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Az első tisztesiskola időszaka 

Pápán az 1940-es esztendő a bizalom és reménykedés jegyében indult az ejtő
ernyős alakulatnál, miután a keretből századdá szerveződés rövid idő alatt az 
előző év utolsó negyedévében példás rendben megtörtént. 

Nem zavarta a jó hangulatot az sem, hogy ugyancsak sok hó esett ezen a 
télen, melyből a szélviharok jókora torlaszokat építettek. A repülőtér használ
hatatlanná vált, a gépeket még a hangárokból sem lehetett kitolni, így az ugró
kiképzést szüneteltetni kellett.1 

Mindez nem okozott gondot, mert a parancsnokság két tanfolyam meg
szervezését határozta el. Erről az alakulat egykori tisztje, Szokolay Tamás rész
letesen beszámol emlékezésében : 

„Megalakítottuk az első tisztesiskolát, ahova a legénységnek majdnem felét 
beiskoláztuk. A század fennmaradt részéből pedig egy legénységi iskolát alakí
tottunk. Ebben az iskolában a gyorstüzelő és páncéltörő fegyverek használatá
ban, valamint a robbantásokban képeztünk szakosított kezelőket és robbantó
kat. Mind a két iskolában az volt a legfőbb cél, ha majd a zászlóalj megalakul, 
a szakosított és tisztesiskolát végzett emberekből alakítsuk meg a 2. és 3. század 
keretét. Tekintettel a jó hóviszonyokra, mind a két iskola tantervébe beépítet
tük a síkiképzést is."2 

Az iskolák január 8-án alakultak meg. A tisztesképző tanfolyam vezetője 
Kiss Zoltán hadnagy volt, a legénységit Majthényi Imre hadnagy irányította. 
A sportmunkával Szokolay Tamás hadnagy foglalkozott, ö egy-egy csoport 
katonát síkiképzés céljából rendszeresen kivitt a Bakonyjákó környékén levő 
hegyekbe, s ott gyakorolták a sífutást és lesiklást.3 

Hamar kiderült, hogy ez a terep csak kevéssé alkalmas erre a célra. Miután 
ezen a télen számos honvédalakulatot helyeztek ki a Kárpátaljára a téli spor
tokkal való ismerkedésre, Bertalan Árpád százados némi utánjárással elérte, 
hogy február második felében az egész század a Felső-Tisza völgyében található 
Visk környékére kerüljön síkiképzésre, ahol egy erdészeti telep jól fűthető ba
rakkjaiban nyertek elhelyezést.4 

Az utazás a hangulatos indulás után kalandossá vált, miután több vonalon, 

1 Makray Ferenc ejtőernyős tiszt kézirata, mely az alakulat első két évének történetét tar
talmazza. Ennek gépelt másolata a szerző birtokában van, az eredetit Makray Ferencné őrzi; 
35. o. 

2 Szokolay Tamás emlékezése „A magyar ejtőernyősök lovagkora" címmel. Egy példánya 
a szerző birtokában van; 37—38.o. 

3 Makray, 35. o. 
4 Ferencz Gyula zászlós emlékezése hangszalagon a szerző birtokában. 
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így Győr és Budapest között is, a hótorlaszok miatt szünetelt a vonatforgalom 
Más választás nem kínálkozott, Érsekújváron keresztül jutottak el, nagy késé
sekkel, a fővárosba, majd onnan, gyakori veszteglésekkel, fagyoskodásokkal a 
Kárpátaljára. Több alkalommal az ejtőernyős katonák lapátolták el az útból a 
hóakadályokat, hogy a szerelvény tovább juthasson. így értek kétnapos utazás 
után a Visk közelében levő Várhegyre.5 

A terep és hóviszonyok ideálisnak bizonyultak, a sportoláshoz szokott fiatal 
katonák szépen haladtak a tanulásban, mind a lesiklásban, mind a futásban 
és tájékozódásban komoly jártasságot szereztek. Két alkalommal fordult elő 
kellemetlenség, egy ember a lábát törte, egy másik vakbélgyulladással a huszti 
kórházba került. 

Némi gondot okozott, hogy valódi ivóvíz nem volt, aki megszomjazott, az a 
közeli borvízforrásokból ihatott. Mivel ez nagyon ízlett, többen mértéktelenül 
sokat fogyasztottak belőle. A következmény erős hasmenés formájában jelent
kezett. Bertalan őrnagy azokat, akik gyengélkedtek, eltiltotta az étkezéstől, 
majd rummal kezelte őket, melyhez némi csokoládét is kaptak. Ez a gyógymód 
annyira megtetszett a katonáknak, hogy egyre többen jelentkeztek kezelésre. 
Miután azonban a parancsnok néhány nap múlva csak az egészségeseknek adott 
rumot, a betegek gyorsan meggyógyultak. Szép, hideg, de napsütéses időben 
folyt a hófedte hegyek között a kiképzés, mely február utolsó napjaiban ért 
véget. Miután a tél már nem kellemetlenkedett, hazafelé zavartalanul utaztak. 
Március l-jén, szépen lebarnulva, újra Pápán volt a század.6 

Hazaérkezés után folytatódott tovább a tisztesiskola és legénységi tanfolyam. 
Mivel a hóviszonyok megengedték, kisebb csoportokban még néhányszor ki
mentek Bakonyjákó környékére gyakorolni. Itt nem voltak olyan hosszú és 
meredek lejtők, mint a Kárpátokban, de formában tartásra ez a terep is meg
felelőnek bizonyult. Az ugrásnál, főként a földetérésnél különösen igénybe vett 
láb erősítését mindenképpen kiválóan szolgálta ez a sportág. Szokolay Tamás 
hadnagy, aki még ekkor is egyike volt az ország legkiválóbb síversenyzőinek, 
ideális oktatónak bizonyult.7 

Március 4-től kezdve a két iskola mellett egy csoport újonc kiképzése is folyt, 
miután a hónap elején száz fő önkéntes jelentkező érkezett különféle csapat
testektől. Szokolay Tamás hadnagy foglalkozott velük. Mire az első ugrásig el
jutottak, mindössze harmincan maradtak. 

Jöttek tisztek is, két főhadnagy. Nekik csupán az ugrások technikájával kel
lett megismerkedniük, s természetesen ott kellett lenniök az alapozó torna
gyakorlatokon. Az egyik, Labancz Gyula, az ugrások teljesítése után vezérkari 
iskolába távozott, Molnár Lajos Pápán maradt, s az alakulat egyik legnépsze
rűbb parancsnoka lett. Tiszttársai nyíltan, a katonák titokban „Maki"-nak be
cézték.8 

A rendelkezésre álló Caproni Ca-101-es gépeket a szerelők a hosszúra nyúlt 
téli szünetben rendbehozták, a márciusban bevonult legénységgel mégsem le
hetett elkezdeni a szoktató repüléseket. Hogy mi történt, arról Makray Ferenc 
hadnagy tudósít bennünket az alakulat krónikájában : 

5 Makray, 35—36. o. 
6 Makray, 37. o. 
7 L. a. 4. sz. jegyzetet. 
ň Makray, 38. o. 
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„A téli havazások annyira feláztatták az amúgy is puha talajú repteret, hogy 
az olvadás beálltával tengerré változott az egész. Repülésről szó sem lehetett. 
A márciusi újoncok csak április elején kezdhették el a szoktató repüléseket... 
A reptérrel különben egész évben baj volt. A rendkívüli csapadékos időjárás 
nem engedte felszáradni. . . . Mikor egy 3—4 napos szeles, napsütéses időszak 
úgy-ahogy felszárította a talajt, jött egy vihar, s odalett minden repülési remé
nyünk. Volt olyan zivatar nyár elején, hogy egy éjjel 115 milimeter csapadék 
esett le. Ilyenkor természetesen újra siralmas állapotba került a reptér. 

Már a télen előre vetette árnyékát az árvízveszély. Jelentéktelen patakok 
hatalmassá duzzadtak a zajlás idején. így Pápán is kiöntött a Bakony-ér. Első 
ízben kora tavasszal, másodszor pedig nyár elején... Mindkét esetben az ejtő
ernyős század volt az első, mely a bajba jutottakon segített."9 

Az árvizekkel kapcsolatos epizódokra az idős pápaiak még ma is emlékeznek. 
Először jégtorlaszt kellett robbantani az egyik hídnál a megáradt patakon, hogy 
a hatalmas tömegű víz el tudjon folyni. Ezt a műveletet Szokolay Tamás had
nagy végezte katonáival. A második alkalommal a Gróf út átvágásával egész 
utcákat mentettek meg a szennyes áradattól a Kertvárosnak nevezett város
részben. A pápaiak emlékezete szerint ezt a munkát Bertalan Árpád őrnagy 
személyesen irányította.10 

A repülőtéren gondnokság működött, mely gondoskodott a repüléssel és ug
rással kapcsolatos felszerelésről. Velük szemben panaszra nem volt ok, segítsé
gükkel a kitűnő, magyar gyártmányú ejtőernyőkből az egész századnak meg
felelő mennyiséget sikerült beszerezni. Mindenkit elláttak repülőruhával (ove-
rallal), repülősapkával (haubéval) és nyersgumi talpú fűzős csizmával, amely 
az ugrásoknál nagyszerűen védte a lábat. Ezt a legénységi állományúak és a 
tisztesek csak kivételes alkalommal viselhették, a tisztek és tiszthelyettesek 
többnyire ebben jártak. 

A III. hadtest a soproni 8. gyalogezredhez utalta gazdászati szempontból a 
századot. Innen kapták az étkezéshez a fedezetet, az egyenruhákat, a lőszert, a 
fegyvereket és egyebeket. Az általuk biztosított ellátással sohasem volt meg
elégedve Bertalan Árpád és tisztikara.11 

Áprilisban, némi szünetekkel tarkítva, megindult az ugrókiképzés. 1940. áp
rilis 4-én nem kevesebb, mint 90 ugrást hajtottak végre. Ha számításba vesszük, 
hogy egy évvel előbb havonta csupán 40—60 ugrás történt, felmérhetjük az 
előrelépést. Makray hadnagy a következőképpen kommentálja ezt az ered
ményt : 

„Semmivel sem volt több gépünk, mint akkor, csak megtanultuk, hogyan kell 
a leggazdaságosabban kihasználni az éppen rendelkezésre álló időt, gépeket és 
ejtőernyőket."12 

Az alakulat repülési gondjait egyébként megnyugtatóan csak azzal az öt 
darab Savoya-Marchetti SM-75 típusú óriásgéppel lehetett volna megoldani, 
melyeket az ejtőernyős alakulat már hivatalosan megkapott a polgári légifor
galmi vállalattól, a MALERT-től, de katonai célra történő átalakításuk még 
nem fejeződött be Csepelen. Végre egy gép, mely az előző évben egy ideig már 
Pápán volt szolgálatban, megérkezett április 16-án. Makray Ferenc így ír erről: 

9 Uo. 
10 L. a 4. sz. jegyzetet. 
11 Szokolay, 40. o. 
12 Makray, 39. o. ' 
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„Mint minden gyarapodást, úgy a Savoya megérkezését is örömmel fogadtuk. 
Nagyon megkönnyítette az újonc szakasz szoktatórepülését, mert egyszerre 25 
fővel lehetett vele felszállni. Az egy kissé tehermentesített CA-10l-esekkel 
ettől kezdve már rendszerint csak ugráshoz szálltunk fel. Április 20-án. . . a 
Szokolay-szakasz első ugrását végezte minden különösebb baleset nélkül. Las
san beleszoktunk, hogy lábtörésnél súlyosabb szerencsétlenség nem fordult 
elő."13 

A Savoya gép megérkezése azért is nagy jelentőségű volt, mert ennek a segít
ségével meg lehetett kezdeni az ide vezényelt és Capronikon repülő pilóták 
átképzését az új géptípussra. Segesváry főhadnagy, aki a polgári légiforgalom
ban régebben Savoya gépekkel közlekedett, kitűnő oktatónak bizonyult. Rövid 
időn belül négy pilótát, Gelencsér Ferenc hadnagyot, Sághy László zászlóst és 
két altisztet ismertetett meg a nagy gép vezetésének titkaival. 

Nehezítette az ugrásokat, hogy a CA-101-es „jó öreg ládákat" elég gyakran 
elvezényelték a légvédelmi tüzérekhez célvontatásra. Az ejtőernyős század pa
rancsnoksága ezeket az alkalmakat is a szoktató repülések számának gyarapí
tására használta fel. Tehát míg a célzsákot vontatta a gép, utasterében újoncok 
ismerkedtek a repüléssel.14 

Április végén a Budapesten szervezett törzstiszti tanfolyam hallgatóinak légi 
bemutatót rendezett a Honvédelmi Minisztérium a mátyásföldi katonai repülő
téren. Ennek programjában ejtőernyős ugrás is szerepelt. A Savoya-Marchetti 
75-ös gépen 26 ejtőernyős indult útnak Pápáról, s végzett vándorugrást szemer
kélő esőben. Az átalakított gépből két ajtón keresztül történt az ugrás. A kitűnő 
kiképzés eredményeként a katonák példás gyorsasággal elhagyták a gépet, így 
a csoport a földetérés közben együtt tudott maradni, ami nagy elismerést vál
tott ki a nézőkből.15 

1940. május l-jén került Pápára vezénylés útján Kelemen Károly repülő 
százados. Mint pilótának legendás ihíre volt. A polgári légiforgalom keretein 
belül szinte minden európai főváros repülőterével megismerkedett. A Savoya 
gépek kiváló szakértőjének tartották. Szükség is volt az ő ügyességére, 
tudására, mert közben Segesváry főhadnagyot elhelyezték. Ugyancsak min
denki nyereségnek könyvelte el a vele együtt Pápára érkező rokonszenves Bene 
László repülő főhadnagy ide kerülését is. 

Kelemen energikusan hozzákezdett a szervező munkához, mellyel voltakép
pen megvetette az ejtőernyős szállító repülőszázad alapjait, Tiszthelyettesi 
rendfokozattal rendelkező megbízható pilótákat vezényeltetett Pápára, s gon
doskodott a műhely szerelő gárdájának megerősítéséről is. A meglevő egyetlen 
géppel pedig folytatta tovább a pilóták átképzését a Savoyákra.16 

Közben jó hírek is érkeztek! A Székesfehérvár-Sóstón elhelyezett repülőgép
javító műhelyben sikerült megterveztetni és elkészíttetni azoknak az ejtőernyő
vel ledobható tartályoknak a végleges változatát, melyek segítségével golyó
szórókat, géppuskákat, nehézpuskákat és lőszert lehetett a földre juttatni. 

Nagy esemény volt ezekben a hetekben a keret első tisztjeihez tartozó Pataki 
Géza főhadnagy esküvője, melyen a hajtársak illő módon kívántak megjelenni. 
A szertartásra és a lagzira a menyasszony falujában, Jakon került sor. A nász-

13 Uo. 40. O. 
14 Uo. 39. O. 
15 Uo. 40. O. 
16 Szokolay, 41. o. 
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nép nem kis meglepetésére a pápai alakulattól meghívott vendégek a csodá
latos Árpád-kori templom mellett ejtőernyővel ereszkedtek alá, úgy csatlakoz
tak a násznéphez.17 

Május hónapban került sor a tanfolyamokon azokra a gyakorlatokra, melyek 
során az elsajátított ismeretek és készségek jó alkalmazásáról adtak számot a 
katonák. Erről így számol be Szokolay Tamás : 

,,A májusi szép időt alaposan kihasználtuk. Teljes létszámú szakaszgyakorla
tokat tartottunk a rendelkezésre álló négy repülőgéppel. Ismeretlen terepen, a 
szakaszparancsnok által térképről meghatározott helyen harcgyakorlattal egy
bekötve történt az ugrás. Különböző típusgyakorlatokat dolgoztunk ki és haj
tottunk végre. Volt ezekben felderítés, találkozó harc, támadás, visszavonulás 
és különböző járőrfeladatok. A harcszerű éleslövészetet is az ugrásokhoz kap
csolva végeztük . . ."'8 

Makai Ferenc arra hívta fel a figyelmet a gyakorlatokkal kapcsolatban, hogy 
ezeken a katonák már teljes felszerelést vittek magukkal, tehát a mentőernyő 
alatt ott volt a puska vagy a géppisztoly, a kenyérzsákokban pedig a tartalék 
lőszer és a kézigránát. Emlékiratában így kommentálta ezt az eredményt: 

„A kiképzés foka olyan örvendetesen javult, hogy már teljes szerelvényt 
vittek magukkal az emberek. Most arattuk a rendszeres testedzés sikerét. 
35—40 kilogrammos súlytöbblettel ugrani nem a legkönnyebb! Az ernyő nyi
tása pillanatában sokszorosra nő fel a holt súly, és ember legyen a talpán, aki 
baj nélkül kibírja ezt a rántást."19 

Május 29-én a tisztesiskola háromnapos gyakorlatot hajtott végre. Ez köte
lékugrással kezdődött, harcgyakorlatokkal folytatódott, éleslövészettel és rob
bantási gyakorlattal végződött. Ez volt a tisztesiskola záró feladata. Ezután 
még egy hétre Győrbe mentek az ott állomásozó árkászalakulatokhoz vízi 
gyakorlatra, s ezzel be is fejeződött a tanfolyam. Kiss Zoltán hadnagy szorgal
mas munkájának meglett az eredménye. Az emberek testileg és szellemileg 
sokat fejlődtek. A szakmai tudáson felül megtanultak irányítani és részlet
kérdésekben önállóan határozni.'20 

A zászlóaljjá szerveződés útján 

Az 1939. évi kedvező tapasztalatok alapján 1940-ben is megrendezték az ala
kulaton belül a házi sportvetélkedőket. Ez az átlagteljesítmények jelentős emel
kedését bizonyította A parancsnoki kar jóleső érzéssel vette tudomásul, hogy 
a testneveléssel kapcsolatos erőfeszítéseik nem voltak hiábavalók. Makray 
Ferenc a következőket jegyezte fel ezzel kapcsolatban a csapat krónikájába: 

„A tavaszi bevonulású újoncokon szemmel látható volt a testi fejlődés. Vé
konypénzű emberek izmosodtak meg, rossz tartású, görnyedten járók egyene
sedtek ki a módszeres testedzés eredményeképpen."21 

Kétségtelen, hogy a katonák többsége szeretett sportolni, szeretett vetélkedni. 
Erre már a kiadós, közel egyórás reggeli torna is nyújtott némi lehetőséget 

17 Makray, 39. o. 
18 Szokolay, 42. o. 
19 Makray, 41. o. 
20 Szokolay, 42. o. 
21 Makray, 42. o. 
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hosszabb futásokkal, karhaj Utasokkal és egyéb egész embert próbára tevő 
mozgásformákkal. Növelte a reggeli „csuklógyakorlatok" becsületét, hogy azon 
nemcsak a teljes tisztikar volt ott, de maga a parancsnok, vitéz Bertalan Árpád 
őrnagy is, aki 14 csonttörés nyomait őrizte. Bár ekkor már elmúlt negyven 
éves, együtt tornászott katonáival, sőt gyakran személyesen irányította a reg
geli testedzést.22 

Közben májusban is bevonult egy száz főből álló újonctársaság, melynek ki
képzését Molnár Lajos főhadnagy irányította. Ennek a csoportnak az ugrására 
június 22-én került sor. Ezen a napon történt az alakulat első halálos balesete. 
Az áldozat Penczer József 24 éves ejtőernyős katona volt. A halotti anyakönyv 
a következő adatokat őrizte meg vele kapcsolatban : 

„Szülei nev: Penczer Simon — néhai Galambos Julianna. Az elhalálozás he
lye: Pápa, Repülőtér. Időpontja: 1940. június 22. 10 óra. A halál oka: koponya
alapi törés baleset (zuhanás) folytán. Lakhelye: Pápa, Honvédhuszár-lakta
nya."23 

A szomorú esetről nagyon pontos leírás maradt fenn. Érdemes ezt felidézni: 
„Molnár főhadnagy újoncai közel egyhónapos előkészítés után első ugrásu

kat végezték. Szép, napsütéses idő volt, a levegő alig mozdult. Ideális idő arra, 
hogy az újoncok megbarátkozzanak az ejtőernyővel. Caproni gépből történt 
az ugrás ötszáz méter magasságból. Már az utolsó csoport készülődött az ugrás
hoz, mikor a soron levők a repülőtér felett kiugrottak. Az egyik ugró ejtő
ernyője nem terült szét, hanem olyan furcsán viselkedett, mintha valamibe 
beleakadt volna. A katona sebesen közeledett a földhöz, és már lehetett látni, 
hogy kapkod a hasernyő kioldója után. A mentőernyő a földtől néhány méterre 
bomlott ki, így a zuhanást nem tudta lefékezni. A szerencsétlen fiú a repülőtér 
közepén zuhant a földre, és azonnal meghalt. A boncolásnál 54 csonttörést álla
pítottak meg az orvosok."24 

A halálesetet természetesen szigorú vizsgálat követte, melynek során sikerült 
megáUapítani, hogy a kis rugós segédernyő beleakadt az ernyő tokjába, ez 
idézte elő az ejtőernyő különös viselkedését. Magát a tragédiát végeredmény
ben az okozta, hogy az ugró elvesztette a fejét és későn, földközelben nyitotta 
csak a mentőernyőt. Bertalan Árpád a bűnös ernyőt azonnal összehajtatta, 
magára vette és ugrott vele. Mivel az ikifogástalanul működött, a felizgatott 
kedélyek megnyugodtak, s a munka folyt tovább.25 

A magyar ejtőernyőzés első áldozatát Pápán, az Alsóvárosi temetőben kato
nai pompával, nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a család jelen
létében. Az édesapa őszhajú, kemény ember volt. A csapás láthatóan nem törte 
össze. „Katonasors" — mondotta némileg elérzékenyülve, de nagyon józanul. 
A fiú fejfájára odakerült az adatok mellé: „Ejtőernyős hősi halált halt."2'» 

Júniusban váratlanul a Honvédelmi Minisztériumba rendelték Bertalan Ár
pád őrnagyot, ahol egy értekezleten az ejtőernyős század ügyét tárgyalták. 
Mintha valami szélvihar váratlanul elsodorta volna az eddigi idegenkedést, 
húzódozást, itt mindenki a legnagyobb készséggel támogatta az ejtőernyős ala
kulat fejlesztésének ügyét. Teljes volt az egyetértés abban is, hogy a századot 

22 Becsei Imre szakaszvezető emlékezése a szerző b i r tokában . 
23 P á p a vá ros halot t i a n y a k ö n y v e , XV. kötet , 254. szám. 
24 Szokolay, 43. o. 
25 Uo. 
26 Makray, 44. o. 
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mielőbb zászlóaljjá kell alakítani, meg kell teremteni ennek az anyagi feltéte
leit. 

Három nappal az értekezlet után már 120 tonna anyag érkezett Pápára. Ha 
később csökkent is a szállítások üteme, a jóindulat nem hiányzott, a legégetőbb 
hiányokat pótolták. 

A váratlan fordulat nyilvánvalóan összefüggésben volt azzal a ténnyel, hogy 
Németország ez év tavaszán előbb Narviknál, majd a belga erődök elfoglalá
sánál sikerrel alkalmazta ejtőernyős alakulatait. A magyar hadvezetőség is be
látta, korszerű hadsereg nem képzelhető el ejtőernyős egységek nélkül.27 

Röviddel az értekezlet után a Honvédelmi Minisztérium komoly összeget he
lyezett kilátásba arra az esetre, ha megfelelő szállító gépeket tud a pápai ala
kulat parancsnoksága beszerezni. Elsősorban a polgári légiforgalomban kitű
nően bevált Junkes Ju-52-es gépek jöttek számításba. Sajnos, a német katonai 
vezetés ezekből egyetlen darabot sem volt hajlandó átengedni. Ezt nem is cso
dálhatjuk, hiszen ezekben a hónapokban a Wehrmacht vezérkarát már Anglia 
elözönlésének a terve foglalkoztatta, s egy ilyen hadműveletben szinte első
rendű fontossága van a szállító repülőgépeknek. Maradt tehát a másik lehető
ség, a torinói repülőgépgyár, ahol a hírek szerint a Savoya gép új, modern 
változatát alakították ki. 1940. július 7-én vitéz Bertalan Árpád őrnagy és 
Kelemen Károly százados elutazott Olaszországba, s ott tárgyalást folytatott 
az illetékesekkel. Az eredmény lehangoló volt, nem találtak megfelelő szállító 
gépeket, meg kellett elégedniök ígéretekkel.28 

Július közepén ötszáz újonc vonult be. Makray Ferenc lett a vezetőjük, ő 
vitte őket végig a kiképzés egyes fokozatain. Végeredményben több mint kétszáz 
fő maradt meg ezekből. A tiszti jelentkeztetés 19 főt eredményezett, ebből 12 fő 
távozott rövid időn belül. Akik maradtak, mindannyian kitűnő ejtőernyős 
tisztekké váltak: Néma Tibor, Bőr József, Platthy Győző, Sólymos Antal, Szent
királyi Ottó, Godó Ferenc. Ekkor került az alakulathoz dr. Vándor Ferenc is, 
az alakulat első ugróorvosa. Ezek a vidám és bátor fiatalemberek a közben fő
hadnaggyá előlépett Pataki Géza vezetésével ismerték meg az ejtőernyőzés 
fortélyait, majd Vándor Ferenc kivételével mindannyian szakaszparancsnoki 
beosztába kerültek.29 

A létszám növekedésével lassan kezdtek megérni a zászlóaljjá alakulás fel
tételei. A törzs megszervezése volt az első lépés ebben az irányban. Szokolay 
Tamás lett a zászlóalj-segédtiszt, egyben ő látta el a gépkocsi-anyagi tiszt felada
tát is.30 

Júliusban megérkeztek az átalakítás céljából Csepelre vezényelt gépek. 
Mindegyik kapott új rádiót, két géppuskaállást, megfigyelő kupolát, a meglevő 
ajtóval szemben pedig egy új ajtót. A belső tér is átalakult, két oldalára vá
szonpad került, felül karabinertartó sínt építettek be, a kiugrás jelzésére dudát 
rendszeresítettek. Nagy változáson ment át a csomagtér, melyből csapóajtón 
keresztül lehetővé vált négy ejtőtartály ledobása anélkül, hogy bárki hozzá
érne. A gépek Pápán terepszínű festést kaptak és E-101-től kezdve E-105-ig 
azonosító számokat.31 

27 UO. 42—43. O. 
28 UO. 45. O. 
29 Szokolay, 45—47. o. 
30 L. a 4. sz. jegyzete t . 
31 Sárhidai Gyula: Az 1941. ápri l is 12-i e j tőe rnyős deszan thadműve le t . Hadtörténelmi Közle
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Természetes, hogy nagy örömöt szerzett a repülőgépek megérkezése, hiszen 
így egyszerre 150 ember lehetett a levegőben, a továbbiakban pedig a kialakuló 
zászlóaljnak lehetősége nyílt egy hadilétszámú századdal akár bevetésre is el
indulni. Majthényi Imre azonnal meg is kezdte a századkötelékben történő 
manőverek gyakorlását.32 

Az új fegyvernemmel szemben, mely igen költségesnek bizonyult, úgy tűnt, 
néhányan a legmagasabb körökben még mindig tápláltak ellenérzéseket. Ez is 
motiválhatta Werth Henrik gyalogsági tábornoknak, a vezérkar főnökének a 
látogatását, mely rajtaütésszerűén történt. Ennek lefolyásáról részletes leírást 
találunk Szokolay Tamás emlékezésében: 

„A szemlére való felkészülés nem okozott különösebb nehézséget, mert 
Majthényi főhadnagy százada, mely a rövidesen felállítandó zászlóalj magvát 
képezte, már századkötelékben gyakorolt. Csupán annyi változás történt, hogy 
az aznapra távolabbi terepre tervezett gyakorlatot Pápán hajtották végre, s 
ennek feladata a repülőtér elfoglalása volt. 

A század teljes hadifelszerelésben, felsorakozva várta a vezérkar főnökét. 
Most viseltek mentőernyőt is, melyet harcszerű -körülmények között nem vittek 
volna magukkal. így az ugrás nyakba akasztott géppisztollyal nehezebb is volt, 
mint mentőernyő nélkül. No, de a gyakorlatok során ezt már megszokták. 

A fogadás után néhány perccel már a gépekben volt a század, 125 fő. A re
pülőtér kis méretei miatt egymás után startoltak a gépek, így a kötelék a 
levegőben alakult meg. Egy nagy kör leírása után repültek rá a célra. Közvet
len a repülőtér széle előtt, háromszáz méter magasságban indította meg a pa
rancsnok az ugrást. 

Látványnak is gyönyörű volt, mikor a hadilétszámú század másodpercek alatt 
szoros kötelékben lógott az ernyőjén, közöttük elosztva ledobó hüvelyekben a 
nehéz gyalogsági fegyverek és a robbanóanyag. Ezeknek az ernyői színjelzés
sel voltak ellátva, hogy a kezelők már a levegőben lássák, merre van a fegy
verük. Az alacsony ugrás miatt a gyenge szél nem tudta szétszórni az egységet. 
Az emberek néhány másodperccel a földetérés után ledobták az ernyőket, és a 
századparancsnok vezetésével támadásba lendültek. Minden az eredeti terv 
szerint történt. Az első szakasz a hangárokat, a második a parancsnoki épüle
tet és a géptávírókat, a harmadik a legénységi szállást támadta meg és robban
totta fel. A robbantások végrehajtását füstgyertya meggyújtása jelképezte. 

Ezt a nagyon szép és látványos gyakorlatot mi, nézők is élvezettel szemléltük. 
Ez volt eddig a legnagyobb szabású harcgyakorlat a mi alakulatunknál, öröm
mel állapíthattuk meg, hogy az elmúlt két év alatt eredményesen dolgoztunk. 
A vezérkar főnöke mindvégig érdeklődéssel figyelte az eseményeket, s teljes 
megelégedésének adott kifejezést. A gyakorlat végén a legjobban szereplőket 
megdicsérte, és jutalmakat osztott ki."33 

Ezután a létszám tovább növekedett. Augusztus 15-én ismét ötszáz fő érke
zett a csapattestektől. Alapkiképzésük irányítására Makray főhadnagy kapott 
megbízatást, aki eddig is nagyon jó kiképzőnek bizonyult. Ismét gyarapodott a 
tisztek száma: Karsay István, Juhász Endre, Ugrón István és Sáray Bertalan 
voltak köztük az ismertebbek. Két új ugróorvos is jelentkezett: dr. Diósy Fe-

32 L. a 4. sz. jegyzetet. 
33 Szokolay, 45—47. O. 



renc és dr. Farkas Pál. A régi tisztek közül pedig eltávozott Pataki Géza fő
hadnagy, akit a Honvédelmi Minisztériuma helyeztek. Itt rövidesen népszerű
sítő könyvet írt az ejtőernyőzésről, az ejtőernyős katonai alakulatok szerepéről. 
Különösen értékes könyvének az a része, mely a különböző országokban fel
állított ejtőernyős egységekről ad áttekintést. A könyvben található képek 
mindegyike a pápai repülőtéren készült.34 

1940 augusztus végén fordulópont következett be az alakulat életében. 
A rendelkezésre álló legénységből, tiszthelyettesekből és tisztekből megszer
vezték az 1. és 2. századot. Az augusztus 15-én bevonult újoncokat átadták 
Tassonyi főhadnagynak, aki belőlük kialakította az ejtőernyős zászlóalj 3. szá
zadát. 

Szokolay Tamás segédtiszt a következőkben írja le az új helyzetet, amely az 
átszervezés után előállt: 

„1. század = kivonuló század, teljes harckészültségű, teljes hadifelszereléssel 
Majthényi Imre parancsnoksága alatt. 

2. század = menetszázad szükségszerűen elfogadható felszereléssel. Parancs
noka: Molnár Lajos főhadnagy. 

3. század — kiképző század Tassonyi Edömér parancsnoksága alatt."35 

így alakult ki a magyar királyi I. honvéd ejtőernyős zászlóalj 1940 augusztus 
utolsó napjaiban. 

A magyar ejtőernyősök bemutatkozása 

Míg Pápán kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de igen eredményesen folyt az ejtő
ernyős kiképzés, mind feszültebbé vált Magyarország és Románia viszonya. 
1940 nyarán a magyar városok utcáin egyre több román egyenruhás katona
szökevényt lehetett látni, s egészen idős korosztályoknak is behívót kézbesített 
a posta. Az újságok a határon készített román kiserődökről közöltek fényké
peket, magyar utászalakulatok pedig ezek elfoglalását gyakorolták a hajmás
kéri lőtéren. Mindkét ország részleges mozgósítást hajtott végre, s a határon 
felvonultatta haderejét.36 

Ezt a feszültséget természetesen jól lehett érzékelni a pápai kaszárnyákban 
a leglázasabb szervező munka közepette is. Makray Ferenc feljegyzéseiben a 
következőket találjuk: 

„Nagy várakozással vártuk, szükség lesz-e ránk, mert Románia részéről nem 
számítottunk semmi engedékenységre. Mindenre fel voltunk készülve, csak 
parancsra vártunk, hogy megmutathassuk, nem töltöttük tételenül az időt, és a 
magyar honvédségnek már komoly erőt jelentő ejtőernyős egysége van."37 

Már-már úgy tűnt, hogy a katonai összeütközés elkerülhetetlen, mikor au
gusztus 30-án megtörtént a második bécsi döntés, melynek értelmében Magyar
ország békés úton megkapta Észak-Erdélyt. így a háborús konfliktus helyett a 
hazánknak ítélt területek tervszerű katonai birtokbavétele várt a magyar hon
védségre. Ennek megtervezésekor a magyar hadvezetőség úgy határozott, hogy 

34 Uo, 48. O. 
35 Uo. 
36 A szerző személyes emlékei . 
37 Makray, 46. o. 
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a bevonulás során bemutatja az ejtőernyős alakulatot a nagy nyilvánosság, a 
külföldi tudósítók, a dokumentumfilmesek és katonai attasék előtt. Tette ezt 
azért, hogy az ország katonai erejét bizonyítsa, s a magyar honvédség korszerű
ségét igazolja. Erre a légierő gépeinek, a gyorshadtest páncélosainak és az 
ejtőernyősök egy osztagának bemutatása látszott legcélszerűbbnek. A Nagy
váradra és Kolozsvárra történő ünnepélyes bevonulás jó lehetőséget nyújtott 
az erődemonstrációra. így itt, ezen a két helyen került sor az ejtőernyős dísz
egység felvonultatásra.38 

Pápáról 1940. szeptember l-jén indult az 1. század Bertalan Árpád parancs
nokságával az erdélyi határra. Fárasztó nappali és éjszakai utazással jutottak 
el 2-án Biharkeresztes határállomásra, ahol számos olyan magyar katonai elit
alakulat zsúfolódott össze, mely a román határ átlépésére készült. Mivel itt 
elszállásolásról nem lehetett szó, a közeli Bedő nevű kisközségbe irányították 
őket. A fárasztó utazás után nagy szükségük volt pihenésre. A kedves kis falu 
szerény házaiban és tágas pajtáiban kaptak éjszakára szállást. A továbbiakról 
Makray Ferenc tudósít bennünket : 

„Másnap 6-án korán reggel átvonultunk Biharkeresztesre, hogy a Nagyvá
radra bevonuló oszlopba mi is besoroljunk. Tíz órára volt kitűzve az indulás, 
de közbejött akadályok miatt csak fél egykor sikerült elindulni. A románok a 
határon megszakították a műutat és harckocsicsapdákat készítettek. Az oszlop 
ezek miatt nem tudott indulni. Üggyel-bajjal kijavították, és két és fél órai 
késéssel indulhattunk. Nem volna semmi baj, ha a Nagyváradra való beérkezés 
időpontja a díszmenet miatt nem lett volna meghatározva. A 17 kilométeres 
utat három óra húsz perc alatt tettük meg megállás nélkül. Ezt az erőltetett 
menetet vígan bírták az embereink, azonban az állandóan tűző nap és a rendes 
ruha felett hordott repülőruha (kezes-Iában vízhatlan vászonból) már az első 
hat-hét kilométer után éreztette hatását. Az egész század a hőguta határán 
állt. Ilyen megerőltető menetet még nem csináltunk végig, pedig gyakoroltunk 
már párezer kilométert. Hála Istennek, Várad határában egy tizenötperces 
pihenő alatt sikerült rendbehozni egy kicsit magunkat, és utána a díszmeneten 
már a legtökéletesebb képet mutatta a század."39 

A nagyváradi bevonulás után a románok visszavonulása lelassult, sőt meg
állt, ezért a tisztikarban sokan még arra a lehetőségre is számítottak, hogy fegy
verrel kell kikényszeríteni a további területek kiürítését. Bertalan Árpád arra 
gondolva, hogy ennek során szükség lesz egy ejtőernyős akcióra, Szokolay Ta
más segédtisztet és Majthényi Imre századparancsnokot (mindkettőjüket nem
rég léptették elő főhadnaggyá) személygépkocsival Pápára küldte azzal, hogy 
két géppel ötven személyre való ejtőernyős felszerelést küldjenek Nagyváradra. 
A két tiszt gyorsan Pápára ért, s a parancsot átadva segítettek is a felszerelés 
összeállításában. A következő nap délutánján visszaérkezve jelentkeztek Ber
talan Árpádnál. A két Savoya gép a szükséges felszereléssel ugyancsak másnap 
délután landolt a nagyváradi repülőtéren/10 

Az akcióra végül is nem volt szükség, az útnak mégis volt valamiféle haszna. 
Az történt ugyanis, hogy Szokolayék, Nagyváradról Pápa felé tartva, Debrecen 
táján elromlott katonai személygépkocsira találtak, amelyben egy folyamőr 

38 A szerző személyes emlékei. 
39 Makray, 47—48. o. 
40 Szokolay. 49—50. o. 
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őrnagy ült segítséget várva. Természetesen felvették a kocsira, és hazavitték 
Budapestre. Már az első kilométereknél kiderült, hogy az őrnagy a híres zene
szerzőnek és katonahadnagynak, Fricsay Richárdnak az öccse, Fricsay Ferenc, 
a folyamőrség zenekarának vezetője, maga is jeles zeneszerző. Beszélgetés köz
ben az ejtőernyős tisztek megkérték, komponáljon alakulatuknak indulót. Az 
őrnagy ezt meg is ígérte. Hónapok múlva az ejtőernyős parancsnok és segéd
tisztje meghívást kapott a folyamőrség zenekarához az ejtőernyős induló meg
hallgatására. Az induló tetszett, s hamar népszerűvé vált. Leggyakrabban a 
rádió reggeli zenés műsoraiban lehetett hallani. Szövege is gyorsan ismert lett, 
katonák, fiatalok, diákok országszerte énekelték. Az első versszaka így hangzik : 

„Vészes, sötét felhők felett 
Ég és föld között, 
Száguld, rohan a gépmadár, 
Szállnak az ejtősök.(l) 
Honvéd ejtőernyős vagyok én, 
Rettenthetetlen, bátor és merész, 
Bajtól, vésztől nem félek én, 
Velünk van az Isten. 

. 
Kétségtelen, hogy az ejtőernyős jelvények és ez az induló nagymértékben 

növelték a fegyvernemhez tartozó katonák öntudatát/11 

Nagyváradon több napot időztek, majd szeptember 10-én vonatszerelvénnyel 
Kolozsvárra indultak, ahova szeptember 11-én ünnepélyesen vonultak be. Erről 
Makray Ferenc naplójában a következőket találjuk: 

„11-én délelőtt érkeztünk Kolozsvárra. Gyorsan kirakodtunk és elindultunk, 
hogy a várost megkerülve besorolhassunk a menetoszlopba. A bevonulás alatt 
hatalmas záport kaptunk a nyakunkba. Akkor bizony jó volt a repülőruha, 
kárpótolt bennünket a harmadikai izzadásért. 

Kis szünetekkel állandóan zuhogó esőben vonultunk be. Ilyen lelkesedést még 
nem láttunk. Az úton végig ember-ember hátán ujjongva, sírva üdvözölte a 
magyar katonákat. Bizony mi is elérzékenyülve meneteltünk a zárt emberfalak 
között."42 

Néhány napi pihenő következett, majd szeptember 15-én Horthy Miklós kor
mányzó jelenlétében nagyszabású katonai díszszemlére került sor. Ezen a ko
lozsváriakon kívül számos külföldi küldöttség és újságíró vett részt. A szemle, 
melyre a legjobb magyar csapategységet vonultatták fel, díszmenettel ért véget. 
Az ejtőernyős század már öltözékével is feltűnést keltett. A katonák és tisztek 
egyaránt overallban voltak, s mellükön fém csapat jelvény t viseltek. Mozgásuk 
feszessége, fegyelmezett szépsége a nézőkből elismerést váltott ki. Bertalan 
Árpád őrnagynak Horthy kormányzó személyesen fejezte ki elismerését. A ve
zérkari főnökség, a Honvédelmi Minisztérium és a hadsereg főparancsnoksága 
is dicséretben részesítette az alakulatot a nagyváradi és kolozsvári szereplé
sért. 

41 Uo. 
42 Makray, 49. o. 
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Néhány napos kolozsvári tartózkodás után, szeptember 20-án a század vo
natra szállt, és hazatért Pápára/'3 

A balesetek időszaka 

A helyőrségbe hazatérve újra a kiképzés gondjai foglalták le a tiszteket, mert 
egyre nagyobb létszámú századok számára kellett biztosítani az ugrás lehetősé
gét. Az időjárás kedvezett, voltak hetek teljesen szélcsenddel és ragyogó nap
sütéssel. Míg egy évvel előbb maximálisan napi 20 ugrást sikerült teljesíteni, 
most néha napi 300 ugrásra is sor került. Ejtőernyőkkel jól álltak, inkább a 
gépekkel volt probléma. Bár az öt Savoya és három Caproni egyszerre egy egész 
századot tudott levegőbe emelni, mindez kevésnek bizonyult, miután az ugró 
legénység létszáma meghaladta az ötszázat. A három század és a zászlóaljtörzs 
között állandó vita folyt a repülőgépekért. Szerencsére Bertalan Árpád kemé
nyen a kezében tartotta az irányítást, s gondoskodott arról, hogy a gépek elosz
tása igazságos legyen/1'1 

Az ugrásoknál bevezették a bukósisak kötelező használatát. Ez szinte min
denben megegyezett azzal, amit a motorversenyzők és a motorkerékpáros ala
kulatok katonái viseltek. A cipő talpához hasonló vastagságú bőrből készült, a 
homloknál és a tarkónál belül kis párnákkal látták el. Ez a fejvédő az agyráz
kódás ellen is nyújtott némi védelmet. 

Az első időkben sok gondot okozott a sisak. A szíja gyenge volt, a kinyíló 
ejtőernyő hatalmas rántásától gyakran elszakadt, s az egész lerepült az ugró 
fejéről. Az első sisakok a kívánatosnál nagyobbra sikerültek, billegtek a kato
nák fején. Ezeken a bajokon úgy segítettek, hogy erősebbre csináltatták az áll-
szíjat, s jóval nagyobb választékot biztosítottak különböző nagyságú sisakok
ból, így lassan mindenki megszokta, sőt sokan határozottá meg is kedvelték a 
szokatlan fejfedőt.45 

Bevezetését az tette szükségessé, hogy a kiképzés során gyakoriak voltok a 
fejsérülések, különösen akkor, ha a szél a földetérő ejtőernyőst magával ra
gadta. Több csúnya fejsebet okoztak a ferdén levágott kukoricaszárak földből 
kiálló hegyes tövei is. A bukósisak bevezetése a következő hónapokban kétség
telenül előnyösnek bizonyult/6 

Az első évben hatszáz volt a keret ugrásainak száma, nem sokkal a második 
év letelte után elérte a tízezret, s mindössze egyetlen halálos baleset fordult elő. 
1940 második felében erősen leromlott ez a jó arány, bár az oktatók és ugrató 
tisztek mindent elkövettek a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.47 

Az adatok bizonysága szerint 1940 őszén három halálos baleset fordult elő az 
ügrókiképzés során. Az elsőről a pápai halotti anyakönyvekben nem találunk 
feljegyzést, de az emlékezések az eset minden részletét megörökítették. Szo-
kolay Tamás főhadnagy így ír róla : 

„Szeptember végén Tassonyi főhadnagy kiképző százada harmadik ugrását 
végezte. Szabályzatunk értelmében a harmadik ugrásnál, ha az újonc erre 

43 UO. 50—51. O. 
44 Szokolay, 52. o. 
45 Bíró Sándor e j tőernyős emlékezése hangsza lagon . 
46 Domonkos József e j tőernyős százados emlékezése a szerző b i r tokában . 
47 L. a 4. sz. jegyzete t . 
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önként vállalkozott, kézi kioldással nyithatta ernyőjét. Természetesen ehhez 
kellett a kiképző tiszt hozzájárulása is, mert csak ő tudta megítélni az eddig 
látottak alapján az ugró alkalmasságát. 

Egy ilyen hat főből álló csoport ugrott ezen a napon hétszáz méter magas
ságból. Ez volt az a magasság, amit az eddigi gyakorlat során legmegfelelőbb
nek tartottunk az első kézi kioldású ugráshoz. Ez kétszáz méterrel magasabbról 
történt, mint a bekötött ugrások, hogy legyen a katonának elég ideje össze
szedni magát, ha esetleg megzavarja a légcsavarszél. 

A csoport második ugrója nem nyitotta a megadott utasítás értelmében azon
nal a gép elhagyása után az ernyőt. Szabályos testtartásban, zárt lábakkal 
zuhant, ahogyan az a zuhanóugrásoknál elő van írva. Először azt hittük, va
gány kodni akar. Bertalan őrnagy mondta is, hogy majd megkapja a magáét. 
De az ugró csak zuhant tovább, se keze, se lába nem mozdult. Akkor már tud-
tudtuk, hogy baj van. Ebben a változatlan helyzetben ért földet, nagy erővel be
csapódva a repülőtér melletti kukoricatáblán. Az aránylag puha talajban mint
egy ötven centiméteres gödröt vájt a zuhanó test. Az ugró, Horváth Gyula őr
vezető természetesen halott volt, de nem is reméltük, hogy hétszáz méter ma
gasságból lezuhanva életben maradhat."48 

A parancsnokot és a tiszteket mélységesen megrázta az eset. A száguldó 
mentőautót követve rohantak oda, ahol az ugró földet ért. A továbbiakról 
Makray főhadnagy számol be : 

„Jó negyedórába telt, míg megtaláltuk. Segítségről természetesen szó sem 
lehetett. A koponyaalapi törés tünetei erősen látszottak. Fülén, száján és orrán 
át csordogált a vére . . . Mindkét ernyője csukott állapotban volt, és mikor a 
jegyzőkönyv felvétele után kipróbáltuk őket, mindkettő kifogástalanul műkö
dött. Az ernyő tehát nem volt hibás, mert csak akkor tud kinyílni, ha kinyitják. 
Valami más okának kellett tehát lennie, ami miatt az ugró nem nyitott . . . Dok
tor Vándor Ferenc szerint lehetségesnek látszott, hogy már a levegőben halott 
volt, és ezért nem nyitott. Ezt még az is megerősítette, hogy a földről nézve 
nem látták rajta, hogy nyitni akart volna. Az első halottnál tisztán látható volt, 
hogy kapkod a hasernyő kioldója felé, de ennél a kezek végig szabályosan 
zárva maradtak."49 

Az eset tehát rejtélyes volt. Bertalan Árpád őrnagy mindenesetre felvette a 
szerencsétlenül járt katona ejtőernyőjét, s ugrott vele. Ekkor is kifogástalanul 
működött. Ezután már csak a boncolásban lehett bízni, hogy választ ad a kér
désre, így is történt. A boncolásra az Irgalmasrend kórházban került sor, s azt 
dr. Vándor Ferenc főhadnagy, az alakulat egyik ugró orvosa végezte. Ezen 
jelen volt Makray főhadnagy is, aki így számol be ezekről a nagyon izgalmas 
percekről : 

„Amikor Vándor kiszedte a halott szegycsontját, rögtön kiderült, hogy minek 
köszönhetjük a második halálesetet. Csecsemőmirigye (thymus) volt Horváth 
őrvezetőnek. Ez felnőtt embernél elég ritka eset, mert rendszerint a felserdülés 
alatt visszafejlődik. Ha mégis megmarad, úgy hirtelen halál oka lehet. Ezt úgy 
értsük, hogy nagy ijedtségtől könnyen szívszélhűdést kap az illető, még igen 
egészséges szervezet mellett is. Ezt a halálnemet thymushalálnak hívják. Horváth 
őrvezető tehát már a levegőben meghalt szívszélhűdésben, mert valószínűleg a 

48 Szokolay, 53—55. o. 
49 Makray, 52. o. 
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kiugrás pillanatában megijedt. A földetérést már nem érezte, mert halott 
volt."50 

Vajon milyen hatással voltak ezek a halálesetek a pápai katonákra? Nem 
alakult ki pánikhangulat, nem kérték vissza magukat tömegesen régebbi ala
kulatukhoz? 

Nem, inkább növelte elszántságukat, bátorságukat. Még büszkébbek lettek 
arra, hogy ők ejtőernyősök, s minden ugrásnál szembe néznek a halállal. Na
gyon szépen fogalmazta ezt meg Makray Ferenc főhadnagy az általa írt csapat
történet utolsó oldalán: 

„Két ejtőernyős hősi halottunk van már, és ki tudja, hányan lesznek még! 
De mindannyian tudjuk, hogy a szent cél érdekében nem lehet elég nagy áldo
zatot hozni, és bármikor szívesen adjuk akár az életünket is, ha a haza érdeké
ben végzett szolgálat ezt megkívánja."51 

Szeptember 11-én az első század s a parancsnok távolléte miatt nem kerül
hetett sor az ejtőernyős keret megalakulása második évfordulójának megün
neplésére. Azért az emlékezés egészen nem maradt el, erről hiteles feljegyzés 
tanúskodik : 

„A második évfordulót az erdélyi bevonulás miatt nem tudtuk együtt meg
ünnepelni. Ezért 27-én egy tábortűz keretében emlékeztünk vissza az elmúlt 
két évre. Büszkén tehettük! Két év szorgalmas és nagyon mostoha viszonyok 
között végzett munkája volt mögöttünk, aminek az eredménye az 1. ejtőernyős 
zászlóalj. Jobban mint ez a zászlóalj, semmi sem tudta dicsérni a keret mun
káját."52 

Két hónappal később, november 22-én, újabb halálos baleset történt. Érdekes 
módon erről egyik fennmaradt emlékezésben sem történik róla említés. Nincs 
nyoma a halálesetnek a pápai polgármesteri hivatalban őrzött anyakönyvben 
sem, csupán a Fő téren található római katolikus plébánia halotti anyakönyve 
őrizte meg a fiatal katona tragédiájának emlékét : 

„A halál időpontja: 1940. november 22. 
Az elhunyt neve: Baczka Pál ejtőernyős katona, Baczka Pál és Antalics Juli

anna fia. 
Születési helye : Szécsény. 
Lakhelye : Pápa, Huszárlaktanya. 
Életkora: 22 év. 
Halálnem: Ugrás közbeni baleset agyalapi, gerincoszlop, felső lábszárak tö

rése. 
Temetés helye és ideje: Pápa, Alsóváros, 1940. november 24. 
A temetést végezte: P. Simon Gyula kórházi lelkész."53 

A negyedik halálesetre tíz nappal később került sor. Az eset azért is meg
döbbentő, mert egyik legügyesebb ejtőernyős, az egykori kísérleti keret tagja 
volt az áldozat. Erről az esetről Szokolay Tamás részletesen ír emlékezésében: 

50. Uo. 
51 Uo. 52—53. O. 
52 Uo. 53. O. 
53 A pápa i Szent I s tván p lébán ia ha lo t t i a n y a k ö n y v e , 1940. év, 218. szám. 
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„Ennek az előzménye az, hogy megkértük Hehs Ákos mérnök-főhadnagyot, 
kísérletezzen ki számunkra egy olyan ernyőt, melyen a zuhanó test forgását 
(megakadályozó berendezés, fékernyő van. Még a nyár folyamán kértük őt 
erre. Szeptember elején értesítettek minket, hogy az ernyőből három darab, 
elkészült. Kértük, hogy csináljon mindegyikkel húsz-húsz próbadobást, és küld
je el, ha beváltak."54 

Az ejtőernyők megérkeztek, s Bertalan őrnagy 1940. december 2-án mind
hármat ki akarta próbálni Szokolay Tamás segédtiszt és Tassonyi Edömér fő
hadnagy segítségével. Mivel közben a segédtisztet a géptávíróhoz szólították, 
Elek Gábor őrmester, a legrégebbi ejtőernyősök egyike vállalta helyette a 
feladatot. 

Mi történt voltaképpen? 
„Mindhárman ezer méter magasságban ugrottak ki, és a fékező ernyő alkal

mazásával ötszáz méter zuhanás után nyitották a háternyőt. Bertalané és Tas-
sonyié kifogástalanul működött. Elek őrmester háternyője a nyitáskor átcsa
pódott a fékernyők kötelén, és nem tudott kibontakozni. Nem vesztette el a 
fejét, és azonnal nyitotta a hasernyőt. A mentőernyő pedig (micsoda szörnyű 
véletlen!) egyenesen beleszaladt a lobogó háternyőbe. Az ugró most sem vesz
tette el a fejét. Megpróbálta az ernyőket szétcibálni, de ez nem sikerült. Föld
közelben aztán abbahagyta a küzködést, és megpróbált olyan testhelyzetet fel
venni, hogy lehetőleg életveszélyes sérülés nélkül sikerüljön ezt az erősen 
csökkentett, de még mindig 60—70 km/h sebességű zuhanást túlélni. Ez sike
rült is neki, de mindkét sípcsontja, combcsontjai és medencecsontjai is eltörött. 
Eszméletét nem vesztette el, és amikor a mentőautóba tették, arra kért, hogy 
lássam el helyette a garázsmesteri teendőket. Megígértem, meg is tettem. A 
kórházban állapotát nagyon súlyosnak ítélték, de nem találták életveszélyes
nek, ha csak nem jelentkeznek súlyosabb belső zúzódások. Természetesen így 
is rokkant maradt volna egész életére."55 

Sajnos, belső vérzések következtek be, tüdőembólia és szívgyengeség is fel
lépett, így Elek Gábor hamarosan meghalt a kórházi ágyon. 

Búcsúztatásáról Szokolay Tamás a következőket írta : 
„Még ma is elszorul a torkom, mikor arra a szomorú temetésre gondolok, 

ahol sok kemény legénynek kiesett a könny a szeméből. Bertalan őrnagy az 
ejtőernyős mesterugró jelvényt, melyet nemrégen nyert el, hatalmas koszorú
ba fonatta, s ezt tette a bajtársak nevében a koporsóra. 

Nagyon nehéz volt megszokni, hogy Elek Gabi nincs többé."50 

Az igen rokonszenves, 25 éves fiatalember a temetési szertartás után özvegy 
édesanyja kívánságára szülővárosába, Gyulára szállították, ott helyezték örök 
nyugalomra.57 

Az 1940-es év nagy eseménye volt még, hogy november l-jén a Honvédelmi 
Minisztérium a Magyar Légierő parancsnoksága alá rendelte a pápai ejtőernyős 
zászlóaljat. Ezzel új fejezet kezdődött az alakulat életében, bár a változás ha
tása csak később mutatkozott meg.58 

54 Szokolay, 55. o. . • . 
55 Uo. 55—57. o. " 
56 Uo. 
57 Uo. 
58 L. a 4. sz. jegyzetet . 
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Válságban 

A válságba jutás elsősorban a repülőgépekkel volt kapcsolatos. Ezek mindig 
gondot jelentettek. A rendszeres kiképzéshez és gyakorláshoz jóval több szál
lítógépre lett volna szükség. Elsősorban a nagyon megbízható Ju-52-esek jelen
tettek volna megoldást. 

A mélypontot 1941 januárja jelentette. 
A vezérkari főnökség 1. osztálya a következő drámai hangvételű táviratot 

kapta I. 15-én a pápai repülőtérről: 
„A honvéd vkf. 4057/eln. I. vkf-941. sz. rendeletére jelentem, hogy a rendel

kezésre álló, csaknem teljesen elhasznált CAPRONI repgépekkel az ejtőernyős 
kiképzést csak a legszükségesebb mértékben, a már kiképzettek gyakorlatban 
tartására tudom felhasználni. A rendszeresített Savoya hadigépek jelenleg le
szerelve, használhatatlan állapotban vannak, és kijavításukkal belátható időn 
belül még számolni sem lehet."59 

A távirat feladójaként az ejtőernyős zászlóalj szerepelt. 
Mi történt voltaképpen? 
A pápai katonai repülőtér két hangára méreteinél fogva nem volt alkalmas 

óriásgépek befogadására, így az öt SM 75-ös gép a szabadban állt. Bár igyekez
tek letakarni őket, a hólé és a víz több helyen befolyt, a vászon alatti szárny
mechanizmus megrozsdásodott, szükség volt a szerkezeti részek cseréjére. 

Minderről részletesen beszámol az a jelentés, melyet Kenesse Waldemár al
tábornagy, a honvéd légierők parancsnoka küldött a vezérkar főnökének. Ez az 
írás január 31-én kelt és bevezetésében a következőket tartalmazza: 

„Az 1. eje. zlj. (ejtőernyős zászlóalj — H. J.), amely szervezetszerűen 3 eje. 
szd. ból (ejtőernyős századból — H. J.) és 1 száll. rep. szd-ból (szállító századból 
— H. J.) áll, kiváló emberanyaggal rendelkezik. Mindannyi önként jelentkezett 
erre a szolgálatra, és alkalmilag bizonyára be fogja váltani a hozzáfűzött remé
nyeket, ha megfelelő kiképzésben részesülhetnek." 

A bevezető sorokból, melyek nem kis elismerést tartalmaznak, világosan 
kiderül, hogy az 1940 augusztusában három századból megalakult ejtőernyős 
zászlóalj újabb alegységgel gyarapodott, az eddig odavezényelt repülőszázad 
is az egység alárendeltségébe került. Ez hivatalosan minden bizonnyal akkor 
történt, mikor november l-jén a magyar légierő átvette az ejtőernyős alakula
tot. 

Kenesse altábornagy ezután a Savoya gépek problémájáról ír jelentésében: 
„Az eje. zlj. kiképzése azonban az anyagi hiányok miatt majdnem lehetetlen, 

mert a jelenleg rendelkezésükre álló 5 db Savoya repgép mind üzemképtelen. 
Ezekre vonatkozólag már elődöm jelentette, bogy a Savoya repgépek fék

szárnyaiba gyatra és felületes gyártási hiba folytán (olaszok gyártották), víz 
folyt be, mely a szárnyszerkezetet erősen megtámadta. A fékszárnyak kicseré
lése folyamatban van, mivel azonban e repülőgépeknek hazai gyártására nem 
vagyunk berendezkedve, minden alkatrészt, nyersanyagot stb. Olaszországból 
kell behozatni. Többszöri sürgetés dacára e szállítások szünetelnek. Igaz, hogy 

59 Had tö r t éne lmi Levél tár (HL) 233. 
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a Savoya repgépgyár egy mérnökét ide küldte, és hogy ennek segítségével si
került egyik gépet úgy-ahogy rendbehozni, a többi 4 gép kijavítása azonban a 
fent jelentett okok miatt megakadtak."60 

A légierők parancsnoka jó szakember volt, aki azt is tudta, hogy a nagyon 
gyors Savoya gépek nem alkalmasak kezdő ejtőernyősök kiképzésére. Ö más 
megoldást javasol: 

„Az e je. zlj. kiképzését azonban nemcsak a jelzett Savoya gépek hiánya gá
tolja, mert hisz Savoya gépek már csak a kiképzett (katonák gyakorlására valók, 
hanem főleg az, hogy az eje. zlj-nál hiányoznak a kiképző gépek. Az ejtőernyő
sök alapkiképzéséhez feltétlenül és kizárólag csak Ju-52-es típusú repgépek 
alkalmasak. íly géptípussal jelenleg a légierők nem rendelkeznek, mert azok a 
légiforgalom szolgálatában állnak. 

Már elődöm is kérte a Ju-52-es repgépeknek a légiforgalomtól való elvonását, 
és azoknak az eje. zlj. rendelkezésére bocsátását. Én magam is a légierők pa
rancsnokságának átvétele alkalmával előterjesztést tettem arra vonatkozólag, 
hogy a légiforgalmat szüntessük meg, mert annak mind személyzetére, mind 
anyagára a légierők ütőképességének fejlesztése céljából szükségem van."61 

Az altábornagynak az a véleménye, hogy a repülőgépen történő polgári utas
szállítás luxus, nem indokolt, az Erdélybe irányuló postaforgalmat pedig a 
MALERT Focke-Wulf FW-58-as gépeivel meg lehet oldani. Szokatlanul kemény 
hangon fejezi be a jelentést: 

„Kérem a Ju-52-es repgépeknek azonnali rendelkezésre bocsátását, mert az 
eje. zlj. kiképzése áll, így a kért segítség nélkül fenntartása is illuzórikus. 

Más megoldást nem látok, mivel az eje. kiképzésre alkalmas Ju-52-es rep
gépeknek Németországból való vásárlását már elődöm is több ízben szorgal
mazta, de annak megvalósítása a jelenlegi viszonyok között teljesen lehetet
len."62 

Február 20-án némileg derűlátóbban ír a légierők parancsnoka a vezérkari 
főnökségnek, de követeléséből most sem enged. 

Beszámol arról, hogy elrendelte a Caproni gépek felülvizsgálatát. Ennek 
eredménye az, hogy egy részét selejtezni kell, míg 5—8 gép még teljes át javítás 
után használhatóvá tehető. Véleménye szerint a jelenlegi nehéz helyzet meg
követeli, hogy a repülőgépek kihasználásánál a műszakilag megengedhető leg
végső határig elmenjenek. 

Jó hírként iközli, hogy a Savoya gépeknél a fékszárnyak teljes kicserélése 
helyett lehetővé vált a javítás. Ennek következtében a gépek március 1—15-e 
között használható állapotban lesznek. Mivel azonban a Capronik javítása több 
hónapot igényel, a nagyon gyors Savoyák pedig nem alkalmasak kiképzésre, 
ismételten követeli a MALERT Ju-52-es gépeinek átadását az ejtőernyős zászló
aljnak kiképzési célra.63 

Közben Pápán az ugrások szüneteltek, de folyt a télen szokásos kiképzés. 
Februárban két részletben Gýergyóditróra utazott a zászlóalj, ahol sí kiképzés 
folyt, kéthetes turnusokba*!. A katonák a városka épületeiben nyertek elhelye-

60 HL 4262/eln. 1. Vkf. — 1941 
61 Uo. 
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zést, innen járták ki a hegyekbe gyakorolni. A hangulat kitűnő volt, a legény
ség élvezte a sportkiképzést. 

Az első csoportot Szokolay Tamás főhadnagy oktatta, a másodikat Tassonyi 
Edömér. Mivel közben Tassonyi főhadnagy tüdővérzést kapott, ez a csoport is 
Szokolayra maradt. Szerencsére ott volt sorkatonaként Szathmári Aba, a jeles 
sportember, síversenyző, aki kitűnő segítőtársnak bizonyult.64 

Februárban az illetékeseket legjobban az ejtőernyős zászlóalj továbbfejlesz
tése, egy újabb zászlóalj felállításának a kérdése foglalkoztatta. A légierők 
parancsnokától a Honvédelmi Minisztériumba érkezett irat azt a kérdést vizs
gálta, -milyen formában lehet biztosítani a felállítandó új zászlóaljhoz szükséges 
tiszteket. 

A légierők parancsnoksága 26 főben állapította meg a feltétlen szükséges tisz
tek létszámát, de ugyanakkor jelezte, hogy az I. zászlóalj is tiszthiánnyal küzd, 
itt 11 főre van szükség. A kiadott felhívásokra 57 fő jelentkezett, s az akadé
miáról is 20 fő. Ezeknek Pápára vezénylését kéri három hónapra a légierők pa
rancsnoksága. Elsősorban hivatásos tisztekre van szükség, de ezek hiányában 
a továbbszolgáló próbaszolgálatosok is megfelelnek. 

A vezérkari főnökség különböző osztályai észrevételeket fűztek a kérdéshez. 
Szükségesnek találták, hogy legalább egy évvel a II. zászlóalj megalakulása 
előtt kerüljön annak tisztikara ejtőernyős beosztásba az I. zászlóaljnál. Az új 
alegység felállítása véleményük szerint annak a függvénye, mikorra tudja a 
Honvédelmi Minisztérium az ejtőernyős kiképzés céljaira a megfelelő számú 
szállító repülőgépet biztosítani. 

Az iratokból kiderül, hogy a II. zászlóalj létrehozását a légierők parancsnok
sága 1941 őszére képzelte el, a Honvédelmi Minisztérium 1942-re, a vezérkari 
főnökség pedig 1943-ra. Figyelemre méltó, hogy a vezérkar 1943. október l-re 
nem csak a IL, de a III. zászlóalj felállítását is tervbe vette. 

Mindebből világos, hogy már 1941 első felében az alakulat ezreddé fejlesz
tése volt a cél, pápai székhellyel. Ekkor indítják el a tervező munkát egy mo
dern kaszárnyaváros építésére, mely a repülőtér meglevő épületeihez csatla
kozna a város felőli oldalon.65 

Ezek a tervek kissé nagyratörőnek tűnnek, hiszen már a II. zászlóalj fel
állítása sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek látszott. Erről tanúskodik az 
a jelentés is, melyet március második felében továbbított a légierők parancs
noksága a vezérkari főnökségre. Érdemes ebből idézni : 

„Jelentem, hogy a folyó évben felállításra kerülő II. eje. zlj. felállításával 
kapcsolatban szükséges lenne az zlj. keretét képező tisztek és altisztek (tiszt
helyettesek — H. J.) sürgős kiválogatása és . . . kiképzése. 

Tekintettel arra, hogy még az 1. eje. zlj-nál is nagy tiszti és altiszti hiányok 
vannak, és hogy az ugrószemélyzet kiképzése legkevesebb 6 hónapot vesz igény
be, az októberben felállításra kerülő 2. eje. zlj, tiszti és altiszti ugrószemélyze
téről, tehát a kiképző és parancsaioki beosztásra tekintetbe jövőkről idejében 
való előgondoskodás fokozottabb fontosságú."66 

• , ! * ; 
64 L. a 45. sz. jegyzetet . 
65 HL 15686/eln. 10. — 1941. 
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Hogy főként altisztekből (tiszthelyettesekből) milyen hatalmas volt a hiány 
azt legjobban a jelentésben található szerény kimutatás bizonyítja: 

„Az eje. zlj. tiszti és altiszti létszám viszonyai a következők jelenleg: 
1. Rendszeresített ugrószemélyzet : 

a) tiszt: 23 fő 
b) altiszt: 33 fő 
2. A meglevő (állományban levő) ugrószemélyzet : 
a) tiszt 15 fő, hiány: 8 fő 
b) altiszt 5 fő, hiány : 28 fő.67 

Kenesse altábornagy azt indítványozta a továbbiakban, hogy az akadémiáról 
és az altisztképző iskolából egyenesen az ejtőernyős zászlóaljhoz kerüljenek az 
arra alkalmas személyek megfelelő előkészítés után. Ez azonban csak a jövő 
útja, ezért egy másik javaslatot is tesz: 

„ . . . a tiszti és altiszti utánpótlási rendszer megnyugtató eredményt a közel
jövőben még nem fog hozni, javasolom, hogy az eje. zlj. minél gyorsabban ké
pezzen ki annyi tisztet és altisztet, amennyi a felállítandó 2. zlj. teljes létszámát 
betölti, és a mostani hiányokat is pótolja." 

„Ez azt jelenti, hogy az ejtőernyős zászlóaljhoz továbbra is érkeznek jelent
kezés útján tisztek és altisztek, akiket Pápán ugróképzésben részesítenek, s be
osztanak az alakulatba. Egyelőre a legénységi utánpótlás biztosítása is így tör
ténik."1« 

Kenesse altábornagy, nagyon helyesen, szükségesnek látta széleskörű propa
gandatevékenységet kibontakoztatni annak érdekében, hogy a fiatalok meg
kedveljék az ejtőernyőzést. A következőket javasolta tehát azon kívül, hogy az 
egész országban, főként Erdély nagy városaiban, rendezzenek ejtőernyős be
mutatókat: a továbbiakban az ejtőernyőzéssel kapcsolatban ismeretterjesztő és 
hírverő előadások tartását indítványozta az Országos Tiszti Kaszinóban, vala
mint az összes nagyobb helyőrségben. Véleménye szerint azért is szükség van 
erőteljes felvilágosításra, mert főként a fiatal tisztek körében olyan nézetek 
terjedtek el, hogy az ejtőernyőzés rendkívül veszélyes, s aki ezzel foglalkozik, 
előbb vagy utóbb szerencsétlenség áldozata lesz. A légierők parancsnoka végül 
egy igen korszerű javaslattal fejezte be jelentését : 

„Szükséges lenne egy olyan ejtőernyős tárgyú film készítésére, mely úgy a 
honvédség, mint a nagyközönség részére tartalmánál fogva jó hírverésnek lenne 
számítható. A film témájára nézve célszerű lenne . . . pályázatot kiírni."69 

Szervezés és tervezetek 

Miután az 1940-es év elején Bertalan Árpád őrnagyot vezérkari tanfolyamra 
hívták be, az alakulathoz visszatérő Labancz Gyula vezérkari százados vette át 
ideiglenesen a kiképzés irányítását. Az új parancsnok jóval fiatalabb volt előd
jénél s jóval tapasztaltabb is. Nem csodálhatjuk tehát, hogy Kenesse Wal-
demár nagyot csalódott, mikor februárban rajtaütésszerű látogatást tett Pápán. 

67 HL 52802/eln. le. vk . — 1941. 
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Március 1-jei jelentésében, melyet a vezérkar főnökének írt, a következőket 
találjuk: 

„ . . . jelentem, hogy az e je. alakulatot Pápán megszemléltem, de a szemlét 
félbe kellett szakítanom a hiányos katonai rend miatt. Ügyeletes tiszt nincs, 
csak egy tisztes, foglalkozási tervezet ismeretlen volt a vezetőnek, az őrség hiá
nyos és nem volt kioktatva stb. (Nevezettek Pápán úgy látszik kedélyes falusi 
életet élnek. Rendcsinálás folyamatban.)"70 

Ebben a jelentésben még számos szervezéssel kapcsolatos információ szerepel. 
Közülük az egyik legfontosabb az, hogy a 3/II. bombázó osztályt Pápáról Kecs
kemétre helyezi át a légierők parancsnoksága. Ezzel megszűnik a repülőtéren 
a társbérlet, mely azóta tartott, mióta az ejtőernyős kiképző keret 1939 őszén 
Pápára költözött. Érdemes megjegyezni, hogy a bombázók, a szállító század 
repülő katonái és az ejtőernyősök igen jól megértették egymást, soha ellentét 
nem volt köztük. Az ejtőernyős kiképzés programját sem akadályozta a másik 
repülő alakulat tevékenysége.71 

A további rendelkezések közül érdemes néhányat szó szerint idéznünk: 
„1. Az ejtőernyős csapat a légierők szervezetébe és állományába került át, 

azonban gyalogsági fegyvernemének jellegét és egyenruháját megtartja. 
3. Az I. ejtőernyős zászlóaljat az 1. repülődandár parancsnokságának rende

lem alá. 
5. Az ejtőernyős szállító repülőszázad szervezete csak átmeneti. Végleges 

szervezete a géptípusnak megfelelően később kerül kiadásra. A jelenleg meg
szabott állományával 6 hárommotoros elsővonalbeli szállító repülőgép üzemben 
tartására van kiépítve. 

6. Az ejtőernyős zászlóalj és az ejtőernyős századok harcos csoportra és földi 
részlegre tagozódnak. 

7. Az ejtőernyős szállító repülőszázadnak a repülőtér gondnoksággal való 
együttműködése azonos a többi hajózó századdal. 

8. Az ejtőernyős zászlóalj önálló állománytest és önálló anyag- és számadó
test parancsnokság."72 

1941 első negyedében a pápai ejtőernyős zászlóalj parancsnoksága jól kidol
gozott tervezetet terjesztett a légierők parancsnoksága elé. El kell ismernünk, 
az anyag korszerű, körültekintően összeállított. Megszövegezéséből könnyen 
megállapítható, hogy a felterjesztés Bertalan Árpád őrnagy munkája, miután 
jelentős hasonlóságot mutat azzal a tervezettel, melyet néhány évvel előbb 
ugyancsak ő készített a gránátos csapatok számára. 

Az általános elvekből két mondatot érdemes kiemelni : 
„Az eltipró lerohanás szelleme az ejtőernyős csapat harci eredményeinek 

legkimagaslóbb értéke. 
Az ejtőernyős csapat tehát a halálfélelmet, a hadifogságot nem ismerő vállal

kozó szellemet és a mindent eltipró lerohanás lendületét minden eszközzel ápol
ja és a legmagasabb fokra emelje." 

A pápai parancsnak ezt az elvet már régen vallotta, a következő felírás az 
ejtőernyős kaszárnya folyosóján és termeiben több helyen megtalálható volt: 
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„Az ejtőernyős halálfélelmet és hadifogságot nem ismer." 
Az ejtőernyős csapat harci feladataival kapcsolatban a következőket olvas

hatjuk a tervezetben: 
„ . . . ipartelepek, közlekedési gócpontok, vasutak, úttestek, műtárgyak, táv

író-, távbeszélő és rádióösszeköttetések és központok, víz- és áramvezetékek, 
élelem-, üzemanyag- és egészségügyi anyagraktárak elrombolása ; 

repülőterek elrombolása, 
szorosok elzárása vagy szabaddátétele, 
valamely fontos terepszakasz időleges megszállása a földi gyors csapatok 

megérkezéséig ; 
hírveréssel (propagandával) és egyéb cselekményekkel az ellenséges polgári 

lakosság megfélemlítése."73 

Az alkalmazással kapcsolatban még a következőket olvashatjuk a tervezet
ben: 

„Az ejtőernyős csapat önállóan — sikert ígérően — csak gyors lefolyású és 
rövid időtartamú feladatok megoldására képes. Huzamosabb tartalmú feladatok 
végrehajtásával előbb-utóbb megsemmisül. Ezért nagyobb szabású és hosszabb 
időt igénylő feladatok megoldására a légi úton szállított gyalogsággal együtt
működve alkalmazzuk."74 

Az ejtőernyős vállalkozás megszervezésének tényezőit nyolc pontban foglalja 
össze a tervezet. Közülük különösen az utolsó kettő figyelemre méltó: 

„7. Begyakorlás. 
Az ejtőernyős vállalkozást elvileg mindig be kell gyakorolnunk otthon, a 

valósághoz hasonló terepen; anélkül azonban, hogy a vállalkozás parancsnokán 
kívül bárki tudná a gyakorlás célját és a tervezett feladatot. Erre lehetőleg 
mindig módot és időt kell adnunk, mert az ejtőernyős vállalkozás rendkívül 
kockázatos és súlyos feladatot ró annak parancsnokára. 

8. Összeköttetés. 
A vállalkozást végrehajtó ejtőernyős csapat minden esetben rendelkezzék 

rádióval. Összeköttetést kell felvennie elsősorban az elöljáró ejtőernyős csapat 
parancsnokságával és avval a seregtest parancsnoksággal, amelynek hdm. (had
műveleti — H. J.) területén működik. Az egyes vállalkozó csoport külön pa
rancsra egymással is tartsanak összeköttetést."75 

Ezt a dokumentumot, melynek egyes megállapításai még ma is időszerűek, 
értékes anyagként kezelték mind a légierők parancsnokságán, mind pedig 
Pápán az ejtőernyős zászlóaljnál. 

Márciusban az ejtőernyős alakulatok kiegészítése tárgyában a légierők pa
rancsnoksága olyan átfogó tervezetet küldött a Honvédelmi Minisztériumnak, 
mely döntő változást volt hivatva előidézni ebben a kérdésben. 

A javaslat igen rokonszenves. Kenesse altábornagy a tiszti utánpótlást, mint 
azt már egyik előző jelentésben rögzítette, a tisztképző intézményeken keresz
tül kívánta megoldani: ezekben a intézményekben kellene megfelelő propa
gandával elérni, hogy a tisztjelöltek már az iskolában kérjék magukat az ejtő-
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ernyős fegyvernemhez, s az akadémián kapjanak előzetes kiképzést vitorlá
zással, szoktató repüléssel, néhány ugrással, s a nagygyakorlatok időszakát 
töltsék Pápán az ejtőernyős zászlóaljnál. Ilyenformán az akadémiáról egyenesen 
az alakulathoz kerülnének. 

Teljesen hasonló lenne az altiszti utánpótlás is, csak itt a jutási altisztképző 
iskola felső évfolyamaiban kellene propagandát folytatni, s a felkészítést el
végezni. 

Gondolt a tervezet készítője továbbszolgáló legénység kialakítására is: ezt 
az ejtőernyős zászlóalj keretében oldanák meg az* itt működő tisztesképző is
kola segítségével, melynek felszerelését Németországból vásárolt eszközökkel 
egészítenék ki. A javaslatban szó van arról is, hogy a továbbszolgálatra jelent
kezésnél legkevesebb hat évet kell vállalnia az arra alkalmasnak minősülő 
jelöltnek. 

A sorlegénység kiegészítésével kapcsolatban is döntő változtatást akart meg
valósítani a tervezet szerkesztője. Azt javasolta, hogy a polgári életből önkéntes 
jelentkezés alapján egyenesen az ejtőernyős zászlóaljhoz kerüljenek a fiatalok. 
Ilyenformán az alakulatnál lenne újonckiképzés is: az ejtőernyős zászlóalj pa
rancsnokától nyert értesülés szerint a tisztikar az újonckiképzést örömmel vál
lalja. Ebben az esetben azonban egészen természetesen nagyon komoly előkép
zést kell megvalósítani. Ez a haderőn kívüli repülőkiképzés keretében, azzal 
párhuzamosan történne. A már elkészült és felhasználatlanul heverő ugrótor
nyot Budapest valamelyik alkalmas helyén fel kell állítani, és a kiképzéshez 
oktatószemélyzetet kell szervezni. A leventék, diákok, cserkészek, egyetemi 
hallgatók és más szervezett polgári alakulatok bevonásával a kiképzést sürgő
sen meg kell kezdeni a következőképpen: 

„Minden nagyobb városban (...) meg kell szervezni az ejtőernyős szakosztá
lyokat. Nem kell sok felszerelés, elég egy kiselejtezett, de hajtogatásra alkalmas 
ejtőernyő és egy-két fő oktatószemélyzet.. . Az oktatók megismertetik a jelent
kezőkkel az ejtőernyős szolgálat minden csínját-bínját, és megtanítják az ejtő
ernyőt hajtogatni tökéletesen (...) Emellett fokozott zárt és harcrendi kiképzést 
is lehet folytatni (...) Ez az előképző elméleti és gyakorlati oktatás a téli hóna
pokban (. . .) folyik, és ennek eredményeképpen a legkiválóbbak felkerülnek 
Budapestre, ahol toronyugrásokat és szoktató repüléseket ( f o n t o s ) végeznek 
(...) A toronyugrással, szakoktató repüléssel párhuzamosan fokozott zárt- és 
harcrendi kiképzés is folyna, és az eje. zlj-hoz való bevonulás előtti minősí
tésben ez utóbbi kiképzési ágak is szerepelnének."70 

A nagyon alapos tervezet foglalkozik az ejtőernyős alakulat számára folyta
tott tartalékképzéssel is. 

A tiszteket harmincéves korukban, a legénységhez tartozókat huszonnyolc
évesen bocsátják el az ugró állományból. Ezután nem ugró beosztásba kerül
nek, vagy más alakulat tartalékállományába nyernek elhelyezést.77 

Ennek a szabályozásnak a gyakorlatban nem tettek eleget. Bertalan Árpád 
parancsnok már majdnem negyven éves volt, mikor az ejtőernyőzést elkezdte, 
s negyvenkét éves korában, számos csonttörés után is rendszeresen ugrott. 
Szügyi Zoltán alezredes és Egyedi alazredes szintén elmúltak negyven évesek, 
mikor ugrani kezdtek. 

76 HL 29494/eln. 10. — 1941. 
77 Uo. 
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Ahol tartalékos legénység van, ott kell lenniök tartalékos tiszteknek. A terve
zet rájuk is gondol: 

„Az ejtőernyős tartalékos tisztek képzésére legalkalmasabb mód az, ha az eje. 
zlj. haderőnkívüli előképzésen átesett és megfelelt karpaszományosokat kap 
új on okiképzésre és azokat saját maga képezi ki szakaszparancsnokokká. 

A kiképzett karpaszományosok három évi tényleges szolgálat után: 
a) tartalékviszonyba kerülnek az eje. alakulat állományában, 
b) 6 éves tsz-ra (továbbszolgálatra — H. J.) jelentkezhetnek, 
c) a legkiválóbbak még tsz. kötelezettségük letelte előtt átkerülnek . . . a tény

leges eje. tiszti állományába."78 

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy az ugró állományhoz tartozó tartalékos 
tiszt évenkét hat hétre köteles bevonulni formában tartó gyakorlatra, szoktató 
repülésre és ugrásokra. A nem ugró tartalékos tiszt csupán háromévenként vesz 
részt fegyvergyakorlaton. 

A tervezetet a légierők parancsnoksága a következő megállapítással zárta: 
„A javasolt kiegészítési módszerek megteremtésével elérhető az, hogy telje

sen egységes szellemű, eje. gondolatban összeforrott mindenre elszánt ejtőer
nyős alakulatokat lehet felállítani, mely alakulatokban a vezetőség teljes mér
tékben megbízhat. A mostani eje. alakulat tisztjei és legénysége között sok 
nem odavaló van, akik valóságos alkalmazás esetén a többi derék bajtársukat 
bajba döntik és a vállalkozást kudarcba fullasztják."79 

Ismerve az ejtőernyős alakulat kitűnő szellemét, összeforrottságát, az utolsó 
mondat rendkívül igazságtalannak tűnik. Erre a megállapításra nyilván azért 
volt szükség, hogy a következő időszakban elért eredményeket, az alakulatnál 
a jövőben bekövetkező fejlődést a légierő vezetői saját irányító tevékenységük
nek tulajdoníthassák. 

Harci bevetés tragédiával 

Az első negyedév végén úgy tűnt, megoldódik az ugrókiképzés ügye a pápai 
alakulatnál. Csepelen sikerült elvégezni a szükséges javításokat, így az öt 
Savoya — Marchetti 75-ös gépből négy március második felében már Pápán 
volt. Ugrásokra azonban mégsem került sor, mert az olvadásnak indult nagy 
mennyiségű hótól a repülőtér erősen felázott, nem bírta volna el a terheléssel 
felszálló súlyos gépeket.80 

Közben háborús feszültség támadt Jugoszlávia és Németország között. Bel
grádban a németbarát kormányt elsöpörte a népharag, ezért várható volt a 
Wehrmacht támadása. Bizonyosnak látszott, hogy ebből a konfliktusból Magyar
ország sem tudja majd kivonni magát. 

A fokozódó háborús feszültség miatt a honvédségnél az összes tanfolyamot 
leállították, s a hallgatókat visszaküldték csapattesteihez. Bertalan Árpád őr
nagy is visszaérkezett Pápára a vezérkari iskoláról, s átvette a parancsnokságot 
Labancz századostól. Miután egyre világosabbá vált, hogy a Jugoszlávia elleni 
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támadásban a magyar honvédségnek is részt kell vennie, Bertalan őrnagy 
igyekezett elérni, hogy az ejtőernyős alakulat is alkalmazásra kerüljön a had
művelet során. Szerette volna régi, kitűnően képzett katonáit próbára tenni 
harci helyzetben, mielőtt leszerelnek. Egy harccsoport bevetésére ígéretet is 
kapott. A pápai parancsnok javaslatának megfelelően a Bácskában, Szent
tamásnál, annak a hídnak az elfoglalása volt a feladat a földi csapatok megér
kezése előtt, mely a Ferenc-csatornán át Ű j vidék felé biztosította a közleke
dést.81 

Megkezdődött annak a kétszáz főnek a kiválasztása, akik a bevetésben részt 
fognak venni. Ezek többsége Majthényi főhadnagy századából került ki. A ki
szemeltek megkapták a szükséges felszerelést. Az ernyőkön kívül vászontokba 
helyezett géppisztollyal, rohamkéssel, lőszerrel, pisztollyal, élelemmel láttak el 
mindenkit. Sor került a földetérés utáni tennivalók gyakorlására is. Az árká
szok a marcaltői hídon, mely pontos mása volt a szenttamásinak, többször ki
próbálták, hogyan kell a robbantószerkezeteket leszerelni. 

Probléma is akadt. Kelemen Károly repülőszázados nem vállalta a felszállást 
megterhelt gépekkel a felázott pápai repülőtérről. Némi tanácskozás és távirat
váltások után az az elhatározás született, hogy a bevetést a Veszprém melletti 
jutási repülőtérről hajtják végre. Ez Pápától mindössze ötven kilométer távol
ságra van, talaja köves, minden időben jól használható. A határozat szerint a 
gépek üresen repülnek át, a harccsoport pedig gépkocsikkal települ át.82 

Szokolay Tamás főhadnagy, a zászlóalj segédtisztje így rögzítette a további 
fejleményeket : 

„A vezérkari főnökségtől érkezett parancs értelmében április 12-én délig 
kellett az áttelepülést végrehajtani, mert déltől kezdve már várható volt a be
vetési parancs. Ekkor váratlan esemény következett be. Április 10-ről 11-re 
virradó éjjel hóesés és hófúvás volt a Bakonyban, ami kétségessé tette a gép
kocsik útját.))83 

Április 11-én délben elállt a hóesés és enyhére fordult az idő. 12-én hajnal
ban langyos eső siettette a hó elolvadását, így gépkocsik segítségével minden 
nehézség nélkül megtörtént a kétszáz ejtőernyős katona áttelepülése Veszprém
be, a jutási repülőtérre a kora délelőtti órákban. A négy SM-75-ös repülőgép 
kevés üzemanyaggal ugyanakkor repült át, ahol feltöltötték őket, elhelyezték 
bennük a négy-négy, egyenként száz kilogrammos ejtőtartályt a lőszerrel és 
a nehéz gyalogsági fegyverekkel. Kézi kidobású tartályt csak az egészségügyiek 
vittek magukkal.84 

Varga János törzsőrmester, a szállító század egykori kiváló pilótája 1983-ban 
hangszalagra rögzített emlékezésében azt állította, hogy 1941. április 12-én az 
induláskor mind az öt SM 75-ös gép ott volt a pápai repülőtéren, ö vezette 
volna az E-101-es gépet, Kelemen százados pedig az E-105-ös lajstromszámút. 
A motorpróba során a parancsnok gépénél gyújtási rendellenességek mutat
koztak, mire Kelemen százados a 101-es gépet átvéve repült át Veszprémbe a 
kötelék élén. Varga János Pápán maradt az E 105-ös géppel, melynek javítása 

81 L. a 4. sz. jegyzete t . 
82 Szokolay, 65. o. 
83 Uo. 
84 L. a 45. sz. j egyze te t . 
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estig tartott. Mire Varga törzsőrmester nem sokkal 17 óra után gépével Vesz
prémbe érkezett, a szerencsétlenség már megtörtént. Ezt a vallomást más em
lékezők nem erősítették meg.85 

A négy szállítógépet kitűnő pilóták vezették: Kelemen Károly százados, Ge
lencsér Ferenc főhadnagy, Szálkai Sándor törzsőrmester és Kurcz Róbert fő
hadnagy. A személyzet többi tagjai, a másodpilóták, a rádiósok, a hajózó
szerelők és fedélzeti lövészek mindannyian kipróbált emberek voltak. 

Az indulás eseményeit hiteles adatok alapján tömören így összegezi Sárhiday 
Gyula : 

„A bevetési parancs 15 óra 45-kor géptávírón megérkezett délután 17 órára 
a 3. hadsereg parancsnokságától. így 16 óra 45-kor a deszant beszállt, majd a 
pilóták, és a motorok bemelegítése után megindultak. A 4 gép eredetileg a két 
kis hangár előtti betonon állt, majd egymás után fordultak jobbra, elgurultak 
a repülőtér város felőli végébe, ott bal fordulattal szembefordultak a széllel és 
a bakonyi Papod-tetővel, majd az E-101-es nekifutott.86 

Mi a helyzet a 101-es gép belsejében a felszállás időpontjában? Erről Szokolay 
Tamás segédtiszt így számol be megbeszélésében: 

, , . . . a katonák a kétoldalt elhelyezett padon ültek. A gép hátsó harmadában 
voltak kétoldalt az ajtók, melyeken a beszállás és kiugrás történt. A gépben 
mindenki ült, csak hárman álltunk a két, egymással szemben levő ajtó között. 
A baloldali ajtónál Bertalan őrnagy, a jobboldalinál Majthényi főhadnagy állt. 
Én kettőjük között helyezkedtem el a géppuskalövész állása alatt. Bertalan 
őrnagy és Majthényi főhadnagy kezdte volna az ugrást, ez lett volna a jeladás 
a többi gépnek is."87 

A baleset leghitelesebb leírását Sárhiday Gyula tanulmányában találjuk: 
„Motorhiba nem volt, a gép a hangárok vonalában felemelkedett. Az E-103 

éppen indult a nekifutásnak, az E-102 gurulásban volt, az E-104 megindult, 
amikor a vezérgép hirtelen meredeken kezdett emelkedni felfelé, elvesztette 
sebességét, 50—60 méter (más adat szerint 100 m felett) magasságban átbillent, 
majd kissé lógó jobbszárnnyal csúszott lefelé. Lapos szögben, de működő moto
rokkal siklott, és nem befúródva, hanem érintve a talajt csúszott. A gép lég
csavarjai leszakadtak, a jobb motor levált, és benyomódott a kabin oldalába, 
az alsó burkolat feltépődött, az alsó géppuskaállás leszakadt, majd a kiömlő 
benzin a forró alkatrészektől lángra lobbant."88 

Mi történt a baleset után a lángbaboruló gép belsejében? Hogyan sikerült 
onnan nyolc főnek kisebb-nagyobb sérülésekkel kimenekülni? 

Majthényi főhadnagy, aki baloldalt állt, még zuhanás közben kinyitotta az 
ajtót. Neki ezen keresztül az első másodpercekben sikerült kijutnia. Követte őt 
Sacelláry zászlós és Szokolay Tamás főhadnagy. Benkő István repülő-lövész 
szakaszvezető a hátsó géppuskaállásból a gép oldalán lecsúszva menekült a 
tomboló tűzből. Rajtuk kívül még négy maradt életben, ők a belső térből törtek 
Ici a lángtengeren keresztül. Kettőnek az emlékezéséből érdemes egy-egy rész
letet kiragadni. 

85 Varga János r epü lő tö rzsőrmes te r emlékezése a szerző b i r t okában . 
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Bakó István szakaszvezető középtájon ült a gépen, ö így vall meneküléséről: 
„Emlékezetem szerint a zuhanás pillanatában kivágódott az egyik ajtó, s 

maga mögé zárta Bertalan Árpád őrnagyot, aki így nem tudott menekülni. 
A másik ajtón keresztül néhányan kijutottak a szabadba. Én az alattam heverő 
testek vergődését érezve gyorsan összeszedtem magamat. . . A tűz pokolian 
perzselt. Kétségbeesett dühvel rántottam ki a rohamkésemet, s magam mellett 
többször végighasítottam a gép vászonból készült oldalát. Feltárult hát előttem 
a menekülés ú t ja . . . Félig eszméletlenül, iszonyú kínok között jutottam át a 
gépet körülvevő lángokon.. ."89 

Székely Sándor szakaszvezető, századhírvivő közvetlenül a pilótafülke mellett 
kapott helyet, így őt ennek fala egy ideig megvédte a bevágódó lángoktól: 

„A földet érést okozta ütközéstől. . . a katonák többsége a pilótafülke ajtajá
hoz vágódott... Borzasztó volt, amint fetrengtek az emberek és egymást mar
ták . . . a láng belekapott az overallomba, s lágyékig le is égett rólam . . . Ekkor 
a gép oldala, mely vászonból volt, leégett, leomlott, s látni lehetett a tűztengert, 
mely körülvette a gépet. A következő pillanatban a bordák között kiugrot
tam."90 

Legendába illő, de tény, hogy az egyik katona, aki kimenekült a lángokból, 
visszarohant, hogy szeretett parancsnokát, Bertalan Árpádot kimentse. Termé
szetesen életét vesztette. A tragikus jelenetet így írta le évekkel később a men
tésben részt vevő második harccsoport egyik katonája : 

„A robbanások közepette itt is, ott is jajgatások hallatszanak.. . Egy ember a 
sebesültek közül felugrik, rohan az égő gép felé és ordítja: 

— Az őrnagy úr még bent van ! Mentsük meg ! 
A letörött ajtót félrelöki és bemászik. Újabb detonáció következik be. Többé 

nem mozdul semmi."91 

A baleset után a veszprémi repülőtéren Kiss Zoltán főhadnagy vette át a lét
számban megfogyatkozott osztag parancsnokságát, ö a bevetés végrehajtását 
javasolta kisebb erőkkel. Ennek megfelelően megkezdte az előkészületeket, 
csökkentette a létszámot és a ledobásra kerülő anyag mennyiségét. A katonák 
közül azokat szólította le a gépekről, akiket láthatóan felzaklatott a tragédia. 
A hadműveleteket irányító 3. hadsereg parancsnoksága 19 óra előtt néhány 
perccel úgy döntött, hogy a bevetést az alegység hajtsa végre. A három gép a 
legrövidebb időn belül el is indult. Az E-102-es bal motorja rövid idő múlva 
akadozni kezdett, ezért ez a gép némileg lemaradt, de a kötelék így is eljutott 
a Bácskába. 

A hadműveletet értékelő jelentés szerint az ugrás erős szürkületben Csanta-
vértől délre történt ellenséges területen mintegy 15 kilométer távolságban a 
szenttamási hídtól. A parancsnok összeköttetést keresett és talált is az előre
nyomuló magyar gépkocsizó alakulatokkal. Velük együtt nyomultak előre, s 
így vettek részt Szenttamás birtokbavételében, és a célként megjelölt híd el
foglalásában, végül Üjvidék északi részének megtisztításában. A jelentés elis
meri, hogy az ejtőernyősök elszánt, bátor, igen rámenős magatartást tanúsí-

89 Bakó István volt ejtőernyős szakaszvezető emlékezése hangszalagon a szerző birtokában. 
90 Székely Sándor volt ejtőernyős őrmester emlékezése hangszalagon a szerző birtokában. 
91 Lakat Ferenc volt ejtőernyős szakaszvezető „Katonadolog" című emlékirata a szerző bir

tokában. 

— 164 — 



tottak. Azt a későbbi vizsgálat sem tudta kideríteni, miért történt előbb az 
ugrás, ki adta meg erre a jelet.92 

A bevetett alegység még a Délvidéken tartózkodott, mikor Veszprémben 
április 15-én a Vörösmarty téren megtörtént az áldozatok búcsúztatása katoli
kus, református és evangélikus lelkészek közreműködésével. Ennek befejezté
vel 17 koporsóval megindult a menet a közeli temetőbe. Bertalan Árpád ejtő
ernyős őrnagy, Kelemen Károly repülőszázados és Bene László repülő főhad
nagy koporsóját koszorúkkal együtt egy-egy katonai tehergépkocsira helyezve 
elszállították Budapestre. Másnap a Farkasréti temetőben az ország vezetői, a 
vezérkar, külföldi katonai attasék és óriási tömeg jelenlétében történt meg a 
három tiszt búcsúztatása és temetése. 

A veszprémi sírkertben két méter szélességű, hosszú, mély árok fogadta be a 
két repülőkatona, Petrik János rádiós őrmester, Döbör János hajózó szerelő és 
a 15 ejtőernyős elszenesedett holttestét. A légierők zenekarának gyászzenéje, 
a száznál több hozzátartozó szívettépő zokogása, a 17 koporsóra hulló görön
gyök tompa dübörgése, a díszsortüzek dörgése leírhatatlan érzéseket váltottak 
ki a jelenlevőkből.93 

Az 1941-es év második felének eseményei 

Az 1941. április 12-i veszprémi légikatasztrófa s a parancsnok halála nem 
állíthatta meg a fejlődés folyamatát. Labancz vezérkari százados vezetésével az 
ejtőernyős zászlóaljnál folytatódott a mindennapi élet. 1941 márciusában és 
áprilisában a fejlesztési tervnek megfelelően új jelentkezők tömege áradt az 
alakulathoz. Folyt ezek szelektálása és kiképzése. S miután a legénység lét
száma megemelkedett, egyre nagyobb szükség lett ugrást vezető képzett ejtő
ernyős parancsnokokra.94 

Májusban próbaszolgálat indult Pápán az alkalmassági vizsgán szerencsésen 
túljutott fiatal tisztek számára. Ekkor került Bárczay János főhadnagy, az ejtő
ernyősökről szóló nagy érdeklődést kiváltó két könyv írója is az alakulathoz. 
Az egyik résztvevő, Ladányi Domonkos így írt a Pápán tapasztaltakról: 

„Az egyhónapos próbaszolgálat szokatlanul kemény volt. A mintegy ötven 
önként jelentkező tisztből talán harmincan kezdtük el, s kevesebb mint húszan 
fejeztük be. A főfoglalkozás napi hét-nyolc óra kemény, kimerítő sportból és 
szak-testgyakorlatból állt, mely már a második napon olyan izomlázat eredmé
nyezett, hogy alig tudtunk vánszorogni. Valóban erős akarat kellett a gyakor
lat folytatásához.. ,"95 

A fizikai próbatétel mellett nemcsak a legénységnek, a tiszteknek is ki kellett 
állniuk a bátorság és állhatatosság próbáját. A kiképzők minden alkalmat meg
ragadtak arra, hogy az ejtőernyőzés halálos veszélyeire figyelmeztessék a jelöl
teket. 

Komoly próbatételt jelentett még az ugrásokra történő közvetlen felkészítés. 
Ennek az eszközei a legkisebb mértékben sem nyerték meg a fiatal tisztek tet
szését : 

92 HL 55341/eln. le . vk. — 1941. 
93 Napló (Független középdunántúli napilap) 1991. április 12. sz., 4. o. 
94 L. a 4. sz. jegyzetet . 
95 Vitéz Ladányi Domonkos: E j tőe rnyős élet. Kanadai Magyar Szárnyak, 1989. évf., 116. o. 

— 165 — 



„A speciális ugró előképzés nem volt túl vonzó. Kettő-, három- és négyméter 
magas ugrópadokról kellett naponta leugrálnunk. Ugyanerre a célra szolgált az 
»akasztófa« is, amit senki soha nem tudott megkedvelni. Egy 2—3 méter széles 
és 12 méter magas, futballkapuhoz hasonló faépítményen mindig nagyobb és 
nagyobb magasságra húzták fel a kiképzendőt — naponta néhányszor —, majd 
formálisan leejtették, hogy gyakorolja az előírt szabályos földetértést."90 

Egy egész hónapig tartó felkészítés után került sor az első ugrásra, mely 
előtt néhányan ismét visszaléptek. A többség azonban teljesítette a jelvény 
megszerzéséhez szükséges négy ugrást. Igen hűségesen tükrözi a fiatal tisztek
nek a lelkiállapotát az a néhány sor, melyet Ladányi Domonkos rögzített: 

„Vágyunk teljesült . . . a régi tagok befogadtak maguk közé. Sugároztunk az 
örömtől. Nem tagadom, sok volt bennünk a hiúság és büszkeség. . ."!,~ 

Még egyetlen hónap sem telt el a légikatasztrófa óta, az alakulat máris enge
délyt kapott, hogy felvegye első parancsnoka nevét. így 1941. május 9-től hiva
talos elnevezése a következő lett : „Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád I. Hon
véd Ejtőernyős Zászlóalj". A pecséteken és fejbélyegzőkön ez szerepel 1944 
őszéig."8 

A névadással mind az alakulat személyi állománya, mind Pápa népe messze
menően egyetértett. A város képviselőtestülete ezen kívül a Vaszari utat, mely 
a repülőtérre vezetett vitéz Bertalan Árpád útjának nevezte el.9" 

A délvidéki harcokban történt szereplésért az ejtőernyős zászlóaljnál többen 
kaptak kitüntetést. Az ezzel kapcsolatos ünnepélyre a helyi lap tudósítása sze
rint júniusban került sor. Az újságban egyebek mellett a következőket találjuk: 

„ . . . a Nagytemplom melletti térségen felsorakozott pápai ejtőernyős zászlóalj 
és a repülőszázad alakulatai előtt a város katonai parancsnoka szemlét tartott, 
melynek végeztével ünnepély keretében nyújtotta át azoknak a hős katonák
nak a kormányzó úr által adományozott ezüst- és aranyérmeket, akik a Dél
vidék visszaszerzése alkalmával különösképpen kitüntették magukat.. ."10° 

Az újságcikk nem tesz említést arról, hogy ugyanakkor osztottak ki jelvénye
ket a honvédségen belül folyó sportversenyeken elért teljesítmények jutalma
zására. A beszédet tartó tiszt büszkén említette meg, hogy a zászlóalj jóval több 
sport ügyességi jelvényt nyert el, mint a győri gyaloghadosztály.101 

A pápai repülőtér nem volt ideális, hamar átázott a talaja, ami komoly ve
szélyt jelentett a súlyos szállítógépek fel- és leszállásánál. A légierők parancs
nokságának az 1941. március l-jén a Honvédelmi Minisztériumba küldött jelen
tése a repülőterekről beszámolva a pápait nedvesnek minősítette, s a karban
tartás hiányát említette. 1941 nyarán alagcsövezték a repteret. Ebbe a vállal
kozók mellett a legénység is besegített. Ezt a munkát a nyári hőségben nem 
nagy örömmel végezték a vidám életre, az ejtőernyős ugrások élményére vágyó 
katonák, és a kiásott árkokat az utasítást kiadó parancsnokról, Labancz-csatorna 
néven emlegették.102 
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A Savöya-gépek a veszprémi szerencsétlenség után egy ideig a pápai repülő
téren vesztegeltek, az ugrásokat Capronikbol hajtották végre. Csak miután 
Magyarország a németek oldalán belépett a Szovjetunió ellen a háborúba, vet
ték ismét használatba ezeket az óriásgépeket. 

1941 július első napjaiban a Kárpátokon túl harcoló 1. hegyivadász dandár a 
gyors előrenyomulás során elvesztette összeköttetését, ezért légi úton kért sür
gős utánpótlást. A további fejleményekről az egyik történeti munka szerzője 
így tudósít bennünket : 

„Az 1. hegyidandár kérésének teljesítésére az ejtőernyős szállító repülőszá
zad kap parancsot július 5-én 15 óra 10-kor a debreceni áttelepülésre három 
repülőgéppel, egy tiszt és kilenc ejtőernyős katona személyzettel. A szállítandó 
élelmiszer még nem volt becsomagolva, ezt csak 22 órakor tudták befejezni. 
A rakomány 19 fémhüvelyben és 31 szabálytalan csomagban teherernyőkkel 
került ledobásra. A ledobás helyéül a Kolomeától D-re 46 km-re levő Mareinice 
községet adták meg azzal, hogy a ledobóhelyet füsttel fogják jelezni. Másnap 
a raj nem kapott időjárásjelentést. 7 óra 30-kor indultak, de a hegyek felhőben 
voltak, és háromórás repülés után dolguk végezetlenül visszatértek. 16 órakor 
újabb kísérletet tettek új ledobóhellyel. Átjutva a Kárpátokon a megadott hely
re le is dobták a csomagokat, s az ejtőernyősök is kiugrottak. Az erdőből saját 
tüzet kaptak, mert a dandár nem tudott a ledobásról."103 

A vállalkozást Godó Ferenc hadnagy vezette, rajta kívül kilenc katona vett 
benne részt. Mindannyian sérülés nélkül földet értek, s azonnal megkezdték az 
ejtőernyők összegyűjtését és hajtogatását. E feladat felelőse Trembiczky István 
őrmester volt, aki ezt végre is hajtotta. A katonák, az ejtőernyősök és ledobó-
tartályok hazaszállítása előbb kocsival, majd gépkocsival, végül vonattal tör
tént.104 

Az ejtőernyős szállító repülőszázad Savoya gépei ettől kezdve az anyaország 
és az Ukrajnában harcoló egységek közötti szállítási feladatokat hajtották 
végre, miután megfelelő repülőterek kerültek a magyar csapatok birtokába. 
Többnyire utánpótlást vittek és súlyos sebesülteket hoztak. Amennyire lehetett, 
folyóvölgyekben, a víz felett repültek, így kevésbé érhették el őket a partizá
nok lövései. Teljesítményükre jellemző, hogy 1941. augusztus 11-ig 681 órát 
repültek Budaőrs és a hadműveleti terület között.105 

Sajnos, az ilyen jellegű feladatok végrehajtása is áldozatokkal jár. Az E-105 
lajstromjelű Savoya 1941. november 5-én felszállás után hegynek ütközött és 
lezuhant. A szerencsétlenségnek kilenc halálos áldozata volt, három tiszt és hat 
katona.106 

Az ejtőernyős alakulatban az első két-három évben kialakult demokratikus 
szellem következménye volt, hogy nemcsak a tisztikar, hanem az altisztek és a 
katonák is kritikával fogadták az új parancsnokot, elvárásáaik voltak vele 
szemben. Olyan határozottnak, tekintélyesnek, tiszteletet parancsolónak, de 
ugyanakkor emberségesnek, puritánnak akarták látni, mint amilyen Bertalan 
Árpád volt. Labancz százados nem állta ki a próbát, nem tudta megnyerni a 

103 HL Tgy. 2787. Vesztényi János: A m a g y a r k a t o n a i r epü lés tö r t éne te (1919—42.) Kézira t , 
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személyi állomány bizalmát. A tisztek közül többen elkérték magukat az ala
kulattól, a legénység körében is elégedetlenség volt érezhető. 

A légierők parancsnoksága személycserére kényszerült. Labancz századosi 
Kárpátaljára helyezték az egyik hegyivadász alakulathoz. Helyébe vitéz Szügyi 
Zoltán vezérkari alezredest nevezték ki, aki néhány hónapon belül el tudta 
fogadtatni magát a pápai helyőrségben. Népszerűsége nem érte el Bertalan 
Árpádét, de mégis elnyerte a többség rokonszenvét, mikor a jelvény megszer
zéséhez szükséges négy ugrást napokon belül végrehajtotta.107 

1941 nyarán megszaporodott a balesetek száma. Májusban Pardi János, júli
usban Király Sándor honvéd zuhant le. ö k feltehetően kezdők voltak az ejtő
ernyős ugrásban. Szeptemberben Rúzsa Mihály őrvezető lett az ejtőernyőzés 
újabb áldozata. A halál okául mindhárom esetben koponyaalapi törést állapí
tottak meg. Júniusban Bojtár Albert tizedes és egy társa aknavető csőrobbanás 
következtében halt meg a pápai kórházban. 

A kialakult szokásoknak megfelelően a szerencsétlenül jártakat Pápán, az 
Alsóvárosi-temetőben helyezték örök nyugalomra, katonai tiszteletadással. 
Bojtár Albert tizedest a szülők kívánságára az egyházi szertartás után haza
szállították Kunmadarasra.108 

1941-ben alakult ki az a szokás, hogy halottak napján az Alsóvárosi-temető
ben az ejtőernyős katonák sírjánál reggeltől estig díszőrség állt overallban, 
szuronyos puskával. Később ez hagyománnyá vált. Megrendítő látványt nyúj
tott, amint évről évre egyre több sírnál jelentek meg szoborszerű merevséggel, 
feszesen álló őrök, többnyire az illető barátai, azok a bajtársak, akik vele egy 
szakaszban szolgáltak. Ugyanezen a napon díszőrség állt Veszprémben is a 
balesetet szenvedettek tömegsírjánál, valamint Bertalan Arpád ejtőernyős őr
nagy, Kelemen Károly repülőszázados és Bene László főhadnagy nyugvóhelyé
nél, a Farkasréti temetőben.109 

107 Vgron István ejtőernyős százados, egykori zászlóaljparancsnok szóbeli közlése. 
108 Pápa város 1941. évi halotti anyakönyvének a következő sorszámai: 159/1941., 180/1941., 
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109 Gondor Benda József egykori ejtőernyős törzsőrmester emlékezése hangszalagon a szer
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