
SÁRHIDAI GYULA 

AZ 1941. ÁPRILIS 12-1 EJTŐERNYŐS DESZANTHADMÜVELET 

1942. április' 12-én indult első harci bevetésére Veszprémből a magyar ki
rályi honvéd ejtőernyős zászlóalj 1. százada a Jugoszláv Királyság elleni had
műveletek keretében. Ennek a 40 éve történt eseménynek szinte csak szépiro
dalma van, a pontos tények rögzítése végeredményben eddig még nem történt 
meg. 

1941. március 25-én Cvetkovič jugoszláv miniszterelnök aláírta a háromha
talmi egyezményhez történő csatlakozási okmányt. A Balkánon zajló események 
ezzel drámaian felgyorsultak. Már március 27-re virradó éjjel Dusán Szimovics 
tábornok katonai államcsínyt hajtott végre Belgrádban, letartóztatták a mi
niszterelnököt és kormányát, a trónörököst II. Péter néven királlyá nyilvánítot
ták. A Jugoszláv Királyság politikája élesen németellenes fordulatot vett, 
amely nyilvánvalóan nem maradhatott válasz nélkül Németország részéről, s 
részben lerombolta a magyar kormányzat korábbi reményeit. 

Már 1941. március 27-én Hitler Sztójay magyar követ útján üzenetet inté
zett Horthy kormányzóhoz, melyben kérte, hogy a Jugoszlávia elleni akcióban 
magyar csapatok is vegyenek részt, s hogy Magyarország tegye lehetővé a né
met csapatok felvonulását. Ennek fejében elismerte Magyarország területi igé
nyét Jugoszláviával szemben, beleértve a Bánátot is. A kormányzó március 
28-án közölte Hitlerrel, hogy Magyarország kész teljesíteni a kívánságot, s 
a Legfelső Honvédelmi Tanács április 1-i ülésén Teleki Pál gróf miniszterelnök 
módosító javaslatait elfogadva rögzítették a részvétel kérdését és a vezérkarnak 
kiadták a megfelelő utasításokat. 

A német—magyar katonai megbeszéléseken körvonalazták magyar részről 
öt hadtest, a légierők és a folyamőrség bevetését a tervezett hadműveletbe. 
A Wehrmacht főparancsnoksága (OKW) közben kibővítette a Marita-tervet 
és kiterjesztette Jugoszláviára is. Felvonult a német 2. és 12. hadsereg, a Pan
zergruppe—1 és a 4. légiflotta, készenlétbe helyezték az Isztriai félszigeten az 
olasz haderőket is. 

1941. április 1-én és 2-án a befutó jelentések már kétségtelenné tették, hogy 
Teleki gróf külpolitikai kísérletei angol—amerikai vonalon nem találnak meg
értésre, számolni kell a hadiállapot bekövetkezésével a nyugati szövetségesek 
ellen. Teleki eddigi koncepciója a fegyveres semlegesség további fenntartásá
ról nem lesz elérhető. A revíziós törekvések, s a mögöttük álló erők hatása sok
kal erőteljesebb volt, semhogy követelni lehetett volna a háborúból való ki
maradás igényét. Az együttműködés Németországgal újabb területek azonnali 

— 242 — 



visszacsatolását ígérte, s az ezzel szembeforduló politika a mértékadó körök 
részéről számottevő támogatásra nem számíthatott. 

Teleki miniszterelnök ezt az ellentmondást az adott időben feloldani nem 
tudta, a lemondást nem tartotta megfelelőnek, így április 3-ára virradóra főbe 
lőtte magát. 

Halála a katonai és politikai helyzetet természetesen nem változtatta meg, 
a Wehrmacht csapatai április 2-án megkezdték a felvonulást Magyarországon 
is, majd április 6-án megkezdték a hadműveleteket Jugoszlávia ellen, több 
fronton. A döntés órája közeledett. Április 7-én a Magyarországon állomáso
zó német erők is bekapcsolódtak a hadműveletekbe. Április 10-én Zágrábban 
proklamálták a Horvát Köztársaságot, a korábban meghatározott magyar fel
tételek ezzel megvalósultak a magyar haderő részvételét illetően. Ez volt Te
leki gróf utolsó intézkedéseinek kései hatása. A parancsokat éjjel kiadták, áp
rilis 11-én reggel a magyar szárazföldi és légierők átlépték a déli határt. 

Ebbe a politikai-katonai keretbe ágyazódott a magyar haderő részvétele a 
Jugoszlávia elleni háborúban. Ennek igen szerény részét képezte a légierők 
rnűködése, s ezen belül egyetlen bevetést tett ki az ejtőernyős alakulat ledo
bása. Meg kell jegyezni, hogy erről az egy akcióról többet írtak napjainkig 
a magyar publicisztikában, mint az egész jugoszláv hadműveletről. 

A Magyar Királyi Honvédség keretében 1938-ban kezdődött meg lényegében 
az akkor újnak számító ejtőernyős egység megalakítása, amelyet az első világ
háborús rohamzászlóalj-parancsnok, vitéz Bertalan Árpád százados kezdemé
nyezett. Első lépésként hetedmagával megalakította a kiképző magot, majd 
más alakulatoktól önkéntes jelentkezés alapján 35, majd további 28 fő került 
Szombathelyre. Ez tekinthető az ejtőernyős század alapjának 1939-ben.1 A had
ügyminisztérium mérsékelten támogatta az erőfeszítéseket, elsősorban abból a 
meggondolásból, hogy a hadsereg modernizálása megköveteli a gyorscsapa
tok növelését, másrészt törekedni kell a környező hadseregek egységeit minő
ségileg felülmúló ütőképes alakulat kialakítására, amelynek költségei viszony
lag nem nagyok. Ezért 1940-től lehetővé tette egy zászlóalj kialakítását, amely 
két századból és kiegészítő részekből állt.2 A legszűkebb keresztmetszet a szál
lítórepülőgép-park volt, mert csak az olasz hitelből jobb híján átvett 5 db 
Savoia SM—75 gép állt rendelkezésre.3 Az ezekkel folytatott gyakorlatok köz
ben állt elő a háborús állapot a déli határokon, és valószínűleg április 2. után 
tett javaslatot Bertalan őrnagy, hogy a legjobban kiképzett 1. századdal a had
műveletekben részt kellene venni, harcszerű körülmények között történő be
vetésen. 

A kormányzó katonai irodája és a légierők parancsnoksága ismerte az egy
ség helyzetét, hisz állandóan napirenden szereplő kérdés volt a felszerelés kül
földről történő beszerzése. Politikai meggondolásokból — és katonapolitikai 
érvek hatására — végül hozzájárultak a bevetéshez egy eleve korlátozott, köny-
nyű igénybevételnek ígérkező hadjáratban.4 Általában túlértékelik Bertalan 
őrnagy szerepét és Horthy Miklós kormányzóhoz fűződő kapcsolatának súlyát. 
Tény, hogy javaslata egybeesett az egyéb meggondolásokkal támogatott irány
zattal, ezért kapott zöld utat. Mint a Mária Terézia-rend lovagjának, jogai közé 

1 Lásd erre vonatkozóan a HL Vkf. 1939/2000/eln. 8—1939 (H. L. T.) irat adatait, valamint Hajdú János szkv, 
az 1. e je szd. írnoka, ill. Dr. Kulcsár János szkv. a 2. eje. szd. írnoka közlései nyomán. 

2 Az 1939-es felállításra a HL Vkf. 218. dob. 71022/eln. le. I. 1939 irat, az 1940-es évi hadrend és Pataky Géza 
szds. ,Ég és föld között" e. könyve, Budapest, 1943. 

3 Az SM—75 gépek fokozatos átadásáról MALEE,T-től a LüH-nek, OL MALERT Et . iratai, ill. HL. Vkf. 218 
dob. több irata a gépek átadásáról a légierőnek. 

4 Szokolay Tamás fhdgy, segédtiszt és Sági László fhdgy rept. gond. parancsnoka közlése a szerzőnek a bevetést 
megelőző időszak eseményeiről. 
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tartozott soron kívüli kormányzói kihallgatást kérnie, ezt meg is kapta több 
ízben. Viszont semmi sem támasztja alá azt, hogy a l k o r m á n y z ó döntéseit 
bármiben is befolyásolhatta volna. Hor thy Miklós meghallgatott más magasan 
dekorált tiszteket is, de r i tkán fogadta el tanácsaikat változtatás nélkül.5 

A gépek problémái 

Az olasz Savoia-Marchett i gyár SM—75 t ípusú utasgépe (L. a képet!) 1937-
ben épült az AIR LITTÖRIA légiforgalmi vállalat rendelésére, 4 fő hajózó sze
mélyzet és 24 utas részére. A gyár 14 800 kg s tar t tömeg esetén 5000 kg te rhe
lést engedélyezett, amelyben utas + teher + benzin ér tendő. így a hatótávol
ság 2280 km, a repülési ídő 5,5 óra lehetett.0 Az olasz hitel kere tében kap tuk az 
öt gépet, de m á r magyar gyár tású WM K—14 motorokkal felszerelve; így ke
rültek a MALERT légiforgalmi vállalat tulajdonába. Rövid polgári használat 
u tán 1939-től á tadták őket a légierőnek. A légiforgalom nem tartot ta elég biz
tonságosnak a nehéz típust, amely kényes és igényes volt. A magyar motorok
kal gyújtási és olajozási hibák voltak, az olajhidraulikus tr immelő rendszer ké
nyes volt, a műszerfal éjszakai repülésre n e m volt a lkalmas, a vászon borítás a 
kormányokon és ívelőlapokon sérülékeny volt.7 

A gépek történetével foglalkozott Kováts Lajos is a Repülés 1970/11. sz. 
9 oldalán, de itt több kiegészítést kell tenni. A gépek számozása : 

polgári lajstromjel 
HA—SMA 
HA—SMB 
HA—SMC 
HA—SMD 
HA—SME 

gyártási szám 
SM—32012 
SM—32015 
SM—32020 
SM—32025 
SM—32030 

katonai lajstromjel 
E—101 
E—102 
E—103 
E—104 
E—105 

5 Gelencsér Ferenc szds, Sági László fhdgy, Szokolay Tamás fhdgy közlései, Stifter Miklós fhdgy levele Bertalan 
Árpád őrnagy szervezési kérdéseiről, utazásairól Budapestre, ill. kihallgatásáról a kormányzónál, amelyről a tisztek
nek többször említést tett . Stifter fhdgy. bizonyos abban is, hogy a bevetési parancs Hughes távírón jött a Vkf-től, 
alárendelési viszonnyal a Gyorshadtest pságnak. Bertalan őrgy. ott aludt az ügyeletes ágyán a távíró mellett, to
vábbi parancsok a 3. hads. pságtól érkeztek be. 

0 Az SM—75 leírása Handbuch der Lultfahrt. Jg. 1939. J. F. Lehmans Verl., München. 302—303. o. 
7 Az SM—75 gép műszaki kérdéseiről Bánhidi Antal tart. fhdgy gépészmérnök pilóta, Gelencsér Ferenc szds. 

pilóta és Szálkai Sándor hiv. törm. pilóta egyöntetűen nyilatkoztak a szerzőnek 1970—80-ban, valamennyien repül
ték a típust. 
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Ez azt mutatja, hogy 1938-ban az olasz sorozatgyártás során az elsőtől el
tekintve, mindig az 5. gépet vették ki magyar szállításra. Tehát nem egy rö
vid olasz széria gépeit adták át, amit a légitársaság leadott, hanem egy kb. 
60 db-os szériából kaptuk, amely 5 olasz vállalat részére épült, de 1940. júniusa 
után a légierők kezelésébe ment át, mint az összes olasz utasszállító gép. 

A későbbi E—101 gépbe a WM Jupiter osztálya a 2363', 2364, 2365 számú, 
WM—K—14 Kirsch motort szállította ki beépítésre, s tudomásunk szerint le
zuhanásig nem is cserélték őket. A gépeket 1938 június—júliusban berepülték, 
majd 1938 végén légi úton hozták Magyarországra. A MALERT vállalat lénye
gében 1939 február—augusztus között repülte a típust, s 1939 szeptemberében 
az első gép már Szombathelyen állt az ejtőernyős egység rendelkezésére. 1940 
januárjában 4, 1940 júniusában már mind az 5 gép a légierők tulajdonában és 
kezelésében volt. 

A légierő jobb híján átvette a típust, mivel anyagi okok és a német elzárkó
zás miatt nem számíthatott a Ju—-52 gépanyagra, a vásárlási hitelt pedig más 
gépre felhasználni nem tudták. 1940 tavaszán a csepeli WM Művek Repülőgép 
Építő Üzemében megrendelték a gépek átépítését. Ennek során mindegyik ka
pott egy felső nyitott és egy alsó félig zárt géppuskaállást, megfigyelő kupolát, 
új rádiót és a bal oldalon is egy ajtót. Kivették az üléseket, kétoldalt vászon
padot és karabinertartó sínt építettek be, valamint dudát a kiugrás jelzésére. 
Alul a csomagtérből csapóajtón át lehetőség volt 4 kaniszter (tartály) ejtőer
nyős ledobására, kézi művelet nélkül. A gyár nem vállalta az ajtók megnö
velését, mert az törzsbeli módosítást is igényelt volna.8 

Ezután kerültek a gépek Pápára, ahol terepszínű festést és E—101-től 105-ig 
terjedő számot kaptak jelzésül. A változtatások 40—50 km/h-val csökkentették 
a sebességet. 1940 telén a hólé és víz befolyt a szárnyszerkezetbe, a vászon alat
ti szárnymechanizmus megrozsdásodott, mivel a gépek a szabadban álltak, le
takarva, mert nem volt kellő hangár a befogadásukra. Ezt a károsodást a Sós
tói Rep. Jav. Műhely javította ki, fokozatosan 1941. január 14-től kezdve. Az 
1941. áprilisi felriasztásnál a gépeket hirtelen elővették, de a 105. sz. gép ja
vítás alatt volt, nem vehetett részt a bevetésen.9 (1941. április 1-i állapot.) 

A bevetés 

Pápán április 11-én a négy gép rendben volt, kipróbálás után kevés ben
zinnel 12-én reggel 10 perc alatt repültek át üresen Veszprémbe. A talajvíz 
miatt Pápa reptere fel volt ázva, a gépek besüllyedtek volna.10 A kijelölt harc
legénységet, az 1. század tagjait és a földi részt, teherautókon vitték át. A 
repülési terv szerint a 4 gép kötelék rombuszt repül, és két ajtóján át egyszerre 
dob, így a deszant nem szóródik szét. A 4X22 fő 60 másodperc alatt elhagyja 
a gépet, mint a gyakorlatokon. 

A cél: az Űjverbász közelében levő kettős híd a Ferenc-csatorna felett, ezt 
sötétedéskor el kell foglalni, robbantását meggátolni és tartani a saját gyors
hadtest beérkezéséig. A második hullám éjszaka felkészül és a hajnali világos
ság mellett már 13-án ugrik le, ugyanis nincs elegendő gép 200 fő szállítására. 
Április 12-én délben Budaőrsről futárgép vitte a távolfelderítő osztály He— 

8 Gépek átépítés utáni állapota jól látható Pataki Géza idézett művében, valamint több fotón Kelemen Károly 
szds. fényképalbumában, amelynek rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetemet fejezem ki Makray Ferencné-
nek. További iratok és számlák az OL WM Repülőgépgyár Rt. 1904—41-es iratanyagban. 

9 Az előbb említett pilóták és Sági László fhdgy., ekkor a pápai reptér gondnokság pk-ja, egybehangzó közlése 
10 Sági fhdgy reggel utolsónak búcsúzott el Kelemen Károly szds-tól, az E—101 előtt. A 4 gépet reggel felülvizs

gálta a földi rész, nem volt műszaki hiba, átrepültek Veszprémbe. 
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. 70K gépei által reggel felvett légifotókat, navigációs térképet Veszprémbe, ahol 
eligazításon ismertették a pilótákkal a szakaszparancsnokokkal a bevetés tervét. 

Még egy felderítés is volt április 12-én reggel. A pécsi régi repülőtérről egy 
FW—58C Weihe géppel Rekettyés László pilóta szállt fel a szenttamási hídfő 
fotózására. A gép személyzete: Rövid Gyula II. pilóta, Főző Kálmán rádiós, 
Migen Dezső navigátor volt, utas egy vezérkari százados — neve nem ismert 
— aki nyomban magával vitte a felderítés eredményeit. 

Kelemen Károly százados a szállító század parancsnoka az eligazításon úgy 
rendelkezett, hogy a legnagyobb tapasztalatú törzsőrmester pilótákat osztotta 
be, ahol lehetett. Az E—101 gépet maga vezette, az E—103-ra Gelecsér Ferenc 
főhadnagy, az E—102-re Szálkai Sándor törzsőrmester, az E—104-re Kurtz 
Róbert főhadnagy került. A másodpilóták a vezérgép1 kivételével hiv. őrmeste
rek voltak, Kelemen százados vezérnavigátornak Bene László főhadnagyot je
lölte ki, aki bár pilóta volt, de repülőkiképzését erre a típusra még nem fe
jezte be.11 

A bevetési parancs 15.45-kor géptávírón érkezett délután 17.00 órára, a 
3. hadsereg parancsnokságától. így 16.45-kor a deszant beszállt, majd a pilóták 
és a motorok bemelegítése után megindultak. A 4 gép eredetileg a két kis han
gár előtti betonon állt, most egymás után fordultak jobbra, elgurultak a repülő
tér város felőli végébe, ott bal fordulattal szembefordultak a széllel és a ba--
konyi Papod-tetővel, majd az E—101 nekifutott. 

Motorhiba nem volt, a gép a hangárok vonalában felemelkedett. Az E—103 
éppen indult a nekifutásnak, az E—102 gurulásban volt, az E—104 meg
indult, amikor a vezérgép hirtelen meredeken kezdett emelkedni felfelé, el
vesztette sebességét, 50—60 (más adat szerint 100 m felett) magasságban át
billent, majd kissé lógó jobb szárnnyal csúszott lefelé. Lapos szögben de mű
ködő motorokkal siklott és nem befúródva, hanem érintve a talajt, csúszott. 
A gép légcsavarjai 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.12 

17.01 volt, az egész alig 2 perc alatt zajlott le, s a gép vastag füsttel égett. 
A startoló második gép levette a gázt és visszagurult az állóhelyre. A földi sze
mélyzet és a tartalék ejtőernyős legénység futott a mentéshez, de a robbanó 
lőszerek és nagy lángok miatt a roncsot elérni nem tudta. Felszedték a gépből 
élve kiugrált 9 főt és elszállították à mentés közben megsebesült 7 katonát majd 
visszahúzódtak.13 A sebesültek viszonylag hamar a Veszprémi kórházba kerül
tek. A repülőtéri zavart a nagy tűzoltókocsi és a haboltó hiánya okozta; tény 
hogy a repülőtér hasonló balesetre nem volt berendezve, speciális tűzoltó osz
taga sem volt. 

Ditrói Orosz Béla repülő alezredes, aki a bombázó osztály és ekkor a veszpré
mi repülőtér parancsnoka is volt, rendet teremtett, közben jelentették az ese
ményt a 3. hadsereg hadműveleti osztályának és a Légierők Parancsnokságának 

11 Szálkai Sándor hiv. törm., az 15—-102 pilótája szerint a délben lezajlott eligazítás és parancsismertetés nyo
mán. Teljesség kedvéért megemlítem, hogy további tanúk szerint Bene László fhdgy. a megelőző héten lovas bal
esetet szenvedett és karsérülése volt, nem kellett volna repülnie, ő azonban minden áron menni kívánt. A vezérgép 
II . pilótája Szombathelyi Sándor hiv. őrm. lett volna, aki át is repült a géppel reggel Veszprémbe. Start előtt Kele
men szds. nyilván úgy döntött, hogy navigációban tapasztaltabb tisztet visz a I I . pil.* helyén mert ez fontosabb. 
Szombathelyi örm. így lemaradt a gépről, s ennek köszönhette életben maradását. 

12 A start leírása Gelencsér szds. és Szálkai törm. pilótáktól származóan lényegében egybehangzó, ezt csak meg
erősíti Huszár János „Légikatasztrófa Veszprémben" c. cikke a Veszprémi Napló 1981. ápr. 18-i számában. Ebben 
csak az kifogásolható, hogy a vasútról nem lehetett belátni a reptérre, így az első bekezdés problematikus. 

13 Szálkai törni; teljesen biztos volt abban, hogy az E—102-ből csak a pilóták és az eje. tiszt szállt ki a leállás 
után kb. fél óráig, a legénység csak később. Valószínű így volt a két másik gépnél is. így a beszállt résznek a men
tésben való részvétele nem valószínű. Teljesen egyezik ezzel Stifter Miklós fhdgy. (az eje. zlj. gazd. hivatalának pa
rancsnoka) aki a hangárok előtt állva nézte az indulást. 
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Az átépített gép a légierő tulajdonában. 1940. augusztus 

is. Itt már eltérő létszámadatok kerültek a leadott géptáviratokba, a földi rész 
nem ismerte pontosan a bevetett személyzetet.14 Vadászkíséret nem volt a leve
gőben, a bevetett egységet a Pécs közelében települt CR—32 gépekből álló szá
zadnak kellett volna fedezni, de ezek még nem is szálltak fel. A 3. hadsereg 
parancsnoksága egyelőre letiltotta a bevetést és nyilván a Vkf. I. A osztályhoz 
fordult, hogy mi legyen a további teendő. 

Mivel Majthényi százados rangidős tiszt életben maradt,15 de könnyen sebe
sült volt é& nem jöhetett szóba második bevetésre, az egység parancsnokságát 
a rangban következő Kiss Zoltán főhadnagy vette át.16 Ö mint logikus, kö
vetkező lépést javasolta a bevetés folytatását kisebb erőkkel, egyrészt, hogy 
az egység önbizalma és presztízse ne szenvedjen csorbát, másrészt mert nem 
ismerték a hadseregparancsnokság terveit. Kiss főhadnagy folytatta az elő
készületeket, két-három fővel csökkentette a létszámot és egy-egy kanisztert 
raktak ki (a kézi dobású készletből). Ez főleg a pszichológiai megnyugtatást 
szolgálta, azokat vette le a gépekről, akiket láthatóan felzaklatott a kataszt
rófa. A lezuhant gép közben kiégett.17 

A sok pro és kontra érv mérlegelése után a hadműveleteket vezénylő 3. 
hadseregparancsnokság döntött, és elrendelte a bevetés azonnali végrehajtá
sát a megmaradt erőkkel. 19 óra előtt pár perccel érkezett a parancs, oly hir
telen, hogy a pilóták nem is tudtak beöltözni repülőruhába, nyári zubbonyban 
szálltak be.18 Többen a vezérkari főnöknek, Werth Henrik gyalogsági tábor
noknak (1941. júniusától vezérezredes) tulajdonítják a döntést, de ez semmi
vel sem igazolható. Bajosan hihető, hogy a hadjárat kezdő napján lett volna 
ideje 3 gép ügyével foglalkozni. A három gép új felállásban nekifutott a start
nak. Most az E—104 lett a vezérgép Kurtz Róbert pilótával, jobbkísérő az E— 

14 Lásd a 21. sz. jegyzetet. A két jelentés is eltérő, a túlélők adatai egyikkel sem egyeznek. 
15 Szálkai tőrm., Hajdú János őrm., Dr. Kulcsár János szkv. írnokok egybehangzó elmondása szerint. 
16 Gelencsér szds. és Szálkai tőrm. pilóta közlései szerint 
17 Uo. 
18 Uo. 
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103, balkísérő az E—102. Simán felszálltak és a sötétedő estében jobbra fordul
va megindultak délnek. Start után 5 perccel az E—102 bal motorja akadozott 
(gyújtási hibák), emiatt kissé lemaradt, nehezítette a helyzetet, hogy a pilóták
nak csak 250 000-es térképe volt, a részletes preparált térkép a célfotókkal 
együtt a vezérgépen elégett. A startkönyv szerint a gépek reggel 8.20—8.30 
között repültek át Pápáról Veszprémbe,* ma j d 19.00-től 20.50-ig a Veszprém— 
Szabadka—Ujverbász—Veszprém vonalon PU—EKE bevetést repültek éjjeli le
szállással, lh 50 p. repülési idővel, 200* m bevetési magasságban.J!) 

A két első gép kb. 3 perccel előbb dobta le a deszantot (300 km/h sebességnél 
1 perc = 5 km) mint kellett volna. A késve beérkező 3. gép, már földön látva 
a fehérlő ernyőket, felette dobta ki a csoportját, majd visszafordult. Már sötét
ben repültek hazafelé, sokszor gyufa világánál a benzingőzzel teli kabinban 
(valószínűleg zárlat és szivárgás keletkezett). Ennek a típusnak kérdésesek az 
önvilágító műszer típusai, így éjjeli bevetésre korlátozottan volt alkalmas. A 
Balaton térségében a légvédelem fényszórói elkapták a 103-as gépet, zavarva a 
pilótát, amelyektől a jelzőfények felgyújtásával szabadult meg. Közben Orosz 
Béla alezredes iderendelte a fényszórós autót az éjjeli leszálláshoz. Ez a vad 
rohanásban az árokban kötött ki, s nem érkezett meg idejében. A repülőtéren 
levő gépkocsik sorakoztak fel világítani, de pont a leszállással szemben és za
varták a pilótákat. 

Emiatt a 103. gép a még parázsló roncs mellé szállt le, a 102. átstartolt, új 
kört írt le és jobbra szállt le a sötét részen, alig pár m-re a kavicsos gödörtől. 
A 3. hadsereg parancsnoksága elrendelte az azonnali előkészületeket a 2. hullám 
hajnali ledobására, s a gépek felkészítésére. Késő éjjel viszont lefújta az egészet 
és így a holtra fáradt repülőszemélyzet aludni térhetett. Kora reggel megérke
zett Budapestről Dóczy Lóránt hmtk. (hadmérnök törzskari) alezredes, az RKI 
parancsnoka vezette műszaki bizottság és Pápáról Tassonyi Edömér szds, az eje. 
zlj. helyettes parancsnoka, s megkezdődött a roncs vizsgálata és a halottak ag-
noszkálása.20 

Legendák és kérdőjelek 

Máig is vitatott az ok, a létszám, a veszteség és a túlterhelés kérdése. Jelenleg 
két irat ismeretes az eseményről,21 amelyeket aznap adtak le. Az összes forrás 
megegyezik abban, hogy 8 fő élte túl a lezuhanást: ezek Benkő őrm, fedélzeti 
lövész, a jobb oldalon ülők közül Majtényi szds, Szokolay fhdgy, Szacellári 
tart. zls, Bakó István tiz, Urbán László honv; Sóki János orv; Székely Sándor 
honv. Egy eje. altiszt sértetlenül kijött, de visszaugrott, hogy Bertalant kihozza 
és elégedett vele együtt, eddig még nem sikerült azonosítani. Másnap a roncs 
20 m-es körzetében még 4 holttestet találtak, ezek áttörték a lemezfalat, égve 
jöttek ki, de ott összeesve helyben maradtak.22 

A veszprémi temető névsora szerint ott 17 fő volt, akit a katonai dísztemetés 
alkalmával örök nyugalomra helyeztek, ezek ma is ott porlanak. A gép személy-

19 Gelencsér szds. rep. leírásának adatai szerint. 
• 20 Gelencsér szds,. Stifter fhdgy., Szálkai tőrm. közlései szerint 

21 A HL. Vkf. 1941. anyagban 2 távmondat is van 4.929/eln. 1. vkf. 1941. számon, egyiket Veszprém, másikat 
Szombathely adta le. Egymással nem egyeznek. 

22 Szokolay Tamás fhdgy. segédtiszt, akinek főleg fényképezni kellett volna, a hátsó gp. lövésztorony alatt állt, 
mellette a bal ajtónál Bertalan őrgy., a jobb ajtónál Majtényi szds. A túlélőkről ő és a másnap odaérkező Sági fhdgy. 
egybehangzóan mondja : A sorrend : Benkő ... őrm. fedélzeti lövész (bőrruhában kívülről csúszott le a gép oldalán) 
Majtényi Imre szds., Szokolay Tamás fhdgy., Szacellári György t.zls., Bakó István tiz., Kovács ... őrm. és egy eje. 

v honv. (neve nem ismert), Élve jött ki még Kerekes Imre szkv., de visszaugrott, hogy Bertalan őrgy.-ot kihozza és 
elégett vele együtt. Ez a név bizonytalan. Később a túlélő Bakó István tiz. közölte, hogy a további nevek: Urban 
László honv., Sóki János őrv. és Székely Sándor honv. 

— 248 — 



Április 13.: a kiégett gép 

zetéből Petri őrm. rádiós és Döbör szkv. szerelő, valamint 15 eje. katona. Buda
pesten április 16-án Farkasréten 3 tisztet temettek — vitéz Bertalan Árpád őr
nagyot, nemes Nagy-Ernyei Kelemen Károly századost és Bene László főhadna
gyot — a halottak száma 20 fő, 4 repülő és 16 ejtőernyős.23 Pápán nem volt te
metés, csak gyászmise és nincs nyoma, hogy később további halottak lettek vol
na kórházban. Ismeretlen személyek itt nem lehetségesek, így a vezérgépen 
legalább 31 főnek kellett lennie, 5 repülőnek és 26 eje. katonának.24 A túlter
helés kérdése misztifikált. Egy nehéz gép, ha a felszálló tömege meghaladja a 
normál értéket, legfeljebb hosszabb úton éri el a felszálló sebességet és lassab
ban emelkedik felfelé, pár száz kg nem sokat befolyásol. Ez esetben egy ugró 
katona 110 kg volt, tehát 26X110 + 5X75 kg = 3235 kg.25 Ehhez jön 2—3 db 
100 kg-os kaniszter. A vezérgépen nem volt orvos, sem csomagja. A földi sze
mélyzet a bevetési távra + 30—40 perc tartalékra tankolta a gépeket, ami kb. 
2600 1, tehát 1960 kg. Ez 26 fő eje. (egyéb adat) esetén is csak 5195 kg (nincs 
különösebb jelentősége), azaz 5—6% növekedést jelerit.26 

A hiba a levegőbe emelkedés után lépett fel, ezt a tömeg nem befolyásolta. A 
bizottság a gép magassági kormány trimm (kiegyenlítő) rendszerének meghibá-

23 Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy tény szerint nem 8 hanem 14 fő jött ki valahogy a gépből, de csak 8 élte 
túl. Ugyanis 2 súlyos égési sérült másnap a veszprémi kórházban halt meg, 4 összeégett halottat a másnap reggeli 
agnoszkálásnál a roncs közelében kb. 20 m-es körön belül találtak meg, ezek közül egy az, akit több elbeszélés is 
említ, a derekán felrobbanó kézigránátokkal. 

Az agnoszkálást egyébként Tassonyi Edöméreje. szds. (később örgy.) vezette, az eje. zlj. pk. helyettese, aki a bal
eset hírére repült át Pápáról. 

24 A Veszprém alsóvárosi temető névsora 17 hősi halottat sorol fel, ezek ma is ott nyugszanak de csak egy sír 
gondozott, a többit benőtte a növényzet. Ezek: Horváth Gyula szkv.; Kerekes Imre szkv.; Koscsó Lajos tiz.; Szabó 
György őrv., Auth Károly őrv., Molnár András őrv.; Pados Géza honv.; Pomázi Imre honv.; Fejes József honv.; 
Radványi Mihály honv. ; Varga Gyula honv. ; Czakó Mihály honv. és Horváth Mihály őrv. Ezek mind áprjlis 12-én 
vannak elhunytként bejegyezve. Április 13-án kórházban halt meg Németh János Őrv. és Sárkány Sándor honv. 
Utóbbi név elírás, mivel Sándor Sándor honv. sírja és fejfája van a temetőben. A gép személyzetéből itt nyugszik 
Petri János őrm. rádiós és Döbör János szkv. szerelő. 

A pápai újság a gyászmise alkalmával közölte a névsort, az 1942-évi Kitüntetési Jegyzékből is ellenőrizhető a 
Nagyezüst Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák között. A budapesti temetés leírása és névsora minden akkori 
lapban megjelent az 1941. április 17-i számokban. Mivel 20 halott + 8 túlélő neve ismert, a harmincegyből hiányzik 
még 3 fő, ezeket azonban jelenleg, iratok hiányában, nem lehet azonosítani. 

Saját kutatásaim szerint a Székely Sándor (?) nevű, súlyosan rokkant eje. honvéd sokáig járt kezelésre a volt 
Horthy Miklós kórházba, ill. Kovács (?) őrm. 1956-ig újságárus volt a Keleti pu. közelében, azóta egyiknek sincs 
nyoma. Kovács a merítésre rohanók között sérült meg. 

25 Terhelésre 1. Pataki G.: valamint Jánosy István: A repülés ABC-je (Enciklopédia) Budapest, 1944. adatait. 
Az idézett résztvevők véleménye ebben megegyezik. 

26 Tóth György re. műsz. őrm. és a földi résztől dr. Kulcsár János szkv. véleménye egyezik abban.hogy a gépek 
bevetési távra, plusz tartalékra lettek feltöltve. Csak a későbbi 41. VII—41. Xl-i Budapest-Kolomea, Budapest— 
Stanislau galíciai szállítórepüléseknél tankoltak 4000 1 benzint és 400 1 olajat, így a lezuhant E—105 sebesültszállító 
esetében is. 
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sodását fogadta el a lezuhanás okának. A vezérlő szelep, vagy csőrendszer hi
bája miatt hirtelen faroknehéz helyzetbe jutott a gép, csak a motorok teljesít
ménye emelte felfelé, de a meredek állásszög miatt sebessége elégtelenné vált. 
Az átesés, vagy lecsúszás miatt siklott, s ha magasabban van, a pilóta fel tudta 
volna venni és kényszerleszáll. A szabotázs lehetőségét is vizsgálták, de kizár
ták, mert semmi sem támasztotta alá. Pilótahibát nem feltételeztek, a típus 
szinte legképzettebb pilótája vezette a gépet, nyilván nem tudott mást tenni.27 

Az orvoscserének és az ezzel kapcsolatos meditációknak semmiféle dokumen
tumalapja nincs. Legenda még a rakomány hátracsúszása és a nyitott ajtóval 
történő indulás. Nem áll fenn ez sem, de nyitott ajtó esetén sokkal kisebb lett 
volna a veszteség. Bertalan a bal, Majtényi a jobb ajtó mellett állt (vagy ült), 
közöttük, a géppuskatorony alatt, Szokolay fhdgy. A zuhanás alatt Majtényi 
kinyitotta az ajtót, s talajtéréskor elhangzott a parancs: kifelé! Bertalan ajtaja 
beszorult, nem lehetett kinyitni s alig 4—5 s múlva az első benzinrobbanás láng
ja végigcsapott a kabinban.28 

Legenda még Bertalan őrnagy navigálása és kitüntetése. Az eje. parancsnok 
mindig elsőnek ugrik, ezért a bal ajtó melletti első ülésen ül. Pont Bertalan, 
akinek az elve mindig az „Utánam" volt, soha nem tért el ettől. Ugyanez áll a 
folytatásra is, Kis fhdgy. szintén az ajtó mellett ült és a másodpilóták navigál
tak. Bertalannal elégett a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztje és vitézi 
jelvénye eredetiben, a többinek pedig a szalagsávja. A veszprémi temetésre a 
fotókon látható sorozatot Budapestről vitték le, valószínű a kormányzó Katonai 
Irodája szerezte be őket. Ezeket még aznap visszahozták, mert Farkasréten is 
ezek szrepeltek. 

A baleset egy repüléstechnikai problémából keletkezett, amely bármikor elő
állhat. Reggel ugyanez a gép még jól működött. így a magyar kiképzési és fel
szerelési kérdéseknek ehhez semmi köze, ez harcászati és anyagi problémákat 
érint. A helyzetet a korabeli szinthez kell viszonyítani. Ekkor csak német eje. 
csapatoknak volt kiemelkedő felszerelésük, a szovjet egységekről csak 1941. vé
gén szereztek tudomást a zsákmányanyagok révén. A későbbi angol, amerikai 
eje. hadosztályok 1941. nyarán még csak papíron léteztek. 

Az 1. század kiképzése, gyakorlatilag teljes volt, a 2. és 3-é közepesen állt. A 
felszerelés, ha szűkösen is, de egy századnak teljes volt, s normál gyalogos egy
ségek színvonalát meghaladta. A szűk kapacitás a szállítógépekben volt, de ez 
a légierők egészét érintő kérdés abban az időben. Nem végeztek elég gyakorla
tot öt géppel, teljes terhelés bevetésével, ehhez még fél év kellett volna. 

Mivel a hadműveletek kérdésében a politikai meggondolások voltak elsődle
gesek, a katonai vezetés nem kívánt semmi változtatásba belemenni. A ledobott 
egység nem a célnál, hanem 15 km-el odébb tűzharcba került egy tanyán, 2 ka
tona meghalt, 3 megsebesült. A halottakat akkor ott temették el, az egység pe
dig csatlakozott a beérő gyorshadtesthez. A 2. századot kevesebb zavarral, gép
kocsiszállítással, Szegeden át egyenesen a frontra vitték és a gyalogsággal együtt 
be is vetették.29 Frappánsan egy hadmérnök jóval később így jellemezte a kér-

27 A vizsgáló bizottság jelentése írásban a mai napig sem került elő, tagjai közül csak Dóczy Lóránt hmtk. rep. 
őrgy -ot (később alezredes) ismerték fel, többi tagját nem. Az eredmény csak szóban terjedt a repülő körökben, így 
pl. Szabó Márton rep. műsz. szds. Kolozsváron, Vitán Béla rep. alez. Debrecenben hallott róla utólag. Egy börgöndi 
katona, aki nem tudott az események részleteiről, 1941. áprlilis 15—20-a között látott egy SM—75 gépet nagyobb 
magasságban furcsa repülő figurákat végezni. Kérdésére azt a választ kapta, hogy Dóczy őrgy. berepül egy gépet. 
Valószínű, hogy a vizsgálat során Dóczy nagyobb magasságban próbálta az átesési helyzetet létrehozni, hogy zuhanás 
esetén legyen ideje kiugrani. 

28 A Veszprémi Napló 1981. április 18-i sz.-ban közölt cikk is ezt támasztja alá. 
29 HL. Vkf. 1941. hírjelentések és 1941. év hadijelentések. Egy sorozat fotó fennmaradt, Dr. Kulcsár János szkv. 

hagyatékából, pl. a Szenttamás előtt elesett Csepzám Lajos eje. honv. ottani sírja és a deszantegység egy része. 
Több képet utólag a sajtó közölt, valószínű a földi rész haditudósítóinak anyagából. Megjegyzem még, hogy a Re
pülés /Ejtőernyőzés 1981/4. sz. 14. o.-n közölt Ságodi Jáíios-cikket (Egy doboz cigaretta) idealizáltnak kell tekinteni, 
semmiféle dokumentum nem támasztja alá. 

— 250 — 



dést: „Nem volt kellő tapasztalat és rutin a teljes terhelésű gépek kötelékbeve-
.tését illetően, váratlan műszaki hiba lépett fel, s ráadásul eltértek a német 
rendszerű — a parancsnok később induljon de elsőnek ugorjon elvtől — amely 
megbosszulta magát." 

'. Gépek további sorsa 

.A vizsgálat befejezése után a 4 megmaradt példányt a katonai szállító század 
a pillanatnyi feladat szerint üzemeltette. 1941. június 26-a után a fő feladat 
utánpótlás szállítása és futár-tábori posta szállítás volt a gyorshadtest egységei 
után a frontra a Budapest—Kolomea vonalon. 

Ennek során 1941. július végén egyik gép ukrajnai területen egy 39 M. irány
mérő állomás és posta szállítása közben motorhiba miatt kényszerleszállt, de a 
hírekkel ellentétben nem semmisült meg. Kijavították, és tovább üzemelt. 1941. 
augusztusában az E—105 gép elkészült sebesültszállító kivitelben, s így üzemelt 
Szálkai Sándor törm. pilóta vezetésével.30 Ez a gép 8—10 utat tett meg a nyári 
időszakban. 

A sebesültszállítás és a futárfeladatok végzése közben történt a második le
zuhanás. 1941. november 5-én egy erősen ködös napon Budaörsről két gép ké
szült startra. Egy Ju—52 futárútra Bánhidi Antal tart. fhdgy parancsnoksága 
alatt Nagyvárad felé, és az E—105 jelű SM—75 gép, Rába Imre parancsnoksága 
alatt, Kijev felé. Mindkét gép vakstarttal indult a jelzővonalról, "szabály szerint. 
A Ju—52 9.00 után simán felszállt, a másodiknak induló E—105 9 óra 20 perc
kor lezuhant és 10 főnyi személyzetével elégett.31 

A katasztrófa valószínű oka a startnál fellépett iránytű eltérés kompenzáció 
hiánya. Vagyis a pörgettyűs fedélzeti iránytű nem volt kellő fordulatszámon, 
vagy nem volt kellően kompenzálva. A gép így a pilóta kormánymozdulatára 
fokozatosan jobbra tért el az iránytól és nekirepült a Budaörsi reptér feletti 
fennsík szikláinak és felrobbant. A szállítmány és a tábori posta szétszóródott.' 
A vizsgálat alapvetően konstrukciós hibát nem tudott megállapítani, műszer
hiba esetén egy gyakorlottabb pilóta elkerülhette volna a katasztrófát. (Például 
a ködben a kétféle fedélzeti iránytű eltérésének figyelembe vételével.)3-

A megmaradt 3 gép, az E—102,—103,—104 tovább üzemelt mint szállítógép. 
1942-ben főleg csak szállító feladatok voltak, a kialakult rossz hangulat miatt 
már nem kívánták őket ejtőernyős ugratásra igénybevenni, ezeket a feladatokat 
átépített Ju—86K és Ca—101, esetenként Ju—52/3m gépekkel végezték el. Pót
lásukra 1942-ben az olasz Fiat gyártól 16 db G—12 Gabrielli szállítógépet ren
deltek. Az 1943-ban beérkezett első 5 db (S—151, —152, —153, —154, —155) 
átépítés után még résztvett ejtőernyős ugratásokban, de zömmel más feladatuk 
volt.33 

1944 tavaszától mind a 3 db SM—75 gép az 1. sz. katonai szállító század állo
mányában volt, de alkatrészhiány és üzemeltetési nehézségek miatt keveset re
pültek. A feladatokra a korszerűbb, sokkal jobb repülőtulajdonságú PÍRT épí
tésű Ju—52/3m (S—202-től 222 sz.-ig) és G—12 gépeket vették igénybe. A du
nántúli harcok során 1944. december 13-án az egyik SM—75 (száma nem azo
nosítható) lőszert szállított Pápáról az Inota feletti Csóri repülőtérre. A leszál-

30 Szálkai Sándor tőrm. pil. személyes közlése, 1978. 
31 Bánhidi Antal tart. fhdgy. pilóta személyes közlése, 1970, 1978. 
32 Uo. 
33 Szennik Dezső pil. személyes közlése, 1979. Ő az S—153 pilótája is volt. 
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lásnál megsérült, besüllyedt, a futómű és a szárny megrongálódott, startra nem 
volt alkalmas. Javítása nem volt lehetséges, ottmaradt, legénysége átszállt egy 
segítségül küldött Ju—52 gépbe. Ez a gép visszaúton Vaszarra, Kövesdi had
nagy pilóta vezetése mellett a Bakonyban Zörögtetőnél, sűrű ködben hegycsúcs
nak repült és elpusztult, 9—10 főnyi személyzetével együtt. Itt a két gép sze
mélyzete együtt halt meg, a vaszari temetőben nyugszanak jelenleg is. A meg
maradt 2 db SM—75 gép már nem üzemelt, 1945. március 26-án (vagy 28-án) 
átrepülték őket a kiürítéskor Nagycenkre, s ott benzinhiány miatt kézigráná
tokkal (más adat szerint páncélöklökkel) mindkettőt felgyújtották.31 

34 Vidonyi-Gissy László szds. az 1. majd 102/1. sz. Kat. Száll. Század parancsnoka személyes közlései, 1980—81; 
A vaszari temető és plébánia adatai. 
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