy 
letottyant a gyepre, hogy futói kifele törtek, ő meg a törzzsel egy pár métert hason 
csúszott, majd megállt. Őrült mázlija volt, hogy nem gyulladt ki, csak fogai csattanhattak 
össze a nagy zöttyenéstől.  

Bakcsy Gergely halálra váltan lézengett, mert Guidó nem szállt ki a gépből - 
nyugodt gyerek volt - és rettenetesen letolta lomhaságáért. Őt is szabotázs vádja alá 
vették.  

Ez nem volt az első sem utolsó eset, mert többel előfordult. Miticky őrgy. ezért nagy 
hangon letolta a népet (Bakó Pistát), hogy Ő megmutatja. Megmutatta. Ő is összetörte 
Héjáját. Szégyenében a kertek alatt ment haza tovább udvarolni a Czapári lányok 
egyikének. 

*  *  * 
Volt még egy másik baleset is. Egy fhdgy. jött az erdő jobb szélén eldugott Me-210-

est berepülni, mielőtt kijelölt alakulatához vitte volna. Ő is, hogy a házi kisasszonyainak 
imponáljon, elvitte öccsüket a lövész-ülésben repülni. Mit tesz Isten a gép mindkét 
motorja a felszállás után a kerekek behúzásakor leállt 10-15 méter magasan, és a fhdgy. 
úr ugyanabban a szántásban, ahol Horváth Béla is letette Aradoját, nem kis ügyességgel 
ő is letette gépét, és utasa, a kis srác fejét törte be a leszálláskor. A gépet Szolnokra vagy 
Debrecenbe kellett volna, átrepüljék, így maradt az Kenyeriben. Orsovay Ervin fhdgy. 
vitte Balillájával a sérült pilótát és kis utasát Kenyeribe a parancsnokságra. 

*  *  * 
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Augusztus 10-e körül a sümegi polgármester fiával, Elő Istvánnal, István napot 
tartottak. Ekkor lőttek le Kenyeritől 2-3 km-re egy Liberátort. Kilenc személyzetéből 
heten kiugrottak. A mi évfolyamtársaink fogták el őket és egy elhagyott kastélyba zárták 
be őket. Csupi szokása szerint zongora játékával szórakoztatta a népet. Mikor már 
emelkedettebb lett a hangulat a foglyokkal folytatták a mulatást, de előtte megkérdezték 
a gépparancsnokot, hogy adja becsület szavát, hogy éjjel nem szökik meg senki közülük.  

A parancsnok bement szobájukba és egy perc után biztosította a fiukat, hogy nem 
szöknek meg. Na ezután most már nyugodtabb körülmények között folytatódott a 
dinom-dánom. A lelőtt gépszemélyzet között volt egy nagyon vörös ír fiú, aki civilben 
dzsessz zongorista volt és Ő vette át Csupitól a zenélést.  

A foglyokért reggel 8-9 óra körül jöttek ki Pápáról. Egy törzsőrmester vette át méla 
undorral az amerikaiakat a mieinktől, akik mindent elkövettek, hogy a mulatás nyomait 
eltűntessék, és előre megbeszélték az amerikaiakkal, hogy ők is úgy viselkedjenek, hogy 
ne legyenek gyanúsak a németek előtt. 

Ekkor indult a csoport Szentkirályszabadjára avatásra. 
 
 

 4. MŰSZEREPÜLŐ KIKÉPZÉS SZEGEDEN 230 
 

Német-magyar műszerrepülő tanfolyam 231 
 

 
Minden III. fokot -"Héja" egyedül repülés - végzett repülő-gépvezetőnek 1944 

nyarától, mielőtt bármely korszerű repülőgépre átképzésre került az alakulatnál 
műszerrepülő kiképzésben kellett részesüljön, ezért Veszprémből később Kenyeriből, 
1944. június 1-én minden III. fokot befejezett növendék Szegedre, majd Acsádra került 
műszerrepülő kiképzésre. 

Szegeden működött - egymástól függetlenül - a német ABK "In" (Ausbildungs 
Kommando Instrumenten-, und  Nachtflug) műszer-, és éjjelirepülést oktató kiképző 
alakulat Struckmayer  német szds. vezetésével és a  magyar Műszerrepülő 
Kiképzőszázad Somorjai József szds.232 úr vezetésével.  

                                                 
1943. július 17-én  Váton Egry hdgy. átadja a századot.230 Egész akadémiai és azutáni repülő tiszti 
életünkben éreztük és sokszor tapasztaltuk, hogy feletteseink védik életünket és akarattal vagy akaratlanul 
is apaként kezeltek bennünket, fiaikat, védve a háborúban elveszthető életünket. A műszerrepülő 
kiképzéssel kapcsolatban is volt olyan nézet közöttünk, hogy ezt a légierők parancsnok valamelyik 
helyettese találta ki annak érdekében, hogy késleltesse bevethetőségünket. Ennek az ellene szól, hogy 
akkor már a meglevő harcipilóták részére sem volt elegendő bevethető harcigép és ezért hasznosan 
foglalkoztatni kellett bennünket, a magasabb kiképzési fokozatok elérésével. Mi éjjeli vadászjelőlteknek 
– bármennyire is nem akartam Szabó Imrével nem az lenni – szükséges és ésszerű volt az 50 órás 
műszerrepülő kiképzés, de a vadászok – maguk között – ezt teljesen feleslegesnek tartották. 
231 Az 1. műszerrepülő szd-ról jelent meg talán a legtöbb visszaemlékezés a Magyar Szárnyakban, mint 
vitéz Ghiczy Tihamér szkv. repülő szds: " Egy szabálytalan hadnagyi kinevezés (MSz. 1983) 63-67. p., 
Peller István: Egy elfelejtett század. (MSz. 1990) 147. p., v. Ghyczy Tihamér:  Kiegészítés "Az elfelejtett 
század" történetéhez (MSz. 1990) 205. p., Dr. Farkas Jenő: Tizenöten a m. kir. 1. honvéd Műszerrepülő 
kiképzőszázadnál (MSz. 1992) 141-143.,  Papp Ferenc: Irány Kolberg! (MSz. 1992) 222-225, ismerem 
Hangyál Mihály: Az 1. műszerrepülő század megalakulása és viszontagságos sorsa 1942 ősze és 1945. 
április 12 között (kézirat), és én is írtam az "Emlékek útját járva" c. könyvünkben (196-197. p.) sok 
hibával az itt folyó kiképzésről (akkor még gyakorlatlan ias voltam a „történetírásban”..  
232 Somorjay József szkv. repülő százados (* Pozsony, 19o8. 12. 11. + TOOWOOMBA 1996. 12. 17. 
Ausztrália.) Felesége Panni, lánya Judit és fia vagy veje Michael. Gyászjelentése hajó postával jött 1997. 
február 6-án érkezett. Kihirdettem a Magyar Honvédség Művelődési Házában (MHMH-ban) 



 

 

160

Mindkét alakulat korábban Taszáron repült, majd Szegedre, később Acsádra 
települt át. 

 
 A Műszerrepülő századnál Me-109-re kerülő vadász- és Me-210-esre kerülő éjjeli 

vadász növendékeket képeztek 20, illetve 50 órás műszerrepülő kiképzés keretében Fw-
56-os Weihe és Junkers W-58-as repülőgépeken. 

 
128 fős évfolyamunkból csak 19 fő nem került műszerrepülő kiképzésre különböző 

okok (letiltás, Szt.László ho-hoz, Hunyadi pc. gránátos egységhez helyezés, elhalálozás 
stb.) miatt.  

A két alakulathoz összesen 109 évfolyamtársunkat vezényelték, közülük 15-en 50 
órás, 67-en 20 órás kiképzésben részesültek, és 27-en nem fejezték be 50 órára tervezett 
kiképzésüket. 

1944 áprilisában, amikor első vadász csoportunk Veszprémből Szegedre bevonult, 
a tanfolyam német parancsnoka, Struckmayer százados, helyettese Sattler szds. volt.  

Wilke szds., mellett Wziontek, Maap, Wahringer, Wollny, Holzapfel német 
tiszthelyettesek is Junkers W-34-kel oktattak. 

 Mi név szerint csak a szőke, hamburgi Kaule ofw.[törzsőrmester] (Farkas Jenő 
oktatója volt) Rudi Peglow ofw. (Thurzó Jenő oktatója volt) emlékezünk. A németek egy 
motoros Junkers W-34-kel műszerrepülésre tanították a repülő növendék aksokat és 
hadapródokat rádióslövészükkel együtt. 

A magyar kiképző keret parancsnoka Somorjai János repülő szds., első tisztje Szij 
Lajos repülő fhdgy. volt. A beosztott oktatók Hangyál Mihály repülő fhdgy., Csapó 
Ferenc repülő hdgy., (a Link Trainer specialistája volt), nemes Bánsághy Miklós repülő 
hdgy., Veres László tsz. repülő hdgy,. Kárpáti (?) és Pápai János őrm.-ek voltak.  

A magyar keret általában a vadász jelölteket FW-58-as Weihével oktatta.  
Az elméleti kiképzést a St. Pölteni osztrák tanító Aloyzi Hinterberger Unteroffizier 

(őrmester) tartotta „ékes” magyarságával.  
Szegedre összesen három vadász és egy éjjeli vadász csoport érkezett. A csoportok 

létszáma 15-20 fő között volt. A negyedik csoport akkor érkezett, amikor a Szegeden 
levők indultak Acsádra, mert a szegedi repülőteret már ki kellett üríteni.  

 
Az első műszerrepülő, 1. vadász csoport a Műszerrepülő századnál 1944. 06. 

01. – 06. 26 között repült Szegeden. 
A csoport húsz órás műszerrepülő kiképzését 1944 juni. 12-én kezdte meg  Focke-

Wulf Weihével és esetenként egymotoros Junkerssel, Ju-32-el repültek. Kiképzésüket 
július 25-én fejezték be. Startkönyveiket Hangyál fhdgy. úr írta alá.  

 
Ebben a csoportban tizenhárman, a következők voltak:   
Balogh Pál (évfolyamelső alvó siklójával), v. Bakonyi Miklós, Báti János, vitéz 

Diószeghy György, Linthaller György 233, Inkey Viktor, Jencs Zoltán, Kardos Miklós, 
Kovács Sándor, Pintér Gyula, Szőcs Lajos hdgy-ok és Sűrű Béla zls. 

 Két repülő leírás Pintér Gyuláé és Sürü Béláé maradt birtokomban. Ők 19 ill. 23 
órát műszereztek. Társai hasonló műszer óraszámot repülhettek. 

  A következő napokon repültek: Június. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
29, 30.                                                    Július 01.  

                                                 
233 Avatás előtt nevet változtatott, nagyanyja kihalt családjának nevét az Endrői nevet vette fel. 
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1 megjegyzés: Szeged –Wienerneustadt és vissza Szeged  útvonalon kétszer műszerezett, 
2 megjegyzés Szeged –Szolnok - Szeged, Szeged - Königsberg - Brandenburg –Szeged 

útvonalon műszerezett 
  
A 2. műszerrepülő, ELSŐ ÉJJELI VADÁSZ (5o órát repülő) CSOPORT, 

tizenöt fő, a következőkből állt:    
Czapáry Zoltán, Farkas Jenő, Ferenczy Zoltán, Ghyczy Márton, Horváth Gábor, 

Kováts János, Oláh László, Sasvári György, Szabó Imre, Szabó Tibor, Vidonyi János aks-
ok és Gáspár Béla, Molnár Béla, Nyitrai János és Thurzó Jenő hdp.őrm.-ek. 

   
Helesfai szds. úr parancsnoksága alatt jöttünk 15 –en akadémikusok és 

hadapródok Szegedre.  06. 17-én már megkezdtük műszerrepülő kiképzésünket egy 
motoros W-34-es Junkersekkel és Fw-56-os Weihékkel. Avatás előtt július 1-én volt az 
utolsó repülési napunk. 

 
Repülési napjaink Molnár Béla repülési naplója szerint: 
 
Június12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30. 
Július 01. 
Repüléseinket az alábbi táblázat mutatja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések:  
1.) Az 50 óra műszerrepülését Szegeden a csoport nem fejezte be, Acsádon folytatta 

műszerrepülését. 

1. vadász csoport műszerrepülő kiképzése Szegeden 
Pintér Gyula aks. és Sűrű Béla hdp. szkv. 

Név Idő Fw-58 NP Fw-58PU W-34 NP W-34 U 
fsz ó p fsz ó p fsz ó p fszó p 

Pintér Gyula 1 1944.06.17.-07.01. - - -- - - -- 13 19 10 - 3 00 
Sűrű Béla     2 1944.06.12.- 06.29 1 2 00 1 1 00 10 23 35 7 15 30 

Éjjeli vadász csoport műszerrepülése Szegeden avatás előtt  1 
 
Név 

 
Idő 

Repülőgép típusa 
Fw-58 NP Fw-58PU W-34 NP W-34 U 
fsz ó p fsz ó p fsz ó p fsz ó p 

Czapári Zoltán 1944.06.17.- 
06.30. 

1 1 00 - -- -- 8 13 50 -- - -- 

Horváth Gábor 1944.06.12.- 
06.30 

- - -- - -- -- 19 31 15 -- 6 30 

Kováts János 1944.06.23.- 
07.01. 

5   6  55  - -- -- -- -- -- -- - -- 

Molnár Béla 
  

1944.06.12.- 
08.10. 

13 17 40 - 13 35 3 8 45 -- 5 05 

Thurzó Jenő 
2 

1944.06.15.- 
07.01. 

13 17 30 - -- -- - - -- -- - -- 

Vidonyi János  
3 

1944.06.20.- 
07.01. 

7 7 35 - -- -- - - -- -- - -- 
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2.) Thurzó Jenő repülési naplójából hiányzik az egész július és augusztus hónap W-34-sel 
két alkalommal repült Szeged-Wienerneustadt- Szeged útvonalon adóra. Oktatója Rudi Peglow 
ofw. volt. 

3.) Vidonyi János Szegeden avatás után is még műszerezett. 

A (későbbi) romboló csoportunkba beosztottak július 1-ig fejenként 17-19 órát 
műszer-repültünk és avatás után augusztus 28-31 között Szegeden még műszereztünk 
egy pár órát. A Váti MNRA „alapi repülőtérre” való áttelepülésük után ott szeptember 
18-án folytattuk kiképzésünket. Startkönyveinket  Somorjai szds. úr október 12-én 
Acsádon zárta le.  

A csoport okt.15-én települt át Imelyre a Me-110-es átképzésre. 

A harmadik műszerrepűlő, 2. vadász csoport 1944.06. 23-án jön  
SZEGEDRE.  

Ebben a csoportban  16-an voltak:  

Bajza László, Bátorfi János Csizmadia Sándor, Frankó Endre, Gáspárfalvi József, 
Ladó Antal, Nyáry György, Orosz Attila, Pati-Nagy Miklós, Szakács Károly, Török Ferenc 
aks-ok, Asztalos Károly, v. Berényi Sándor, Bély Ödön, Bözsöny György, Dinka Tibor 
hdp. szkv-k.   

 
A csoport repülési naplói között csak Frankó Bandié jutott hozzám (az is 

hiányosan), repüléseit Szegeden az alábbi táblázat mutatja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csoport, augusztusban Szegeden nem fejezte be 20 órás kiképzését, Acsádra 

került és avatás után 09. 08-án, innen helyezték ezeket a növendékeket Debrecenbe, 
majd onnan szeptember 25-én Pápára. 

  
Történések 
 
Az első két csoport egy pár hétig Szegeden egy zsidó sírköves házában volt 

elhelyezve az 1. vadász csoport után és mi egy pár nappal június 17-án érkeztünk, mint 
éjjeli vadász csoport, ezután a 2. vadász csoport is hamarosan bevonult Szegedre. Itt 
ebben az épületben lakott Helesfai szds. úr és felesége is.  

 
A 21. 00 órás takarodót persze nem tartottuk és sokszor takarodó után is kijártunk 

a korzóra sétálni, illetve a kirakott székeken ülve nézegetni a sétálókat, de főleg a 
lányokat.   

Egy pár hét után váratlanul átmenetileg kiköltöztettek bennünket a reptérre egy 
félig kész hodály épületbe, és igen szigorú ellenőrzéseket is tartottak. Eleinte elég volt 
bőrruháinkat „befektetni” az ágyba, a kifordított, belül barna szőrös fejvédőre hajhálót 
tenni, máris alvó aksot lehetett látni az ágyban. Későbbiek folyamán „takarodó után is” 
sorakoztatták az ágy előtt az aksokat. Mivel a bőrruha nem tudott kikelni az ágyból, az 

Frankó Endre aks. 
 

Név 
 

Idő 
Repülőgép típusa 

06.24 – 30 között 
cca. 4 oldal hiányzik  

W-34 NP W-34 U 

fsz ó p fsz ó p fsz ó p 
Frankó Endre 1 1944.06.24.- 09.09. 8 - 50 1 1 15 - 1 10 
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őrszázad legényeit kértük meg, hogy vegyék fel az akadémiai hálóingünket, és kívánság 
szerint sorakozzanak az ágy előtt. Ezt a herce-hurcát csak egyetlen tiszt csinálta, így ha ő 
volt szolgálatban a sokan bent maradtak a reptéren. Viszont igen elégedetlenkedtünk.  

Ezért is a sötétedés beálltával kisebb csoportokban indultunk a város felé. Ha 
gépkocsi hangját hallottuk a városból kifele a reptér felé jönni, csak az árkon túl kellett 
biztos búvóhelyet találni (esetleg ott lehasalni), mert szinte biztos volt, hogy az ügyeletes 
tiszt ment a reptérre ellenőrizni. 

A két öttusásunknak, Czulek Jóskának és Frankó Bandinak itt is meg volt a 
szokásos lógási lehetősége. Ha olyan foglalkozás volt, amely nekik nem tetszett, előálltak 
és közölték, hogy kötelező edzésük van. Egyszer körbe futották a szakaszt, majd az 
épületet, utána eltűntek. A reptérhez közel volt egy bányató, ahol igen jól esett a 
lubickolás. Lövöldözni a tó partján húzódó bokrosban szoktak, vívni csak nagy ritkán, 
csak annyit hogy meg tudják különböztetni a tőr pengéjét a markolattól. A párbajtőr a 
normális vívótőrtől annyiban különbözött, hogy a penge lényegesen merevebb volt, a 
csúcsán pedig egy három heggyel ellátott érintkező volt, így a párbajtőrnél először be 
lehetett vezetni az elektromos találatjelzést.  

Kerékpározásra továbbra sem volt lehetőségük a kerékpárok hiánya miatt. Az úszó 
tréninghez az akadémia azzal járult hozzá, hogy hetenként hét-hét strandbelépőt 
(uszodabelépőt – azonos volt) és tizennégy – tizennégy villamos jegyet számolhattak el. 
Így a hét végén – rendesek voltak – és hat-hat társukat vitték el strandra (Villamos 
jegyestül).   

A Tisza strandon, mint „nyári egyetemisták” testkultúránkkal brillíroztunk. Persze 
szabálytalanul, fehér sortban járva, tettük a szépet.  

Szegeden nagyon jól éltünk. Reggel, kora délelőtt volt repülés. 
         Oktatóinkkal kölcsönösen a legjobb viszonyban voltunk. 

A kiképzés – különösen az éjjeli vadász jelölteké – nagyon alapos volt. A magyarul 
ugyan törve beszélő Hinterberger őrm. (Unteroffizier) megértette magát, de sok esetben 
a szöveget egy-egy németül jól beszélő évfolyamtársunk felváltva kellett fordítania. 

Mivel a műszerrepülő tanfolyam a magyar és német műszerrepülő iskola közös 
rendezésében folyt, az elméleti oktatás szövegrésze németül, a szakkifejezések magyarul 
hangzottak el. Ezeket Hintenberger, aki már több tanfolyam után volt, jól tudta.  

Mi ketten Szabó Imrével egyáltalán nem foglalkoztunk az elmélettel és nem 
érdekelt bennünket, mert mi azt hittük, hogy akkor vadászok lehetünk.  Ezt látta 
Hinterberger és egyszer csak megszólalt: „Herr Zábó, Herr Fárkás, máguk nem 
tanulnak. Máguk nem lesznek soha vadászok. Máguknak tanulni kell!” „Nágy” 
figyelmeztetés volt. Elvégeztük az 50 órás műszerrepülő tanfolyamot. 

A repülő gyakorlati repülés Fw-58 és Ju-34 (Kecske) típusokon történt. Az előbbi 
jól ismert, az utóbbi leszállásnál igen ugrálós kedvű – a Ju–52 –es utasszállító géphez 
teljesen hasonló, de - egy motoros, alsószárnyas utas-gép volt. Öten szálltunk fel 
egyszerre. A soros pilóta növendék a baloldalon függöny mögött repült, oktatója a jobb 
oldalon, természetesen kívül a függönyön. Csak a műszerek után lehetett repülni illetve 
a kijelölt feladatot végrehajtani.  

A műszerrepülés alapjai a következők voltak: Fordulót csak egy lapátnyival 234 
lehetett végezni. Az egylapátos fordulóban a gép másodpercenként két fokot 
fordulhatott el.  

                                                 
234 A dőlésmérőben az elfordulást egy ingaszerűen mozgó nyelecskén levő  lapát mutatta, mely jobbra és 
balra 1, 2 és 3 számmal mutatta az elfordulás mértéket.    
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Az elfordulástjelző műszer alsó felében a dőlésmérő volt, egy szarv alakú csőben 
mozgó fémgolyó, mely helyes fordulónál mindig a középen kellett legyen, de a 
műszerrepülő fordulónál a fordulóval ellentétes oldalon kellett a golyó álljon. Ebben az 
esetben ugyanis az utasok nem érzik sem a dőlést, sem a fordulót. 

Ez volt az első gép, melyben nem bot-, hanem szarvkormány volt. Erre volt szerelve 
egy stopperóra kerületén egy háromszög alakú fluoreszkáló háromszög volt, melyet el 
lehetett forgatni. Ezzel jelölhettük meg a forduló idejét. Pl.: 90 fokos forduló esetén a 45 
másodperccel előbbre állítottuk az órát és addig fordultunk, míg az idő nem telt le (Az új 
irány helyességét akár három iránytűn is ellenőrizhettük). A műszerfalon előkelő helyet 
foglalt el a sebességmérő, mely a gép önsebességét méri a pitotcső segítségével, az un. 
torló nyomás és a külső légnyomás különbségével.  

A magasságmérő lényegében légnyomásmérő, minden gépen három volt, finom 
durva és kombinált.  Finomnál a körön 1000 méter osztás van (minden vonás 10 métert, 
a durván minden vonal 100 métert, a kombináltnál pedig 1000 métert jelentett, de 
mindegyiken volt egy beállító csavar mellyel pontosítani lehetett a beállítást. Volt ezen 
kívül minden gépben egy emelkedés-süllyedésmérő, mely ugyancsak egy magasságmérő 
műszer, mely a gép pillanatnyi süllyedését, emelkedését mutatja +3-0 és -3 méter-
secundumban. Az előírt emelkedés, süllyedés 2 m/sec. volt. 

A műláthatár vagy műhorizont a gép emelkedésének süllyedésének mértékét 
mutatta láthatóan. A műszer üvegén egy repülőgépet ábrázol, mely mögött egy láthatár 
mozog, mely kardán felfüggesztésű, tehát mindig vízszintesen áll. Így látható a gép 
dőlésének, emelkedésének, süllyedésének mértéke. 

A navigációs műszerekből is három féle iránytű van. A legfontosabb a folyadékos 
vagy gömb iránytű. A táv(irányító) iránytű, mely áll: a gép legtávolabbi pontján levő 
(függőleges és vízszintes vezérsíkok előtt a törzsben) anyairánytűből, mely két részből áll 
a beállító tárcsából és a mutatóból, ezen kívül van még egy, un. elektromos iránytű is. 
Mind a három műszernek van bizonyos hibája, melyekre a pilótának figyelemmel kell 
lenni, hogy ne érje meglepetés esetleg baj. Ezeket a hibákat a gépbeszállás után be kell 
állítani.  

A navigációs műszerek hibáit a deviáció és a deklináció okozza. A deviáció oka hogy 
a gép mágneses és forgó részei hatnak az iránytűre. A deklináció oka, hogy a föld 
mágneses pólusa nem esik egybe a földrajzi pólusával, Ezeket a hibákat un. 
Kompenzációs ellensúlyokkal, vas tűkkel egyenlítik ki a műszerben, de ennek ellenére a 
gömbiránytű folyadékban úszó kereke, mely az irányokat mutatja (az ellensúly miatt) 
vagy késik, vagy siet, attól függően, hogy jobbra, vagy balra hajtjuk végre a fordulót. 

  
Elméleti oktatásunk során a térképvetítési módok ismeretének felújításával 

megtanultuk, hogy közeli vagy távoli útvonalrepülések előtt milyen rendszerű (szög hű, 
vagy terület hű térképeken jelöljük ki útvonalunkat. 

Megtanultuk az előrekapcsolás módszerét, a logaritmikus háromszög kiszámító 
tányér használatát, a hátrakapcsolt hajózás alapjait, a Q kódex legfontosabb jelzéseit, a 
vakrepülés elemeit. Ismételtük az útvonal repülés elemeit, a helyzet megállapítás-, 
földfeletti sebességmérés-, távrepülés-, távolság megállapítás-, és az átirányítás 
módszereit, a repült „ZZ” vakleszállási eljárás elméleti kérdései mellett a „Fischer féle” 
vakleszállási eljárást is megtanultuk.  

 A tanultakat igyekeztünk megvalósítani, illetve a német oktató megkövetelte, hogy 
e szerint repüljünk. Minden növendék 30-40 percet repült műszerek szerint, majd az 
idő eltelte után kifüggönyözés és helycsere következett. A rádiós helyén maradt, a két 
oktató és a két növendék előjött a gép gyomrából és egymásután helyet cseréltek. Ezután 
a növendék az oktató oldalán levő műszerek alapján, saját műszerfalán levő műszereket 
kellett beállítania.  
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Repülés közben, ha légiriadó vagy légi-veszély fenyegetett, az oktató a 
kényszerleszálló helyre irányította a növendéket, majd kifüggönyözés után az oktató 
szállt le. Minden oktatónak meg volt a lehetőleg ugyanaz a kényszerleszálló helye. Tekla 
oktatója Szabadkától Északra levő kastély előtt levő rétre szállt le. Ismerősök voltak. A 
ház úrnője általában a riadó ideje alatt asztalhoz ültette látogatóit és hol tejeskávéval, 
hol parféval kínálta a hajózókat Máskor görög-, vagy sárgadinnyével kínálták meg őket. 
Feltehető, hogy a másik váltás is hasonló vendéglátásban részesült. S légiriadó 
lefújásáról, a házigazda rádiójáról értesültek, köszönetmondás után visszamentek 
gépükhöz és folytatták a repülést.  

Ez a leszállás azért volt fontos, mert a bombázókat vadászok kísérték, akiknek jó 
falatot – légi-győzelmet - jelentett egy védtelen műszerrepülő gép lelövése is. Nagy testű, 
szürkére festett gépünk kiváló célpontot adhatott. Szerencsére ilyen szegedi 
tartózkodásunk alatt nem fordult elő. 

Visszatérve Szegedre leszállás után a fáradságtól azonnal leheveredtünk a zöld 
gyepre, pillanatnyi fáradságunkat kipihentük. Bevonszoltuk magunkat a körletbe. A 
szerelők feltöltötték rendbetették a gépet és új oktatók, új növendékekkel mentek 
feladatuk végrehajtására. Naponta csak egy felszállásunk volt. 

Sajnos nem sokáig voltunk a repülőtéren elszállásolva, mert hálótermünket ki 
kellett ürítenünk a Link-Trainer berendezés számára. Minket pedig a belvárosban levő 
Royal szállóba telepítettek. A szálloda pincéje ugyan faoszlopokkal volt alátámasztva, de 
mégis kiszolgáltatottnak éreztük magunkat, amikor a vasútállomás bombázását 
hallottuk. 

 Link-Trainer berendezéssel utánozni és gyakorolni lehetett a műszerrepülést. Két 
része volt: a pilóta kabin, mely a kormány mozdulatoknak megfelelően mozgott és 
műszerei mutatták helyzetét, a másik része egy üveg asztalon mozgó szerkezet volt, mely 
azt a képzetet adta a pilótának, mintha a föld felett repült volna. Az asztalon levő kocsi – 
a repülőgép pontos mása - mozgását megjelölte, így ellenőrizhető volt, hogy a pilóta 
mikor, hol járt „repülése” közben. Az elméleti oktatáson hallottak megértését azonnal 
ellenőrizni is tudta az oktató.  

 A növendék csere, mint említettem a levegőben történt, általában egyszer. 
          Érdekes volt lefüggönyzött ülésben vándorrepülést végezni, irányt tartani stopper, 
variométer és műhorizont segítségével. Persze az oktató nem volt befüggönyözve!  
         Ha utasként repültünk a nagy távolságú utakon, gyönyörködhettünk a tájban, 
mialatt társaink repültek. Előfordult, hogy Szegedről Bécsújhelyre, onnan vissza 
Budapestre repültünk. Ferihegyről röplapokat vettünk fel, melyeket Nagyváradra 
szállítottunk. Budapesten, mert nem a légifolyosón repültünk be, még légi veszélyt is 
jeleztek (Szabó Tibor).  

 Egy másik alkalommal Tekláék Szolnokon szálltak le két hat motoros Gigant 
mellé. Megjelent egy 40 gépből álló amerikai bombázó kötelék, mely négyszer repült rá 
a Tisza hídra. A hidat és közvetlen környékét is szitává lukasztották, de mert egyszer 
sem találták el egyik pillérét sem, a hidat rövidesen használni lehetett. A hídőrség a 
bombázás ellenére nem szaladt el, annak ellenére, hogy a részükre rendszeresített két 
személyes 2 méteres betonbunkerbe ugyan bebújtak de ez csak eső ellen adhatott 
részükre védelmet. Mindenesetre a két Gigant mellett a szolnoki reptéren jobban 
érezték magukat, mint mi a Royal szálló pincéjében.   

Oktató pilótáink kérésünkre elvitt oda, ahova kértük. Így Tekla Mezőberényben élő 
evangélikus pap nagybátyjáékat, én szüleimet Rédén, "látogattam" meg. Persze 
alacsonyrepüléssel az oktató tisztelgett helyettünk (alacsonyabbra is ment, mint mi 
mertünk volna). 

Ha az újvidéki rádióadóra (gonió) repültünk, általában dinnyéért szálltunk le egy 
legelőre (hogy hova, ezt a függöny nélkül repülő oktató mondta meg) 
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Egy alkalommal Kaule Oberfeldwebel-lel (főtörzsőrmester) a reggeli órákban mi is 
az újvidéki gónióra (rádióirányító adó) repültünk Hartner Miska rádióslövészemmel. 
Légi veszély miatt Kaule utasítására kifüggönyöztem és mutatja, hol fog leszállni. Egy 
tanya melletti zöld gyepterületet nézett ki, és mellette egy dinnyeföldet láttam.  

A zöld gyep egy olyan szíkes, vízjárta terület volt, ahol a szík 40 cm-es kis 
oszlopokat alkotott, melyet a zöld sás eltakart. Gyalogosan is nehéz volt járni rajta. 
Szerencse, hogy nem vágódott át a gép, mert Kaule, nem a szokásos módon kerékre, 
hanem három pontra szállt le – számítva arra, hogy nincs megfelelő kifutása, és hogy, 
hamar meg tudjon állni. Jól megtervezték a Ju-34-es „Kecske” erős futóit. 

Bizony nem kis nehézségbe került, a gép kicipelése a „gyepről”, ez a szomszéd 
tanyák lovainak segítsége nélkül nem is ment volna. A fiatal három éves csikókkal ugyan 
nem sokra mentünk, így nem maradt más, mint a szárnyak alá állni és kitolni a gépet. 

Megpakoltunk kiváló sárga és görögdinnyével. Fizettünk persze. A táblák mellett 
menő földútról startoltunk el. Dél körül értünk vissza Szegedre.  

Ha Wienerneustadt-ra repültünk, Dunántúli ismerőseinket, szeretteinket 
látogattuk, stúrcoltuk meg. Lógó antennánk nem egy esetben tett kárt a magasabb 
fákban, ha elfelejtettük azt behúzni, helyesebben, ha nem szóltunk rádiósunknak 
időben, annak behúzására.  

Így jártam én is egy alkalommal ugyancsak Kaule törzsőrmester oktatómmal. 
Rédét látogattuk meg Kecskénkkel. Ilyenkor egyébként is az oktató vette át a vezetést és 
ő tisztelgett helyettünk (alacsonyabbra is ment, mint mi mertünk volna). 

Édesanyám – pedig vagy 10 méterre voltunk tőle, fehér abrosszal integetett – hogy 
lássuk Őt. Lógó antennánk két 8-10 méter magas körtefánk tetejét körtéstül 
leborotválta. Szerencse, hogy a lógó antenna nem maradt le, épen maradt.  

Általában német oktatóink mindgyikünk kérésének eleget tettek. Tudom, hogy 
Tekla Mezőberényben élő evangélikus pap nagybátyjáékat látogatta meg először 
levegőben, majd személyesen is felkereste őket. Hétfőn reggelre, a startra ért befutva a 
repülőtérre. 
         A német tisztek részéről folyt a bécsi ismerősök élelemellátása. Szendei Pópa is a 
műszerrepülést Szegeden kezdte több-kevesebb sikerrel. Onnan egy alkalommal egy 
német őrnagy vitte el Bécsújhelyre vagy ötven kiló hússal, vagy még többel, az ottani 
tiszti étkezde részére. Míg ő felugrott Bécsbe és a megbeszélt időpontra kicsit késve ért 
vissza, a „tróger Struckmayer” őrnagy már el akart startolni, de még szerencséjére elérte 
a „kecskét” kigurulás közben. Minden bizonnyal otthagyta volna. 

A Royal szállóban lakva vasárnaponként részt vettünk katolikusok protestánsok, 
együtt az un. szagos misén.   

Július 28-29-én volt Szeged első bombázása, melyet több társammal a Horthy 
Miklós úton a belvárosban levő Dugonits téren levő Royal szálloda pincéjében éltünk át. 
Nagyon kényelmetlen „levegőtlenséget” éreztem. El is határoztam, ha tehetem, soha 
nem megyek pincébe, inkább futok pár kilométert a szabadban, hogy lássam, mi 
következik. Erre avatásunk után Szeged második bombázásakor volt alkalmam. Az 
akkor átéltekről később számolok be. 

A 2. éas 3. műszerrepülő csoport Szegedről mentünk az avatásra, majd utána 
visszajöttünk Szegedre. 
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5. Az 1. Vadászátképző tanfolyam Székesfehérvár 
1944. 07. 22 – 1944. 08. 10 között 

 

ELŐZMÉNYEK: 

A csoport beérkezésekor évfolyamunkból mindenki vadászpilóta akart lenni. Ennek 
az óhajnak parancsnokaink nagy része helyt adott, még fegyelemsértés esetén is.  

Csizmadia Sándor és Balogh István, akik Debrecenben Weihével bukófordulóztak 
és a letiltásuk, vagy fenyítésük helyett Taszárra - a vadászjelöltekhez helyezték őket.  

Vagy pl. engem, és Szabó Imrét a III. fok befejezése után - mert Nyárády Lajos 
szds. úr Veszprémben nem tudott repülési feladatot adni - korábban Tapolcán is csak 
reggeli Sólyom berepüléseket végezhettünk - kérésünkre, Pápára helyezte át őket, az 
akkor még ott levő vadásztanfolyamra. Részben a vadászátképzésen levő tiszti 
növendékek ellenállása és tiltakozása miatt, -"akadémikus tiszttel nem lehet egy tan-
folyamon", - és mert még nem végeztük el a kötelező 20 órás műszerrepülő kiképzést, 
mindkettönket Jablonszky Elemér fhdgy. úr tanfolyam Német-Magyar Vadász 
Kiképzőszázad parancsnoka egy Ju-86-sal vitte el és hozta vissza Veszprémbe. Soha 
nem lettek vadászok. 

  Évfolyamunk vadászjelöltjeinek ELSŐ csoportja húsz órás műszerrepülő 
kiképzését 1944. június 17-én kezdte meg Szegeden Focke-Wulf 58-as Weihével és azt 
július 22-én, fejezte be. Startkönyveiket Hangyál fhdgy. úr írta alá.  

Az ELSŐ csoportban 12 tisztjelölt növendék még Szegedről ment el, a következők 
voltak:   

Balogh Pál (évfolyam első), Bakonyi Miklós, Báti János, v. Diószeghy György, Inkey 
Viktor, Kardos Miklós, Kovács Sándor, Linthaller-Endrői György, Pintér Gyula, Szőcs 
Lajos aks-ok és Jencs Zoltán és Sűrű Béla hadapródok.  

 

Az első Székesfehérvár-sóstóra érkező vadász csoport, miután alaposan 
megtanulták a Me-109 E és G típus műszaki leírását, repülőkiképzését szept. 6-án 
kezdte Arado A és B típussal. Arado A-val 5 géppár, egy raj kötelék gyakorlatot; Héjával 
5 felszállást hajtottak végre. Ezután Me-109 E-vel 6 egyedüli felszállás következett 47 
perc időtartammal, köztük egy műrepülési gyakorlat. Összesen mintegy 19 felszállást 6, 
5 órát repültek.  

Ezután jött a Me-109 Gusztávval végzett kiképzés, amely 17 felszállást és 5 óra 
repülést jelentett. Közben egy alkalommal lövészet volt Várpalotán, majd két "Rotte" és 
két "Schwarm " repülés következett. 

A vadásziskolán tehát a legjobb növendékek egyike (általában a legjobbak repültek 
a legkevesebbet) összesen három géptípussal 42 felszállást 12 óra repült idővel fejezte be 
a Me-109-es átképzést. Hogy ez mennyire minimális idő volt, azt leírni sem lehet. S 
hozzá nem mindegyik növendék fejezhette be ezt a rövid kiképzést, mert több volt az 
eszkimó és kevés a fóka. Ezek a növendékek a 101. hadosztály harcban levő századainál 
fejezték be átképzésüket és mentek azonnal utána bevetésre. 

A mi időnkben 1944 nyarán a Székesfehérvár - Sóstó repülőtér parancsnoka vitéz 
Csekme  Béla 235 őrgy. volt, akiről az hírlett, hogy az előző évek egyikén harmadéves 

                                                 
235 Vitéz Csekme Báéla őrnagyot 1928.08.20.-án avatták a Ludovika Akadémián. Neves 
vadászszázadparancsnok, később a székesfehérvári repülőtér parancsnoka volt. 
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akadémikusokat vasárnap kubikmunkára rendelte. Felesége ezen annyira megdöbbent, 
hogy nagyon csendesen figyelmeztette. A válasz: "Őrség, a hölgyet vezessék el!” Így 
Csekme. 

Vitéz Csekme Béla őrgy. úrnak különösen Sűrű Béci sok borsot tört az orra alá. Első 
összeütközése a következőképen történt: Béci a hdp. őrm. fehér gyöngyház ingben, 
fekete nyakkendőben, barna derékszíjjal és pisztolytáskával járkált a repülőtéren.  

A folyosón Csekme észreveszi: "Milyen ingben van hadapród?" - "Alázatosan 
jelentem, a HM. engedélyezte az ing és nyakkendő viselését!" blöffölte Béci. Csekme 
utasította segédtisztjét, Simkó szds-t, hogy ”Mielőbb keresse meg szds. úr ezeket a 
rendeleteket!"   

Egy másik eset: Bécinek Kardos Micuval a 21-es szoba jutott, de ebbe a szobába 
nem mindenki mehetett be. Egy alkalommal, éjjel, nagy légiriadó alatt, kopogás nélkül 
Csekme lépett be szobájába ellenőrizni, hogy lementek-e az óvóhelyre. Felgyújtotta a 
villanyt. A már ágyban levő Béci felszólította: "Kérem őrnagy úr, először is azonnal oltsa 
el a villanyt, másodszor kérem, azonnal hagyja el a szobám, mert magánlaksértést 
követett el, amiért, ha nem megy ki, fel fogom jelenteni. Csekme szó nélkül kiment. 

Egy alkalommal egy Ungvárról jött zászlóssal Béci elkötött egy rendszám nélküli 
Bückert. Báti Jancsival kötelékben elkezdték a lepsényi templomot becsületesen 
stúrcolni, majd a reptér gonió állomását és a közelében tartózkodó Csekmét. Mivel a 
Bücker nem volt nyilvántartásban, nem tudta meg, ki volt a rendbontó.  

A kiképzést sokban gátolta az amerikai légifölény. Évfolyamtársaim ott voltak 
Székesfehérvár bombázásánál és szerencséjükre a Balaton felé voltak kint bunkereket 
ásni. A riadó lefúvása után a bombakárok mentésére érkeztek vissza. Sűrű Béci 15-16 
legénnyel a Széchenyi utcába a Fehér Gyöngyház vendéglő fele ment menteni. Először 
egy műbútorasztalos bútorait akarták a házból kimenteni, de az égő házból először egy 
öregasszonyt hoztak ki ölben, aki mindenképen vissza akart menni már égő pénzéért. 
Béci az egyik lakót pisztollyal kényszerítette arra, hogy vödrét adja át egyik 
szomszédjának, akinek égett a háza és nem volt vödre.  

 Egy lány sírveszékelt, hogy anyját hozzák ki a házból az égő romok alól. Egyik 
katona belépett az égő szobába, először tisztelgett, az asszonynak, aki nem akarta 
hálószobájába beengedni. Az asszonyt az állomás melletti házba vitték. 

Kaszap István apja látva Bécin, hogy repülőtiszt, arra kérte, hogy hatástalanítson 
egy bombát, mely a padlása ajtajába fúródott. Szerencsére nem bomba, hanem egy 
gyújtóhasáb volt, melyet enyhe mozgatással ki tudott venni. 

A Kaszap templomot egyébként fallal vették körül azzal, hogy azt Kaszap István 
megvédi. A bombák valóban el is kerülték a bazilikát. 

Amikor Béci a romeltakarítás után halálosan kifáradva visszaérkezett 15 
katonájával és meglátta oktatója Rudi Rothenfelder, aki akcentussal ugyan, de kezdett 
már magyarul tudni, "ROMHÁLMÁZ"-nak keresztelte. 

A bombázás után ez a csoport is Szentkirályszabadjára vonult be, az avatást 
előkészítő foglalkozásokra. 
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A V A T Á S U N K 
 

1944. augusztus 20-án 
 
Avatás előtt Szentkirályszabadjára jött össze az évfolyam.  
A RKI-től a várpalotai baleset miatt, sajnos csak egy fő Posgay Tuci jött,  
Székesfehérvárról a magyar - német Me 109-es átképző tanfolyamról 15 vadász-

jelölt,  
Szegedről az 1. honv. műszer-repülő kiképzőszázadtól a műszerrepülők, 30-35 fő, 
a 2. Repülőgépvezető Kik. osztálytól a II. és III. fokú kiképzésről Kenyeriből Arado 

A-t befejezők, és Sólymozók, mintegy 70 fő jött.   
 Utoljára volt együtt az évfolyam Szentkirályszabadján  
Akiket nem avattak hadnaggyá vagy zászlósokká, azokat áthelyezték.  
Ezek voltak: Alapi Zoli, aki eltávozásról való késés miatt nem avattak, de többeket 

más okok miatt helyeztek át földi alakulathoz, mint Frank Jóskát, Nehr Tibort. 
Pár napos alakizás után irány Budapest. 
Augusztus 18.-án lefüggönyzött vasúti kocsikon, különvonaton érkeztünk meg a 

Bolyai Akadémiára.  Bombatámadás bombatámadást ért. Azt, hogy Budapesten lesz az 
avatás, azt mi is csak a vonaton tudtuk meg. Erről nem volt szabad senkit értesítenünk a 
légi veszély miatt. Szigorú együtt-tartás volt.        

Augusztus 19.-től folyamatosan avatási főpróbát tartottunk a Bólyai épülete előtt 
levő futballpályán. 
       Augusztus 20.-án a nap misével kezdődött az épület kápőlnájában. Inkey Viktor 
vállalkozott az orgonálásra. Áhítatos arccal játszotta a  

 "Csókolj meg engem Mária, 
Oly szép az ajkad Mária" 

című dalt, melyet mi is a legáhítatosabb arccal hallgattunk. 
Majd a szokásos légiriadó következett. Teherautókon a budai hegyekbe vittek, 

biztonságba. 

Avatásunk minden mozzanatát a rádió helyszíni közvetítéssel, illetve az azt 
megörökítő viaszlemezzel örökítette meg. Mindez megtalálható az „Emlékek útját járva” 
kiadványban eredeti fényképekkel illusztrálva   

 
Tudtuk mindannyian, hogy az avatáskor kapott koronás aranysasunkat 

megelőlegezték részünkre és végül is illetéktelenül kaptuk. Elmaradtak ugyanis a lő- 
vagy bombázó-, a harci gépekkel végzett kötelék-repülési feladatok harcászati alakzatok 
gyakorlása és végrehajtása. Évfolyamunk nagy része képes lett volna ezeket végrehajtani 
és később a háború pár hátralevő hónapja alatt végre is hajtotta, de volt egy része, 
amelyik a repülésre kevésbé volt alkalmas vagy alkalmatlannak bizonyultak, ezek 
egyrészt a "repülési rangsor" harmadik  harmadában voltak, vagy le is tiltottak a 
repülőgép-vezetésről, ezeknél (három fő), korona nélküli sast, megfigyelő jelvényt 
adományoztak. Egyik, aki pilótának nem megfelelt meg, alapi Salamon László 236 
(Slajmi) volt.  

A repülők mindig az elit fegyvernemek közé tartozott ezen nem is kell csodálkozni. 
Foglalkozásunknál fogva mi sem természetesebb, hogy kissé "lenéztük" a földi 

                                                 
236 Salamon Lászlót a tapolcai reptér gondnoksághoz osztották be. Ott tiblábolt. Sarlós László leszerelési 
fellebbezését visszatartotta. A háború után 1949 nyarán a Le-nél Kecskeméten is, igaz, rövid ideig, 
MSZMP pártitkár volt, a székesfehérvár városi Pátbizottság kérte leszerelését, majd ott is dolgozott. Ilyen 
is lett – többek között – közülünk. Nekem pártonkívüliként is sikerült civil- és katonai vonalon a 
„maximumot” elérni. Tudományos tanácsadóként és repülő ezredeként vagyok nyugdíjban. 
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fegyvernembelieket, ezt az érzést saját magunk tökéletlenségének érzetében, ha 
csendesen is, de éreztettük. Lehet talán, hogy a többi "földi ember" kényeztetett el 
bennünket és emelt maga fölé, amiről mi meg nem tehettünk.  

Budapest főváros nagy kísértése volt mindegyikünknek. A szigorú együtttartás 
ellenére mégis voltak egyesek, akik ezt megszegték. A Bólyai istállóinál hátul, nagyon 
alacsony volt a kerítés és többen azt áthágták. Gótzy Paja is reggel négykor settenkedett 
vissza és Lasztóczy János szds. úr karjába szaladt, aki szokása szerint keményen ordibált 
vele és fenyegette, hogy a fogdából viszik majd avatni. Paját ez nem nagyon izgatta, mert 
reggel 6-kor volt az ébresztő. 

  
Az avatás reggelén osztották ki a dekoratív okleveleket, melyen Bánfalvi István 

vőrgy. a Légierő parancsnoka és Orosz Béla ezds. akadémia parancsnok urak igazolták, 
hogy a repülő akadémiát 1944 évben befejeztük és az elméleti vizsgákon a katonai 
tudományokban, valamint a repülő tudásban repülőtiszti képzettségét és 
gyakorlottságát bebizonyítottuk.237   

 Az előző évfolyamból lemaradt Gál Iván238, aki oklevelét, amikor átvette nagyon 
nehezen járva ment ki. Sokan, akik nem voltak vele Veszprémben, Kenyeriben vagy 
Szentkirályszabadján nem ismerték. 

101 ht. hadnagyi és 3 ht. zászlósi oklevelet osztottak ki. A tartalékos zászlósok nem 
kaptak oklevelet. 

Az oklevelek kiosztása után a hősi emlékmű megkoszorúzása következett.  
A nagy téren sorakozó előtt sokan találkoztunk a különböző fegyvernemekhez 

tartozó volt gimnáziumban együtt járt osztálytársainkkal, barátainkkal, akik cőgerek 
lettek. Így találkoztam  br. vitéz Dőry 239 Lalával, volt gimnáziumi osztálytársammal.  

A dísztribün előtt sorakoztunk. A tribünön katonai előkelőségek, a Budapesten 
szolgálatot teljesítő repülő parancsnokok. Így volt jelen avatásunkon Horváth Elemér, 
Gábor bátyja is Bibity őrnagy, a távolfelderítő osztály parancsnoka segédtisztjeként 240. 

Ezután soron és renden kívüli díszben jobb szárnyon  
a Ludovika Akadémia 126 gyalogos és hegyivadász, 12 gk. lövész, 5 kerékpáros, 7 

gépkocsizó, 14 huszár, 4 fogatoltvonatos, 21 páncélos, 44 tábori tüzér, 24 légvédelmi 
tüzér, 21 csendőr - összesen 278 tisztjelöltje;  

középen a Repülő Akadémia 130 tisztjelöltje,  
balszárnyon a Bólyai Műszaki Akadémia 26 műszaki, 18 híradó, 6 folyamőr, 

összesen 50;  
mindösszesen 458 tisztjelöltje várta a kürtszót, mely a Kormányzó Úr 

megérkezését jelentette. 

Bakay Szilárd altábornagy, az első hdt. parancsnoka, Sáska Elemér vk. ezds. a 
Ludovika Akadémia, vitéz Orosz Béla ezredes a Repülő Akadémia és Nagy Gábor vőrgy. 
a Bólyai Akadémia parancsnokának jelentését hallhattuk.  

                                                 
237 Az oklevelet Kassán a Luther u 19-ben a Wiko litográfiai műintézetben nyomták. 
238 Gál Iván nehéz járása ellenére a Szent László repülő lövész ezredébe jelentkezett és a letkési 
harcokban halt hősi halált. 
239 Vitéz báró Dőry Lajost huszár hadnagyként avatták, a soproni bencés gimnázium I-IV osztályában 
osztálytársam volt, utána cőger, majd huszár aks. lett. Németországban Münchenben neves tudós 
múzeum igazgatóként ment nyugdijba.  
240 Horváth Elemér az előző évfolyamban a rangsor utolsójaként végzett, ennek ellenére „magas” 
beosztásba került avatása után. Kimondott protekciós fiú volt. Öccse Gábor évfolyam és az A osztályban 
társam, nagyon tehetséges volt elméleti és repülő tudásában is. A háború után Elemér taxisofőr, Gábor a 
kecskeméti konzervgyár főkönyvelője volt. 
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Előléptették az egyes akadémiák évfolyamelsőit Pósfay László gyalogos241, nemes 
mankóbüki Balogh Pál repülő, és Sasvári Andor mű. hdgy. akadémia elsőket.  

 
Ezután Budapesten, a Bolyai Akadémián tettük le a tiszti esküt. Ő főméltóságú 

vitéz Nagybányai Horthy Miklós kezébe. Az "eskühöz" vezényszó után annak szövegét 
harsogtuk el. 

Az eskünk szövege: 

„Ünnepélyesen esküszünk a mindenható Istenre – hogy hadurunk – vitéz 
nagybányai Horthy Miklós – Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója iránt 
– hűséggel és engedelmességgel viseltetünk, - Magyarországhoz és alkotmányához hűek 
leszünk,-- az ország törvényeinek engedelmeskedünk. – 

Esküszünk, -- hogy a honvédség tábornokainak – és minden elöljárónknak és 
feljebbvalónknak – engedelmeskedünk, - őket tiszteletben tartjuk és védelmezzük, - 
rendeleteiket és parancsaikat – minden szolgálatban híven teljesítjük, - alárendeltjeinkről 
mindig a legjobb tudásunk szerint - gondoskodunk. – példamutatásunkkal és minden 
erőnkkel rajta leszünk, - hogy kötelességüket minden körülmény között – becsülettel 
teljesítsék. – 

Esküszünk, - hogy szent hazánkért – minden külső és belső ellenség ellen, - bárki 
legyen is az, - mindenütt és minden alkalommal, - ha kell, életünk és vérünk 
feláldozásával is, - vitézül és férfiasan harcolunk. – Csapatainkat, - zászlóinkat, - 
lövegeinket és egyéb harci eszközeinket – el nem hagyjuk – és az ellenséggel soha – a 
legkisebb egyetértésbe sem bocsátkozunk, - haza- és nemzetellenes – vagy olyan irányzat 
szolgálatába, - mely a honvédség vagy más fegyveres testületének – fegyelmét aláásni 
igyekszik – nem lépünk, -- semmiféle titkos társaságnak tagjai nem vagyunk – és nem 
leszünk, - minden szolgálati titkot híven megőrzünk. – 

A hadicikkeket szem előtt tartva – mindig a haditörvények szerint – derék 
honvédekhez – és jó hazafiakhoz illő módon viselkedünk – és így becsülettel élünk és 
halunk.— 

Isten minket úgy segélyen! Ámen!”  

Ezt az esküt az évfolyam minden tisztje, kevés kivétellel, komolyan vette, mint ez a 
később leírtakból is látható. 

 
Pósfay László rangidős akadémikus beszéde után "A hazáért mindhalálig" 

egyszerre történő kiáltásával fejeződött be eskünk.  
  
 Ezután a Kormányzó Úr emlékezetes beszéde következett  

 „Kedves ifjú bajtársaim!  

Hadnaggyá avatástok mai magasztos és fiatal életetek kimagasló ünnepére eljöttem, 
hogy halljam eskütöket, mely becsületre, hűségre és áldozatra kötelez benneteket. Tisztjei 
lettetek ezzel a magyar honvédségnek, mely az egyetemes magyar gondolatnak hordozója. 

A legszebb, de a legnehezebb és legönzetlenebb pályát választottátok. A mai 
sorsdöntő időben ti vagytok a magyar jövő egyik legnagyobb reménysége. Erősítse meg 
szíveteket, lelketeket a magyar hősök szelleme, akik egy évezreden át védelmezték, és 

                                                 
241 Pósfay László hdgy. alig két héttel az avatása után a Torda körüli harcokban hősi halált halt. 
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védelmezik ma is drága magyar hazánkat. Legyetek kemények, kötelességtudók, 
fegyelmezettek és mindenek előtt lovagiasak. Ez volt hírünk mindig az egész világ előtt. 
Ha a helyzet nem ismerése folytán csorba esett a jó hírnevünkön, majd visszaszerezzük 
azt! 

Magyarnak lenni sohasem volt könnyű. A tulajdonképpeni honvédelem mellett 
mindig európai hivatást teljesítettünk. Hazánk mindenkor országútja volt a 
világtörténelem romboló viharainak. Kelet és Nyugat, Észak és Dél egymásra törésének 
gyújtó pontjában most is helyt kell állnunk. Mi sohasem kívántuk a másét, senkitől, egy 
négyzetmétert sem, csak ezeréves tulajdonunkat, hazánk határait védjük. Ezért 
küzdöttünk évszázadokon át és ezért küzdünk ma is. 

A ti vezetésetekre lesz bízva a nemzet színe-java. A vezetés legfontosabb pontja a 
példaadás. Legyetek elsők a katonai erényekben, a bátorságban, a hűségben és a 
fegyelemben. Őrizzétek meg mindenek előtt a honvédség belső egységét és szálljatok 
szembe minden ezt veszélyeztető szándékkal. 

Ne engedjetek a soraitok közé beférkőzni semmiféle olyan törekvést, mely a magyart 
a magyartól elválaszthatja. A nagy világégés sorsdöntő idejében, midőn a nemzet létéről 
van szó, idehaza és a belső fronton első és fő feladat a rend fenntartása. 
Ezt minden körülmények között és mindenkivel szemben biztosítani fogjuk. Amidőn ti 
részt vállaltok mindannak a védelmezésében, amit a magyar erő, a magyar munka, a 
magyar szellem évszázadok hosszú során át alkotott, haladjatok az áldozatvállalás és a 
kötelességteljesítés ama dicsőségteljes útján, melyen előttünk elődeink jártak. Ez az út 
mindig egyenes volt. Ezeréves történelmünk folyamán egy folt sem esett a becsületünkön. 
Bizalommal küldelek titeket az Alma Mater kapuján át az élet harcába, mert tudom, hogy 
magyarnak és bátor katonának neveltek valamennyiteket.” 
 

Elnézést kérek, hogy ezeket leírtam, de akkor azt hittem, hogy ez fogja irányítani 
egész életemet, bármi is legyen a háború végkimenetele. Akkor még azt hittem!   

 
         Közös és egyforma kiképzés után 99 hivatásos hadnagyot, 3 hivatásos zászlóst és 28 
tartalékos zászlóstavattrak a budapesti Bólyai Műszaki Akadémián 1944. augusztus 20-
án megtartott avatási ünnepségen. 

Az ünnepély alatt Balogh Pista elájult. Előző nap a kápolnában szálka ment a 
körme alá és gyulladásban volt az egész keze. Csegezy őrgy. úr persze részegséggel 
gyanúsította. 

Az ünnepség végén a mellettünk levő ludovikások magasságra a legalacsonyabb 
csoportja egymás köcsög kalapját el kezdte rugdalni, mintha az futball labda lenne. 

 Többen ezen a magatartáson nagyon megbotránkoztunk, mert annyira örültünk és 
büszkék voltunk szép egyenruhánkra. E rövid idő alatt is, míg együtt voltunk, feltűnt a 
ludovikások "ki ha én nem" magatartásmódja242, melyet mi soha nem tapasztaltunk 
szolgálati időnk alatt repülő rangidőseinknél. 

Avatás után külön termekben tartották fegyvernemenként a díszvacsorát. A 
nagyvezérkart Vörös János altábornagy képviselte, aki az U alakú asztalfőn foglalt 
helyet. Vele szemben vitéz ditrói Orosz Béla ezredes, Akadémiánk parancsnoka ült, akit 
egyébként nagyon ritkán láttunk.  

Az avatási díszvacsorán, Orosz Béla jobb oldalán Balogh Pali, bal oldalán Thurzó 
Jenci ült feszélyezetten. Az első fogás után másod kínálatból az urak nem kértek és 
Jencinek bármennyire is kopogott a szeme, nem mert venni.  

                                                 
242 Érdekes, hogy ez a tartózkodás évtizedek után is jelentkezett, amikor az "Emlékek útját járva" könyv 
szerkesztésével társainkat Pénzes János a szerkesztő felkereste, mert nagy ellenkezést és tartózkodást 
talált társaimnál.  
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Alkalmanként, fájdalmasan irigykedve nézett hátra zubbony gombjukat kigomboló, 
nekipirosodott, az asztal nem reprezentatív helyén, jó ízűen zabáló társaira. Ma sem érti, 
hogy miért kellett neki ott ülni, mikor Bojtor Pista lett a volt karpaszományosok – 
tartalékos zászlósok rangidőse.  

Nyitrai Jancsi ugyancsak ”reprezentatív helyen” a küldöttségben levő Hefty Frici 
bácsival szemben ült.  

 A vacsora utáni reggel egy hét szabadságot kaptunk, majd SAS behívóval előbbi 
állomáshelyeinkre vonultunk be, mint ifjú tisztek és folytattuk repülő kiképzésünket. 

 
Mint láthatjuk az avatással nem fejeződött be harckiképzésünk. 
 
Avatásunk után repülő kiképzési fok szerint különböző állomáshelyekre 

vezényelték a fiatal tiszteket.   
 

BEFEJEZÉSŰL 
 
A m. kir. honvéd Repülő Akadémián repült és a történetben előforduló 

repülőgéptípusok fontosabb adatait a 4. sz. mellékletben foglaltam össze. Minden 
repülőgép típus, amely ebben a visszaemlékezésben előfordúlt vagy említésre került  a 
4. sz mellékletben megtalálható 

 
A repülőgép-vezetői kiképzésünk felépítése a következő volt: 
 
A repülőgép-vezetői kiképzést az akadémián általában "a sok az eszkimó és kevés a 

fóka" közmondás jellemezte. 
I. fokot a HMNRA valamelyik kereténél Bücker 131 repülőgéppel átlagosan 260-

320 felszállás 28-32 óra repülési idővel teljesítettük. A vizsgarepülések után a repülő 
akadémián 1942. 11.-1943. 02. hónapban havonta január kivételével, amikor sokaknak 
egyetlen egy Bücker startja sem volt, 12-15 Bücker felszállást végeztünk "karbantartó 
repülések" címén.  

II. fok. 1943. márciusban kezdtük az Arado 96 A-val a két kormányos oktatókkal 
végzett repüléseket és általában májusban, 21-60 átlagban 40 felszállás után mentek el 
egyedül a növendékek. Június-júliusban havonta 10 az 1943. évben mintegy 60 egyedüli 
felszállással fejeztük be az Arado típus repülését.  

III. fok. Az évfolyam felének - mintegy 60 főnek - a WM-21 Sólyom kiképzése 1943. 
09-11. hónapban Taszáron kezdődött. Átlagosan 50 felszállás volt szükséges az 
egyedülrepüléshez. 

Az évfolyam Sólyom kiképzése a háború végéig elhúzódott, mert az évfolyam másik 
fele sok tehetséges növendékkel, a taszári kiképzéssel párhuzamosan Focke-Wulf 
Weihével repült Debrecenben.  

Sólyom típusrepülése után MÁVAG (Magyar) Héjával 10 felszállást következett, 
melyet - ha volt - egy Stösser és sok esetben 2 CR-42-es felszállás előzött meg. (Legtöbb 
növendéknek nem volt szerencséje és vagy egyik, vagy másik géptípussal nem repült. 

Műszer és vakrepülő kiképzés. A romboló (éjjeli vadász) jelöltek részére 50 órás 
műszer és vakrepülést (leszállás) írtak elő. Ezt a kiképzést Szegeden ill. Acsádon az 1. sz. 
műszerrepülő századnál kaptuk részben avatás elött, részben az után. 

Az avatás utáni repülőkiképzést a következőkben írom le.  
Előzetesen vadász és romboló kiképzésünkkel kapcsolatban vázlatosan számolok 

be:  
  
A vadásziskolán tehát összesen három géptípussal 42 felszállást, 12 órát repült és 

fejezte be (az első csoport) Me-109-es  képzését. Hogy ez mennyire minimális idő volt, 
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azt csak a szakember érzékelheti. S hozzá nem mindegyik növendék fejezhette be ezt a 
rövid kiképzést sem, mert több volt az eszkimó és kevés a fóka. Ezek a növendékek a 101. 
hadosztály harcban levő századainál fejezték be átképzésüket és mentek azonnal 
bevetésre. 

 
A romboló kiképzés. - A Romboló Kiképző Keretnél a felvidéki Imelyben és 

Vágfarkasdon a Messerschmitt Bf-110-el végzett típusrepülés volt a csak részben 
megvalósúlt célkitűzés.  

                                         - A Németországban képzett "vendégakadémikusok" Me-110 
és Me-410-es romboló harckiképzést kaptak. 

  
A kiképzés folyamatosságának legnagyobb és alapvető akadálya a német 

hadiipartól való függőség volt. Nem tudtak részünkre sem kiképző, sem harci 
repülőgépeket, saját szükségleteik miatt, megfelelő mennyiségben szállítani. Ezért 
kényszerültünk a Sólyom, Héja típusokra és mivel ezekből is kevés gép állt 
rendelkezésre, ezért is a frontról visszajött, nagyjavításokat sem kapott gépekkel is 
repültünk.  

Időtöltésből és - csaknem feleslegesen - évfolyamunk felét Weihével repüléssel 
foglalkoztatták, amely a harckiképzése szempontjából csaknem felesleges időtöltés volt.  
A repülőgép-vezető kiképzés elhúzódásának ez volt az egyik oka. 

 
 
 

 
*  *  * 
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1. melléklet 
A M. KIR. HORTHY ISTVÁN HONVÉD REPÜLŐ AKADÉMIA 

1944. AUGUSZTUS 20-ÁN AVATÁSRA KERÜLT ÉVFOLYAMA  
KIKÉPZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 

 
Jelmagyarázat 
1. c = cőger – g = gimnázium – K = kereskedelmi iskola – T = tanítóképző – m = gépészeti 
technikum – f = főiskola – e = egyetem 
2. Vitéz nagybányai Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapnál végzett A = Algyő – Be = BESZKÁRT – b =BSE – 
m =M.Sr.E. – D = Debrecen – K = Kassa – V = Vát 
3  Az I-II-III-IV szakaszba illetve A-B-C-D osztályba soroltak 
4 T = Taaszár – D = Debrecen – Oo = Olaszországban volt – NO = Németországban volt 
5 Romboló csoport Szegs 1943.06.22. – Acsád 1943. 09.10. 50 órás  Műszerrepülő tanfolyam  - Vágfarkasd 
10.15.Me 110 típusrepülés  – Zeltweg 12.30. – Klágenfurt 1944.06.06. 
6. 1. Vadászcsoport 1943.06.10. Szeged 20 órás tanfolyam – 08.01. ABK/J Székesfehérvár – 10.08. PUMA 
osztálynál 
7.  2.  Vadászcsoport 1944.06.12. Szeged 20 órás műszerrepülés – 09.10. Debrecen – Pápa – 12,06, 101/6 szd 
Kenyeri Me 109 átképzés – 1945.03.18.PUMA hadosztály 
8. 3. Vadászcsoport 44 016.05. Acsád 20 órás műszerrepülés – 09.10. ABK/J  Székesfehérvár – 44.10.20. Gótha – 
45.03. 21 10 fő Kenyeri PUMA átképzés.  
9. Müszerrepülő csoport  1944.09.18. Acsád – 12.30. Kolberg 
10. Kenyeriben maradtak  
11 Szent László hadosztályba áthelyezettek 
12. Avatási rendfokozatok hth = hivatásos repülő hadnagy – htz = hivatásos repülő zászlós – trz = tartalékos 
repülő zászlós – thő – tartalékos hadapród őrmester – tsz = tartalékos repülő szakaszvezető – thz = repülő hősi 
halált halt tartalékos repülő szakaszvezető korában, de post mortem tartalékos zászlóssá avatták.  –  
13 Az évfolyamtabló képeinek számozása: A tabló egyes soraiban levő képek száma: A 1-10; B 1-12; C 1-18-; D 
1-18; E 1-23; F 1-23; G 1-20; H 1-20. 
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Évf. 
tab- 
ló 

kép 

1 Alapi Zoltán t Győr Bs kar. B D - - - - - - S thö D1 
2 Asztalos Károly t Debrecen Bs Kar C T - V - - - - - trz G1 
3 v.Bajay Guidó g Sopron V aks C D - - - - M - - hth B1 
4 Bajza László g Békéscsaba D aks A T - - V - - - - hth E19 
5 Bakó István t Szhely K Kar B D - - - - M - - trz H8 
6 Bakonyi Miklós  Tab Bs Aks  T - - V - - - - hth G15 
7 Balogh István g Győr Bs Aks A DT - - - V - - - hth F8 
8 Balogh Pál c Bpest V Aks O Sz- - V - - - - - hth E12 
9 Barabás Gábor g Zágon K Kar B D II.évf. elején eltávozott thö G19 
10 v. Baradlay Gy. g Bpest Be Aks B D - - - - - - S hth C7 
11 v.Baranyay Tibo g Bpest A Kar A D - - - - - K - trz E22 
12 Bardon Pál g Szfvár Be Aks C T - - - V - - - hth B2 
13 Bársony György g Debrecen D Aks A D - - V - - - - hth F18 
14 Báti János g Győr Be Aks D T - V - - - - - hth A3 
15 Bátorfi János c Szeged V Aks B DT - - V - - - - htz D3 
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16 v. Bendy  Kálmán g Szfvár Bs Aks C T Sólyommal megégett rep kiképzést 
nem folytatott 

hth F16 
17 v.BerényiSándor m Szeged A Kar D T - - V - - - - trz F2 
18 Berkessy Mártn g Bpest K Aks D T - - - V - - - hth C5 
19 Besze Mihály m Kkfegyh A Kar A T - - - V - - - trz D17 
20 Bély Ödön m Győr Be Kar C T - V - - - - - trz H12 
21 Bojtor István t Erdély D Kar A T - - V - - - - trz H1 
22 Bözsöny György g Pécs A Kar C T - - V - - - - trz F23 
23 Cseh Károly m Szolnok  Kar C T - - - - - K S trz H2 
24 Csizmadia Sándor g Győr Be Aks D DT  - V - - - - hth F15 
25 Czapáry Zoltán c Bpest V Aks O Sz R - - - - - - hth B8 
25 Czulek József g Nkanizsa V Aks B D - - - V - - - hth C6 
27 Dávid Lajos g Bpest Bs Aks B D - - - - - - - hth A1 
28 Dinka Tibor k Szolnok D Kar D T - - V - - - - trz E2 
29 v.Diószeghy Gy. g Bpest Bs Aks B T - V - - - - - hth F14 
30 Drávai Pál g Miskolc D Aks D D - - - - M - - hth D9 
31 Eggenhoffer Bél g Bpest Be Aks B T - - V - - - - hth G4 
32 Egry Tamás c Eger V Aks C D - - V - - - - hth F21 
33 Eleöd Attila g FelVidék M Kar A D - - - - - - S thö D18 
34 Endrődi József f Sopron V Aks B D - - - V - - - hth D4 
35 Linthaller György g Győr Be Aks D T  V - - - - - hth C17 
36 Farkas Jenő g Sopron V Aks A T R - - - - - - hth C8 
37 Farkas Károly t ? K Kar C D - - - - M - - trz H13 
38 Ferenczy Zoltán c Felvidék V Aks A T R243 - - - - - - hth D7 
39 Forgács István g Bpest Bs Aks B D - - - V - - - hth E3 
40 Földi István c Somogy V Aks N Várpalota.1944.07.27. a földön felrobban-t Me 

210-es gépe miatt  repülő halált halt. P.m. hdgy. 
hth   F11 

41 Frank József k Bpest  Kar B D - - - - - - S thö? H4 
42 Frankó Endre g Eger D Aks B T - - V - - - - hth E9 
43 Friedrich László t Bpest Be Kar D D - - - - M - - trz H10 
44 Gádor Dénes  g Paks Be Aks D D - - - - - - S hth G3 
45 Gál Iván f Miskolc - Aks Előző évfolyamból velünk avatták S hth G11 
46 Gáspár Béla f Bpest Bs Kar B D R - - - - - - trz E23 
47 Gáspárfalvi József g Miskolc K Aks B T -  - V - - - - hth B11 
48 Ghyczy Márton g Bpest Be Aks D D R244 - - - - - - hth A4 
49 Gótzy Pál g Győr Bs Aks A T - - - - - - S hth G8 
50 Graffy György g Dés D Aks C T - - - V - - - hth D6 
51 Gullay Mihály g Szentes A Aks C D - - - - M - - hth C2 
52 Harámi László g Bpest Be Aks C A II.félév végén mint karp.eltávozott A9 
53 Hauser Tibor g Szhely V Aks A D - - - - - K - hth F4 
54 Hayden Sándor c Bpest V Aks N Me-210 rg-el légiharcban sebesülése után hősi 

halált halt-- 
hth245 F12 

                                                 
243 A Romboló Kiképző Keretből alakult szakasszal a Semmeringen gyalogos rajparancsnokként harcolt 
244 A Romboló Kiképző Keretből alakult gyalogos szakasz parancsnokként hősi halált halt 
245 Post mortem   
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55 v.Horváth Béla c Kalocsa V Aks D D - - - - M - - hth E7 
56 Horváth Gábor g Bpest D Aks A T R - - - - - - hth C12 
57 v.Horváth György g Bpest Bs Aks C T - - - V Me-109 Pumahh hth E14 
58 Horváth János g Sopron V Aks A T - - - V WM21-el rh. hth B5 
59 Horváth Károly m Szenmtornya Be Kar A T útvonalrepülés közben Sólyom gépe 

kigyulladt, kiugrott,  repülő halált halt 
 
thz 246 

H3 
60 Illés Ödön g Sümeg V Aks A D - - - - - - - hth E21 
61 Imecs József g Cegléd K Aks D T - - - V - - - hth B4 
62 Inkey Győző g Bpest Be aks B T - V - - - - - hth B7 
63 Jencs Zoltán m Budapest M Kar B T - V - - - - - hth D14 
64 Juhász Gábor g Kárpátalja K Kar B T - -  - M - - hth E18 
65 Kardos Miklós g Szeged D aks B D - - V - - - - hth E5 
66 Kárpátvölgyi I. k Bpest Be Kar A T - - - - - - - hth G7 
67 v.Keller László c Bpest V Aks B T - - - V - - - hth A6 
68 Kiss Gyula g Szolnok D Kar D TD - - - - - - S hth D13 
69 Kocsis Nándor g Mohol Yugo M Kar D D - - - - - - - trz H11 
70 Kontraszty E. g Szeged Be Aks B T - - V247 - - - - hth E8 
71 Koppány Pál g Kaposvár A Aks D T 1944.07.27.-én a Várpalotai Me 210-

es robbanásnál meghalt 
 
hth248 

B9 
72 Koronka Pál g Szat.németi D Kar B D - - - - - - - trz H9 
73 Kovács Ferenc m Győr A Kar B D - - - - M - - trz H7 
74 Kovács Gábor g Sarkad K Aks B T - - - V - - - hth C13 
75 Kovács Sándor f Eger M Kar C T - V - - - - - trz G9 
76 Kováts János k Sopron A Kar B T R - - - - - - hth B12 
77 Kubik László  g Szfvár Be Aks A D - - - - - - - hth F19 
78 Ladó Antal g Dorog Bs Aks D T - - - - - - - hth B16 
79 Lassú Béla k Gyöngyös M Kar C T - - - V - - - trz H16 
80 Lengyel József g Bogyiszló Bs Aks B D - - - - - - - hth H19 
81 Lénárt Tivadar t Eger K Kar C T - - - - - - - trz E16 
82 Lóránth István g Celldöm. V Aks C D - - - - M - - hth G5 
83 Lucskó András m FelVidék K Kar A D - - - - M - - trz E1 
84 v.Márton Gy. g Bpest Bs Aks B D - - - - M - - hth C4 
85 Mátay Andor g Bpest D Aks D D - - V - - - - hth A2 
86 Mátételki Dezső g Esztergom Be Aks B T - - V - - - - hth D12 
87 Mátételki József c Szeged V Aks C D - - - V - - - hth D15 
88 Mátyás Iván g Kecskemét V Aks C D - - - - - - - hth G12 
89 Miklóssy S. g  D Aks D D - - - - M - - hth C9 
90 Molnár Béla m Bpest M Kar B T R - - - - - - trz H20 
91 Nagy Árpád  249 g Mvásárhely D Aks A D - - - V - - - hth G14 
92 Nagy Gábor f Bpest M Kar D D - - - V - - - trz D2 
92 B.Nagy Kálmán g Kecskemét K Aks C D - - - - M - - hth F17 

                                                 
246 Post mortem   
247 Még Szegeden bombatámadás során, kezén megsebesült, kórházban volt. Letiltották. 
248 Post mortem Várpalotán, földön felrobbant Me- 210-es gép miatt repülő halált halt 
249 Nevét Szabóról változtatta Nagyra 
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93 Nádor Ferenc g Bpest K Aks C T - - V - - - - hth A5 
95 Nehr Tibor m Szeged A Kar A D - - - - - - S trz H17 
96 Nyáry György g Bpest Be Aks C T - - V - - - - hth G13 
97 Nyitrai János m Eger K Kar B T R - - - - - - trz H15 
98 Oláh László g Komárom D Aks B D R - - - - - - hth C15 
99 Oltay Aladár g Kkemét M Kar C D - - - - M - - trz H5 
100 Orosz Attila g Brassó   D Aks A T - V - - - - - hth C10 
101 Papp Ferenc c Szigetvár V aks C D - - - - M - - hth D10 
102 Pati-Nagy Miklós g Bpest M Kar A T - - V - - - - hth G17 
103 Paál István ? Bpest A Kar B 1943. május 12-én Horváth Rudolf tsz.,zls. oktatójával 

Bü-131-el Szhelyen lezuhant 
- 

104 Pákozdy Sándor t ? K Kar A D - - - - M - - tsz F22 
105 Peller IstVán g Ógyalla Be Aks C D - - - - M - - hth E6 
106 Pémr Károly t Nagyenyed K Kar C T - - - V - - - trz H14 
107 Pintér Gyula g  Paks Bs Aks D T - V - - - - - hth F13 
108 Polányi István g Sárospatak K Aks A T - - V - - - - hth F3 
109 Polgár László f Budapest Be Aks B D - - - - Pápa –Cdömlk 

között rh. halt 
hth B3 

110 Polyák Tivadar g Budapest M Aks A D - - - - - - - hth F7 
111 Posgay Antal c Sopron V Aks N - - - - - - - - hth E11 
112 Rónay Kálmán g Komárom Bs Aks B TD - - - V - - - htz C14 
113 Salamon László g Szfvár Be Aks C D - - - - - - - hth D5 
114 Salamon László m ?  Kar A I.évf.I.fé. után eltávolitották S trz H18 
115 Sarkadi József ta S.aljaújh K Kar C    I.félév   eltávolították az évfolyamból S tsz - 
116 Sasvári György g Bpest Bs Aks C D R - - - - - - hth A7 
117 Sáros Mihály g Pápa Be Aks C D - - - V - - - hth A10 
118 Simon Pál f Jászberény D Aks A D - - - - M - - hth D16 
119 Somody Zoltán ? Miskolc K Aks D D - - - - M - - htz E17 
120 Soó Gáspár g Sz.udvarh D Aks D D - - - - M - - hth F5 
121 Sulyánszky Istv. m Debrecen A Kar C D 1944.07.27.-én  Várpalotán meghalt   trz C1 
122 Sürü Béla g Kaposvár Be Kar D T - V - - - - - trz H6 
123 Szabó Imre c Bpest V Aks A T R - - - - - - hth C11 
124 Szabó János g Szentes C Aks D T - V - - - - - hth G18 
125 Szabó Károly c Bpest V Aks D T - - - - M - - hth F6 
126 Szabó Tibor g Szolnok K Aks D B R

250 
- - - - - - hth D11 

127 Szakács Károly g Győr Bs Aks A D - - V - - - - hth A8 
128 Szendei János g Pécs Bs Aks  T - - - V - - - hth B6 
129 Szendrey Gede g Bpest D Aks C D - - - V - - - hth E15 
130 Szentágotai J. g Pécs Be Aks C T - - - V - - - hth E20 
131 v. Sztgyörgyi Z. c Érpatak V Aks A T - - - V - - - hth C3 
132 Székely Nándor g Miskolc K Aks C D - - - V - - - hth D3 
133 Széplaki Jenő g S-aljaujh Be Aks A D - - - - - - - hth C16 
134 Szikszai István g Jászkarajenő Bs Aks A D - - - - M - - hth B10 

                                                 
250 A Romboló Kiképző Keretből alakult szakasszal a Semmeringen gyalogos rajparancsnoként harcolt 
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135 Szőts lajos c Bpest V Aks B T - V - - - - - hth E10 
136 Tar János g Bpest Bs Aks A D - - - V - - - hth F10 
137 Thurzó Jenő m Szolnok A Kar D T R 251 - - - - - - trz G2 
138 Thoroczkay O. g Debrecen D Aks C D - - - - - - - hth F9 
139 Török Ferenc g Székelyhida- 

Nagyenyed 
 Aks C D - - Me-109-el Kenyeri. Hősi h hth E4 

140 Újházi László g Szfvár Bs Aks  D - - - - - K - hth G10 
141 Varga Lajos m Veszprém Be Kar A T  1944 nyarán Héjával lezuhant thz C18 
142 Veress Albert g Mvásárhely K Aks A D - - -  M - - hth G6 
143 Vidonyi János c Győr V Aks O Sz R - - - - - - hth E13 
144 Vörös Sándor g Gyöngyös Bs Aks  D - - - - - - - hth F20 
145 Wágner Vilmos ? ? ? Kar B D - - - - - - - trö F1 
146 Weingärtner Ján m Bpest A Kar D D - - - - M - - trz G20 
147 Wunder Károly g Győr  Kar C  II. félév végén   Békássy  szds. eltávolítatta - 
148 Bene László c ? V            I.félév elején eltávolították 
149 Pécsváradi Antal ? ? C Kar Még az I.félév vége elött eltávolították - - 
150 Kernya Miklós 252 M ? Bs legs I. félév elején, mert három éves 

műszaki iskolát (M) végeztek és nem 
volt érettségijük, Szombathelyen a B 
reptérre a legénységi századokhoz  
helyezték  át őket. 

- - 
151 Kiss Ernő M ? - legs - - 
152 Kollár Béla M ? Bs legs - - 
153 Kovács György M ? - legs - - 

 
 
 Közös és egyforma kiképzés után 99 hivatásos hadnagyot, 3 hivatásos zászlóst és 28 tartalékos 
zászlóstavattrak a budapesti Bólyai Műszaki Akadémián 1944.augusztus 20-án megtartott 
avatási ünnepségen. 

   

                                                 
251 A Romboló Kiképző Keretből alakult szakasszal a Semmeringen gyalogos rajpk-ként harcolt 
252 A Szent László hadosztály repülő löv. e-ében Letkésen hh. halt. 
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2 melléklet 
 
 

1942-1944 évfolyam birtokomban levő Repülő Leírásai 
(Startkönyvei) 

 
Név Első  

bejegyzés 
Utolsó 

bejegyzés 
Megjegyzés 

Eleöd Attila hdp.szkv.  1942,07.06.- 1944.12.17. Műegyetemi Sportepülő Egyesület (eredeti) 
ZSOLDKÖN
YV 

1945.01.17. Szent László ho. Repülő Löv. Ezred 

Balogh Pál 1944.12.11. 1945.IV.19. 101/II.honv.vadászrepülő osztály 3. sz. repülő 
leírás betétfüzet   fénymásolatban 

Csizmadia Sándor 1942.11.03 1945.04.13. havonta összesítés kéziratban 253  
Czapáry Zoltán 1943.11.11 1944.12,30. REPÜLÉSI NAPLÓ MOTOROS 

SPORTREPÜLŐK SZÁMÁRA század 
parancsnokok aláírásával fénymásolatban 

Frankó Endre 254 1942.10.10. 1945.04.06. Repülő Leirás alakulatok zárólapjai fénymásolat 
és az „Összesített kéziratban 1  

Gótzy Pál 1942.07.07. 1944,05,09. REPÜLÉSI NAPLÓ MOTOROS 
SPORTREPÜLŐK SZÁMÁRA fénymásolatban 
(az USA-ból 2009-ben küldte haza) 

vitéz Horváth Béla   Csak típus igazolások 
Horváth Gábor 2 1942.11.03 1945.12.14.  havonta összesítés kéziratban  
Illés Ödön  1942.07.17 1944.10.04. REPÜLÉSI NAPLÓ MOTOROS 

SPORTREPÜLŐK SZÁMÁRA fénymásolatban 
Kováts János  1942.11.03 1945.12.07 M.kir.I/1.rgv.isk.szd.Szombathely (eredeti) 
Molnár Béla   1942.11.03 1945.01.03. M.kir.I/1.rgv.isk.szd.Szombathely 1.sz. repülő 

leírás betétfüzet fénymásolatban 
Pintér Gyula   1942.11.03 1944.11.04 Havonta összesítés és az „Összesített kéziratban 1 

1945.01.01 1945.04.19. részletes naponta 
Sürü Béla 1942.11,03 1945.04.21. M.kir.I/1.rgv.isk.szd.Szombathely 

fénymásolatban 
Szabó Károly  – 1942.07.07 1944. 09.18. REPÜLÉSI NAPLÓ MOTOROS 

SPORTREPÜLŐK SZÁMÁRA fénymásolatban 
Vitéz Szentgyörgyi 
Zoltán  
 

1942.11.03 1945.03.08. M.kir.I/1.rgv.isk.szd.Szombathely 1.sz. repülő 
leírás betétfüzet fénymásolatban 

Thurzó Jenő  1942.11.03 1945.03.28. M.kir.I/2.rgv.isk.szd.Szombathely 
fénymásolatban 

Újházi László  
 

1942.07.07 1944.06.12. Budapest Sportegyesület (eredeti) 
1942.11.03 1945.03.26. M.kir.I/2.rgv.isk.szd.Szombathely 

…sz. repülő leírás betétfüzet (eredeti) 
Repülőszakorvosi vizsgálati könyvecskével 

Vidonyi János 1943.08.10 1944.12.14 Repülő minősítés és repülő leírás fénymás.  
Weingärtner János 1943.02.08 1945.02.04. Havonta összesítés kéziratban 1 

 
 
 
 
 

                                                 
253 (a rokkant) Csizmadia Sanyi startkönyvét egyik győri látogatásomkor jegyzeteltem ki. A 
Hadtörténelmi Levéltár Personália anyagomban található a többi repülő leírás mellett. 
254 Startkönyvét lemásolásra kölcsönadta Frankó Endre, Horváth Gábor, Pintér Gyula. A Hadtörténelmi 
Levéltár Personália anyagomban található a többi repülő leírás mellett.   
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 3 melléklet 
 

É V F O L Y A M U N K  N É V S O R A       
2010   év elején 

 
Gödöllő dátummal = nekem írott utolsó levele        

 
R Ö V I D Í T É S E K:  I, II évfolyam-a=aks - k=karp- szk=szkv. - 01= rangszám - hh=hősihalott - mh=meghalt  - nt=nem tudom  
 

 

 
Ssz 

                                                  
                                                N É V            

       Rang Életállapot 255 
  I   II     hh mh él nt   

01 Alapi Zoltán                  * Győr, ?  - + Győr, k 55 szk  1   
02 Asztalos  Károly      *Hmvhely, 1923. -  1 lgy.-  

                                                +hh. 44.03.11  Me 109 bev-kor eltünt 
k 01 k04 1     

03 Bakó István             * Geresd Ivánegerszeg, 1921 09.15 - Gödöllô, 1995.12.20.-  
                                                  +Vasegerszeg,1998. 07. 22 

k 13 k09  2   

04 Balogh István           * Győr, 1922. 09.04. -  4 é börtön  - + 2009.03.27  k19 a38    3   
05 Balogh Pál               *?      4 lgy.- + Páris, 2008? aOo a01  4   
06 Barabás Gábor szkv * Sárd 1922.04.04. -  k 56      5   
07 Baradlai  György    * Budapest, 1924.12.05. -  2 é börtön- + Budapest,   a 54 a58    6   
08 vit BaranyayTibor *Budapest, 1922. 07.24.- 1994.02. ny..hdgy.  

                                             +Bp.,1996.12.11 
k24 k31  7   

09 ns. Bajay Guidó     * ? – 
                               + Stokholm, Svéd o..2001. 01. 12. 17.00 - Gödöllő, 1999. április 25. 

a18 a39  8   

10 Bajza László           *Bpest.,1922.02.22.-  
                                          +Tulln,45.04.04. Me 109 bev-kor eltünt      

a23 a67 2    

11 Bakonyi Miklós   * ? -  + Vönöck, 1945.11..22  Me 109 farok leválás a66 a83 3    
12 Bardon  Pál          *Székesfehérvár, 1924.06.05. - Me-109 lh-ban lelőtték –  

                                          +Arnsberg, 1993.09.14.  
k17 a49  9   

13 Bársony György     *Hajdúböszörmény, + ?? a40 a43  10   
14 Báti János                   * Győr, 1923.03.16.-  1 lé.gy.    

                                            + Győr 45.03.29. Me 1o9  bev-kor eltűnt           
a42 a80 4    

15 Vitéz Bátorfi János  * Szeged, 1922.04.05 - Sebesült Veszprém 45.08.20.- 
                                                 + Hoofddorp, (Hollandia), 2009.04.29. 

a81 a101  11    

16 vit.BendyKálmán  * ? -  seb.Balatonfüred 44.06.06.rg égés - Gödöllő, 99.03.3. 

                                            +2009.06.07. trombozisa volt két hóbappal elötte   . 
a71 a78  12    

17 vitéz Berényi Sándor * Szeged, 1924. -  seb.lh-ban 45.04.19.1949 még élt   k36 k20    13   
18 Berkessy Márton * Kolozsvár ? unitárius - + Brazilia 1993. a19 a33    14   
19 Besze Mihály      * Kiskúnfélegyháza, 1920 v. 1921.- + Kkfélegyházán ? k21 k16  15   
20 Bély Ödön .             * Moson, 1922.10.24. - + Hollandia ? k39 k19    1 
21 Bojtor  István               * Ditró, 1923.11.26. -    

                                           mh.1945. amerikai hadifogságban mkp. Baleset Bátorfival  
k01 k01 5    

22 Bözsöny György  * Pécs, 1924.01.21.- + Pécs, 1960.  k29 k14    16    
23 Czapáry Zoltán    * aOo a08   1  
24 Cseh Károly            * Újszász, 1921. - + Budapest k11 k12  17   
25 Csizmadia Sándor   *Csesznek, ?      seb.lh-ban lelötték 80% h.rokkant+Győr                k32   a71  18   
26 Czulek József      *Nagykanizsa, 1922. +Nagykaniozsa, 1991.03.26. a27 a29  19   
27 Dávid  Lajos        * Bpest.  1922.06.02. – Montreál , (Kanada) 2006.04.06 a78 a88    20   
28 Dinka Tibor         * ? 1921.? – 5,5 év börtön + Szolnok, 2006.01.29. (temetés)  k34 k22     21   
29 Drávai Pál                * Miskolc, 1922.02.25. -  Gödöllô,1994.márc.26. –  

                                          + Miskolc, 2008.06.24.
a57 a69  22*   

                                                 
255 Az életállapotot négy oszlopban jelőltem meg, melyekben levő 1-től kezdődő számozás a megnevezett 
személy sorsát jelzi és a végösszeg pontos meghatározását szolgálja 
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30 v. Diószeghi György  *Bp.,    
                                                    + rh. Eplény , 1944.10. 09. Me 109   zuhanó gyak. 

a25   a33 R6    

31 Eleőd  Atttila       * Budapest, 1923.03.02.–1944.12.21 Letkés seb. 
                                          + Losonc (Lucenec) 2003.01.29.  

k24 szk  23   

32 Eggenhofer Béla *Nagymegyíer, (Szlovákia) 1924.06.06.  
                                         + hh.1944.04.13. Me 109 Bécs,lh. 

A76 a95 7    

33 Egry tamás          * Sátoraljaújhely, 1923.02.03. – Gödöllô, 1995.02.13- a17 a45     2  
34 Endrődy József     * Pusztavám, 1922. -    1997-ben még élt -+Ausztrália,.                                  a28 a30  24   
35 Endrői György   * Győr, 1924.04. -  Gödöllő, 1994.jún.2. - + USA 2009.03.27.   a47  a87  25*   
36 Farkas Jenő dr.   * Pápakovácsi, 1924.02.03. -  a10 a06   3  
37 Farkas Károly     *Felnémet, 1922.08.16. - + 1986.01. k26   szkv  26   
38 Ferenczy Zoltán  * Losonctamási ,1923.04.04.- 1 é hf.  

                                         + Budapest, 2002. 06.15.06 h 52’’ 
a01 a15  27   

39 Forgács István   * Budapest, 1924.07.13 – 5,5 é börtön- Gödöllő, 1994.jan.17.                         
est, 2002.12.11.      

a39 a35    28   

40 Frank  József      * ?  - mh  +  2001.01.07. levelem visszajött..  k58 szkv  29   
41 Frankó Endre      * Eger,1923.09.02. – 1994.ápr. fhdgy.-  a25 a18   4  
42 Friedrich László * Solymár, 1922. - + Dunaújváros, 1983.  K30 k17  30   
43 Földi István         *Kaposvár,             

                                          + hh 1944.07.28. Me 210  bomba robb.  Psh. Hdgy      
aNo    - 8    

44 GádorDénes        * Paks,1923.09.15 .- seb  gy.harcban Neukirchen 45.04.O4  
 80 %-os hadirokkant      + Dunaújváros, 1987.02.27.   

a70 a96  31   

45 Gáspár Béla        *Ercsi, 1920. - + 1988 (?) k09 k  32   
46 Gál Iván           * Szádalmás, 1921. –  

                                     +hh. 1944.12.24. földi  harcban   Szt.László ho. Repülőlöv.e..Letkés              
  9    

47 Gáspárfalvi József * Miskolc, 1924. – 1945. lgv. Lelőtte, sebesülten 3 év hfogs. 
                                             + Miskolc, 1990.11.04.

a31 a5?  33   

48 Ghyczy Márton *  ? –  
                                   hh. Semmering,  szak.pk. 45.04.25. gy. Harcban   

a a17 10    

49 Gótzy Pál         * Győr, 1923. Letkésen 44.12.26.  seb.- 2 é hfogság + 3 é börtön      a50 a52     5  
50 Graffy György  * Dés, 1922.11.11. – Puma I.osztály -  a08 a32   6  
51 Gullay Mihály   * Hódmezővásárhely, 1924.08.22. -  k38  a74   7  
52 Harámi László   * ?  - + ? a72 ?     2 
53 Hauser Tibor      * ?    +? A75 a9?         3 
54 Hayden  Sándor  * ?  +hh Veszprém,  44.04.13. Me 210 légiharc  aNo hdgy 11    
55 Vitéz Horváth Béla.  *Kalocsa, 1923.04.11.-  + La Tour de Peilz 1994.02.16. a35 a4?    34   
56 Horváth Gábor          *Cinkota, 1924.07.24.- 2 é. Börtön - + Kecskemét a02 a02  35   
57 v Horváth György      * ? – hh.. 1945.03. Bicske mellett lh-ban lelőtték -  a05 a10 12    
58 Horváth János                * Sopron, 1923. – rh. Székesfehérvár, 1944.12.05. vagy 06. A11 a07   13    
59 Horváth Károly  * Szentetoernya, 1921.03.06. -   

                                       rh. Balatonfüred 1944.06.06. WM 21 gép kigyull .eje. halál
k26   rh 14    

60 Illés Ödön                 *Vasvár, 1921.10.19. -  + Sümeg, 1978.03.09. a77 a93     36   
61 Imecs József                   * Cegléd, 1923. 08.27. - +  Budapest 2004.10.03 a44 a40  37   
62 Inkey Viktor             * Esztergom, 1924. -   

                                                 hh  Soponya, 1945.03.08. Me 109    légiharc     
a20 a26   15    

63 Jencs Zoltán              * ?  -  rh. Dinnyés 45.12.01. Me 1o9    ködben eltűnt   k45  a97 16    
64 Juhász  Gábor           *?  +? a59  a55    4 
65 Kardos Miklós          * Hódmezővásárhely, 1921.12.02. - + mh. ? a46 a27  38    
66 Kárpátvölgyi István  *Homokmégy, 1919. 09.25. -  Gödöllô, 1994.12.04. –  

                                             + Budapest, ?  
k2 a61  39   

67 n Keller  László        *?    + ? a30 a13    5 
68 Kiss Gyula                       * Rákóczifalva, 1922.04.12.-  +  Vancouver, 2000 k27 a60  40   
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69 Kocsis Nándor    * Mohol (Jugoszlávia)  1922.02.02. -  1994 ápr. ny. hdgy – 
                                         + 1994.04. előtt 

k59 k29  41   

70 Kontraszty Endre          * Szeged, 1923. -  seb. Szeged ,44.09.20. - +.Bpest., 2004.04.22 a12 a31     42   
71 Koppány Pál          * Kaposvár, 1924. -  hh.19 44.07.08. Me 210   Földi Istvánnal psh. Hdgy   a32   - 17    
72 Koronka Pál          * Csíkfalva, (Románia) 1923.  - + Chichester (Anglia) 1980.  K43 k27  43   
73 Kovács Ferenc     * Győr  -  k52 k27     8  
74 Kovács Gábor     * Sarkad, 1923.04.11. - + USA 97.04.06.    k16  a48  44   
75 Kovács Sándor    *Gyöngyös, 1919.10.09. – hh 1944.12.04. Me 109  lgv. Lőtte le     k47 a66   18    
76 Kováts János         * Sopron,1920.11.11. - + ? a91 ?    6 
77 Kubik László      *Székesfehérvár, ? -   + Brüsszel, 2009 a49  ?  45*   
78 Ladó Laux Antal * Nagykikinda, 1921.09.24. - + Budapest, 1986. A79 a89  46   
79 Lassu  Béla         * Karácsond, 1923.09.19. – +  Mexikó város ? k15 k13    7 
80 Lengyel József    *  Bogyiszló, 1924.06.12 – 3 é. Hf. -  + East Bentleigh 1996.09.19.               a69   a76    47    
81 Lénárt Tivadar     * Eger,1922.04.08. - + Ausztrália,  k22 k18       8 
82 Lóránth  István           * Celldömölk, 1924. - + ? a80 a87        9 
83 Lucskó András        * ?   +  ? k35 k21    10 
84 vit.Márton  György:* Budapest, 1923.05.11 Gödöllô,1994.jún.2. - +Vancouver 1999.10.09. a61 a98  48   
85 Mátay Andor               * Pacsa, 1922.02.08.- 1,5 év börtön - + Budapest, 2009. 03.28  a45 a53  49   
86 Mátételki Dezső     * Szeged, 1924.07.25. -    a56 a65   9  
87 Mátételki József     * Szeged 1923.03.06. -  Gödöllô,1994.05.31. – 1992 óta nem válaszolt a58 a75    11 
88 Mátyás Iván                * ? - + 50-es években a73   a77  50   
89 Miklóssy Sándor     * Géres (Szatmár m., Románia) 19211.02.22. –  

                                               + Kiskúnfélegyháza 1982.11.01. 
a07 a12      51   

90 Molnár Béla            * Budapest 1921.10.05. (Kordos Julianna) – 
                                                +Valencia, (Venezuela) 2007.12.25.  

k10   k06  52   

91 Nagy(Szabó)Árpád *Nyárádszereda (Románia) 1921.09.23. -  bh. 4 év börtön után Vác
                                             + Vác, börtön kórház .tbc 55.09.05 1996.06.05.  
                                                 sírja a 301.parcella 11 sor 14. sir 

a60  a81   19    

92 Dr. Nagy Gábor      * Budapest, 1920. 07.19. - + Budapest, k08 k05    53   
93 Nagy Kálmán          * Kecskemét, 1922.06.29. – Ágasegyháza, 1972.10.04. a21  a41  54   
94 Nádor Ferenc           * Budapest, 1924.01.08. - +  ? a24 a37  55   
95 Nehr Tibor                     *     +? K44 szkv  56   
96 Nyáry György          * Zseliz (Szlovákia) 1921.04. -  2 légigyőzelem.- Ausztrália a62 a63     10  
97 Nyitray János          :* Kisterenye, 1921.01.08 4+2 é. Börtön - + Budapest, 1999.11.04.   k12 k11  57   
98 Oláh László             * Máramarossziget, 1924.08.25. – + Komárom, 1977.05.17. a63 a64      58   
99 Oltay Aladár            * Kecskemét, 1921.04.15. – + Kecskemét, 1984.01.29. k25  k15    59   
100 Orosz Attila                   * Brassó, 1923.04.01- eltűnt Venezuelából(Molnár B. 2004.05.01.) +   a14  a09   11   
101 Papp Ferenc             * Szigetvár, 1924.- a34 a23     12  
102 Pati Nagy Miklós     *?   - Ausztrália ? k4 a86    12 
103 Pákozdy Sándor        *?   +? K5    szkv    13 
104 Paál  István              * ? -  rh.Szombathely,  1944.05.12. Bücker Horváth Rudolf t.zls-sal    k02 rh 20    
105 Peller  István                *  Ógyalla, ?     + Ógyalla, ? a5   a70  60   
106 Péter Károly                 * Székelykövesd, (Románia) 1923.02.13.- + Ujlengyel, 1994.02.20. k42 k25  61   
107 Pintér Gyula            *?      3 légi győzelem. - a13  a16     13  
108 Polányi István             * Sátoraljaújhely, 1924.05.29. -  + Argentina, 1994.06.01 a51 a82  62   
109 Polgár  István              * ? -  +hh.USA v-ok lelötték Pápa Ny. 44.10.13. Fw 58  Héjjas Auréllal  a43 a36     21    
110 Polyák Tivadar           * Budapest, 1921.089.18. -   8 é. Gulag – + Budapest, 1972.12.08. k3 a68    63   
111 Posgay György        * 1924.02.09. – 2 lgy. - + Rancho Palos Verdes,  

                                                   USA 1995.05.10. 
a   a03  64   

112 Rónay Kálmán zls.  * Budapest    + Budapest,  2006. 05.06. a68 a100    65   
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143 Vidonyi János      *  Győr, 1924.05.09- - Gödöllô,1995.02.13.- + ? Németország? Oo a04    15 
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113 Salamon László         * Szfvár, 1924. -  + Szfvár, 2001.11.18. agylágyulás a53 a85  66   
114 Salamon László         * ?  - + hh. Dunántúl, 1945..01.?   földi harcban 

                                                     Szt.László ho.    
k14 szkv 22    

115 Sarkadi  József        *? -seb. Letkés 1944.12.24. + Balatonföldvár, 1975.04.09. k28  szkv  67   
116 Sasvári György         * Budapest,    + USA a10 a11    68   
117 Sáros  Mihály            * Pilismarót, -  + Ausztrália, 2000.12.31. Sírja Pilismaróton k46 a72  69   
118 Simon  Pál                  * Jászberény 1920.01.22.-Jászberény 2003.01.03. k18 a54  70   
119 Somody Zoltán         * Eger, 1922.08.24. – internálták – + 2009.12.? k50 a99  71    
120 Soó Gáspár                  * Erdély ? - + ?  a37 a51     72    
121 Sujánszky István    * Debrecen, 1922. - hh.19 44.07.28  Me 210 Hayden S-ral  k04 k03   23    
122 Sűrű Béla               * ? Somogy -  5 lé.gy. -3x seb.-  4,5 év börtön – 

                                              + Keszthely, (Héviz) 2004.08.26.
k33 k23    73   

123 Szabó Imre                   * ? - + Canada Montreal, 1979.06.20. a41 a22      74   
124 Szabó János           *Mindszent, 1923.01.23. –  

                                             +hh Sárbogárd 45.01.29 (.03.09.?) Me 109 lh-ban 
k53  a79 24    

125 Szabó Károly         * Hegyeshalom, 1923.09.21. - + Anglia,  a09 a34    75   
126 Szabó Tibor           * Földes. 1923.05.10. -  2 é. orosz hf.-   k22 a21   14  
127 Szakács Károly       * Sopron, 1923. – Győr 2010.02.09. k40  a62    76    
128 Szendei János       * Bonyhád 1920.11.03. Gödöllô, 1996.07.10. + Ausztrália a15 a14  77   
129 Szendrey Gedeon  * ? -  + Stokholm,1993.10.28. a64 a19     78   
130 Szentágotai  József *Barcs 1922.12.28- 45.04.16. seb.lh-ban lelötték Ausztria - + Ausztrália a6 a59  79   
131 Szentgyörgyi Zoltán * Nyírkércs, 1923. -    börtön ?-  a26  a50     15  
132 Székely Nándor  * Kisújszállás, 1922. -  1994.04.fhdgy. – 

 Gödöllô, 1996.julius 8. – + Bp. 
a29  a20     80   

133 Széplaky  Jenő    * Sátoraljaújhely ? - a74  a94     16  
134 Szikszay István   * ? -  hh. Prezlau, 1945.02.03. Fw 58-al Mu.-ok lelőtték                                   a65 a56    25    
135 Szőcs Lajos        * ? -  2 lgy.- +? 1994 óta nem válaszolt - a16 a15      14 
136 Tar János                 * Pestszentlőrinc, 1924.04.30. - + Budapest, 1987.09.19 a36 a24    81   
137 Thoroczkai Oszwald Debrecen, 1924. –1946-ban börtönsérülés -   

+ Budapest, 1990 ? 
a38 a73  82   

138 Thurzó  Jenő      * Törökszentmiklós, 1923. - 1994 jan. 1. ny. hdgy. – 
+ Szolnok, 1994.08.03. 

k05 k02  83   

139 Török Ferenc      *Székelyhida, 1924. –  
                                         rh.Kenyeri, 19 44.12.04. Me 109   müszaki hiba      

a52 a46   26    

140 Ujházi  László             * Székesfehérvár, 1923.04.10. –  
+ Székesfehérvár, 1978.05.10. 

a06 a28       84   

141 Varga Lajos k.tiz  *Tab, 1924.05.06. 
                                          + Balatonszabadi(Földvár) 1944.05.15.10.00 Héjával földnek ütközött 

k07 - 27    

142 Veres Albert        * Erdély,1923. - seb. Tapolca 1944.09. WM21-el megégett – 
                                          +Ausztrália, 1997.04.03 

k23 a42    85   

144 Vörös Sándor      * Gyöngyös,- + Chile, ? a48 a47    16 
145 Wágner  Vilmos   * Budapest, (?) - + Budapest, 1990.05.08. k54 szkv  86   
146 Weingartner János *Budapest,1920.V.I4 Gödöllô, 1994.12. 20.  

+ Budapest, 2000.07.10. 
k06 k08  87   

147 Wunder Károly      *Győr, 1924.  - + Waterford, (USA) 1992.06.18    szkv -  88   
147        összesen          147 ebből:    - - 27 88 16 16 
100 % - - 19 60 11 10 
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A m. kir. honvéd Repülő Akadémián repült és a történetben előforduló 
repülőgéptípusok fontosabb adatai 

Típus Fesz 
táv 

 
m 

Hossz
 
 

m 

Magas 
ság 

 
m 

 
Tömeg

 
kg 

Felsz. 
tömeg 

 
kg 

Max. 
sebes
ség 

km/ó

Rep. 
csúcs 
mag. 

m 

 
 

Motor 

 
 

Lég- 
csavar 

Fegyver- 
zet 

(Gépeink
-ben nem 

volt.) 
Bücker Bü 
131 Jung-
mann  
I1+51-
Js.256. (kb. 
105 db) 257 

7.4 6.6 2.3 380 670 180 4800 80 vagy 
105 Le 
Hirth 
légh.soros

2 ágú fa - 

Arado Ar-
96A 
G4+01.Js 
(65 db) 

10.96 8.8 2.6 1295 1500 275 9200 240 Le 
Argus 
As/10C 
légh. 8  
hengeres 

2 ágú  boly- 
gómű-ves fa 

1 db 7.9 
mm MG-
17 gp + 
120 kg 
bo +Zeiss 
foto ber. 

Arado Ar-
96B 
G4+51.és 
G9+01-Js. 
(68 db) 

10.96 9.13 2.6 1380 1750 340 9500 450 Le 
Argus As-
410 légh.  

Uaz. Uaz. 

WM 21 
Sólyom 
F2+01  

12.9 9.64 3.5 2449 3500 340 8100 860 Le 
WM K-14

3 ágú fém 2 db  
26/31 M 
Gebauer 
GKM 258 
+ 1 db 
34M 
Geb.GM
F 259 + 
120 
kgbomba 

F6+01 
Js  (128 
db) 

1030 Le 
WM K-14 
B 

Focke 
Wulf Fw-
58K-7 v. 
K-8 Weihe 
G2+21js. 
(80 db) 

21 13.7 4.3 1890 2830 260 5850 2 db 240 
Le Argus 
As/10C 
légh. 
nyolc 
hengeres 

2 ágú fa 2 db 8 
mm Gem 
+ foto 
felsz.+15
0 kg bo. 

Focke-
Wulf Fw-
56 Stösser 
G1+21 js. 
(32 db) 

10.55 7.6 2.55 670 985 268 6000 240 Le 
Argus 
As/10C 
légh. 8  
hengeres  

2 ágú fa 1 db 7.9 
mm MG-
17 gp. 

Nardi FN 
305 v.315 
G6+01-js. 
(kb 52 db) 

8.47 7.0 2.6 550 865 300 6900 185 Le 
Alfa-
Romeo 
115 hat 
heng. 
soros 

2 ágú fa Mj. : FN-
315 280 
Le Hirth 
HM mot-
ral 380 
km/ó-val 
repült 

                                                 
256 Jelzéssor a gép oldalára felfestett számok 
257A Magyar Légierők által megrendelt és leszállított darabszám. 
258 8 mm. űrméretű, előre tüzelő, légcsavar forgással szinkron, motor feletti elhelyezésű nehézgéppuska 
259 8 mm. űrméretű, hátra fele tüzelő mozgatható megfigyelő nehézgéppuska 
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FIAT CR-
42 
V2+01- 
js.(72 db) 

9.7 8.26 3.1 1725 2275 445 10200 840Le 
FIAT A-
74 RC-38 

3 ágú fém 2 db 12.7 
mm 
Breda 
ngp. 

Reggiane 
Re-2000 
Falco 
V4+01- js.  
(70 db) 

11.0 7.5 3.2 2070 2460 520 10800 1000 Le. 
Piaggio 
P-XI.CR-
40 
léghűtéses
csillag  

3 ágú 
elektr.állítha-
tó fém 

2 db 12.7 
mm 
Breda-
Scotti 
ngp. 

MÁVAG-
Re-2000 
Héja 
V4+71-
V5+01-
V6+01 js. 
(196 db) 

11.0 7.9 3.2 2070 2610 520 10800 1030 
WM-14B 

3 ágú 
Hamilton-
tan-dard 
állítha-tó fém 

2 db 12.7 
mm GEP 
ngp.+100 
kg 
bomba 

Fieseler Fi-
156C-2 
Storch 

14.25 9.74 3.76 935 1320 45-
165 

5300 240Le 
Argus 
As/10C 

2 ágú fa 1 db 7.9 
mm MG-
15 gp. 

Messer-
schmitt Bf-
109E-4 
V9+01-js. 
(50 db) 

9.87 8.64 2.5 2125 2665 560 10500 1075 DB-
601 

3 ágú állíth. 
fém 

2 dg. 7.9 
mm MG-
18 + 2db 
13 mm 
MG-131 
gp. 

Heinkel 
He-46 
F3+01 js. 
(36 db) 

14.0 9.2 4.4 1800 2650 340 8000 870/910 
Le WM-
14A 

3 ágú fém 2 db 
26/31 M 
1db 34 M 
120 kg 
bo.(lásd 
Sólyom) 

Messersch
mitt Bf-
110E- 
V9+51-js. 
(6 db) 

16.2 12.3 4.12 5200 6750 1300 10000 2 db 1075 
Le DB-
601 

3 ágú VDM 
állítható fém 

4 db 7.9 
mm MG-
17 gp’ 2 
db MG 
151/20 
tip. gá. 

Heinkel He 
70 K 
F401 js. 
(18 db) 

14.8 11.5 3.1 2360 3460 435 8300 (lásd He-
46) 

(lásd He-46) 1 db 34 
M 
Gebauer 
GMF  8 
mm űrm, 
hátra tüz.  
megfi. 
ngp. 

Ju W 32 Egy motoros Junkers géppel Szegeden műszerrepültünk, adatokat nem találtam erről a kíváló rg-ről 
Junkers Ju-
52/3mg 14 
e 
S2+01- js. 
(23 db) 

29.95 18.9 5.8 5800 10500 280 6300 3x66 
LeBMW 
132A 
9 heng. 
csillag 

2 ágú fém 1 db 12.7 
mm 
GKM + 
2db 
8mm. 
Stange 
gsz. Az 
ablakok-
ban 
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Junkers Ju-
86K-
2B3+01-js. 
(63 db) 

22.5 17.7 4.7 5025 8000 385 6000 2x900 Le 
WM 14 
Kirs 

3 ágú VDM 
állítható fém 

3 db 8 
mm 
GEM+10
00 kg bo 
(64 10kg; 
15 50 kg; 
4 db 250 
kg. 

Caproni 
Ca-
135bis/U 
B5”01 
js.(68 db) 

18.8 13.7 3.2 4500 7630 440 8000 2db 1000 
Le 
Piaggio 
P-XI.RC-
40 csillag 

3 ágú 
Piaggioállíth
ató fém 

2 db 7,7 
mm + 1 
12.7 
Scotti 
gp.+ 
1000 kg 
bomba  
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CÍMEREK, FÉNYKÉPEK A KÜLSŐ ÉS BELSŐ  BORÍTÓ LAPOKON 
 
Az első borítólap (külső) 1. oldala 
 
1. A m.kir. vitéz nagybányai Horthy István honvéd repülő Akadémia címere.  
 
Mi csak e címer Horthy Miklós változatval találkoztunk a háború után. Vitéz Szentgyörgyi Zoltán 

évfolyamtársunk és barátunk sportérmét 260 látva, ismertük meg a címert, mely egy nagy 

példányszámban sajtolt bronzöntvényen volt. A címeren a Miklós nevet Istvánra változtatva 

fogadtattuk el Ludovikás és Bolyais évfolyamtársainkkal Repülő Akadémiánk címerének.  

Első megjelenési helye a Hadtörténelmi Intézet udvarán [elsőként] elhelyezett hősi emléktáblánkon 

volt. A cimert Ausztráliában Pénzes János ludovikás évfolyamtársunk és barátunk grafikus művésze 

- leánya - alakitotta ki jelenlegi formájában. 

 Az első borítólap (belső) 2. oldala 
vitéz nagybányai Horthy István honvéd repülő főhadnagyról nemes Hoffmann ? festett 
olajfestmény. 
 

A hátsó borítólap (belső) 3. oldala  

A m.kir. vitéz nagybányai Horthy István honvéd repülő Akadémia 1944.auguasztus 20-án avatott 

évfolyama tablóképe 

A hátsó borítólap (külső) 4. oldala 

1. A koronás aranysas. A m. kir.  légierők repülőgépvezető jelvénye.  

Korona nélküli sas a megfigyelő képzettséggel rendelkező személyek képesítését jelezte. A jobb 

mellzseb felett a zubbonyra varrva viseltük. 

2. A Szent László hadosztály jelvénye. [Dur]aluminiumból  sajtolt hadosztály jelvény, melyet a jobb 

zubbonyzseb közepén viselhettek a hadosztályba beosztottak a hadosztály parancsnok személyes  

engedélyével. 

3. A VITÉZI REND Vitézi nagy jelvénye. A bal zubbony zseb közepén volt a helye. A Kormányzó Úr 

által vitézzé avatottak viselhették. 

4. A Jutasi Tiszthelyettes (Altiszt) Képző Intézet emlékérme. 

Kis- és nagyjutasi változatban kizárólag az iskola parancsnoka - a nagy katonapedagógus - vitéz 

Markóczy vezérőrnagy személyes teljesítményekért adományozta. Évfolyamtársaink közül többen 

megkapták. Az évvégi értesítőben is az adományozást bevezették, az adományozási  parancs 

számának feltüntetésével. 

5. A 101. vadászrepülő ezred jelvénye, röviden Pumás jelvény.  

Ez az eredeti jelvény egy Héja repülőgépen volt, s rajta a lukat egy géppuska lövedék okozta. A 

gépből kivágott jelvény [a Puma perben jogtaslanúl kivégzett] Tóth Lajos százados, Drumi 

hagyatékából került Sáros Miska barátunk esztergomi legényszobája falára. Ezt látta meg Bátorfi 

Jancsi és elkommunizálta azzal, hogy neki több köze van hozzá. 1956-ban Hollandiába menekítette 

az ereklyét, majd itthon közremüködésemmel a Hadtörténelmi Muzeumnak adományozta és 

jelenleg is a Múzeum birtokában van. 

                                                 
259  Sportemlék.  Az Akadémiák sportversenyein helyezést elérők kapták. Márvány táblára volt a bonz 
plakett rögzítve egy felirattal, mely a verseny helyét jelőlte meg. 
                                                 
   








