
Visszajövetelem után azonban újabb kitüntetésben részesültem, hogy a Naeys. vallás és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium két évben a Kézdivásárhelyen szervezett néptanítói póttanfoTyam vezetésével bízott meg. Az 
1870-iki évben az ország különböző részeiben állami tanítóképezdét állítottak fel, s a tanítói állások betöltésére 
pályázat hirdettetett. Csík, Háromszék és Udvarhelyszék egyesített tankerület akkori tanfelügyelőjének 
Antalfy Károlynak biztatására pályáztam én is, és azon év aug. végén a Székely-Keresztúron állított 
képezdéhez gyakorló iskolai tanítónak ki is neveztettem 700 fr. törzsfizetésböl és szabad lakásból álló díjazás 
mellett, mégpedig végleges minőségben. Igazgatóvá Gyertyánffy István a jeles pedagógus neveztetett ki ezen 
intézethez, Iii adaig középiskolai tanár volt Sz. Udvarhelyen s a svájci iskolaügyek tanulmányozásából csak 
azelőtt jött volt haza. Zágontól tehát, hol az iskolák községivé alakítása iránt már javában folyt a mozgalom, s a 
hol szerettek is, végképp búcsút vettem. ( . . . ) 

Érdemes olvasó! Az öndicséret vagy mások kisebbítése soha sem volt kenyerem. De mivel e sorok nem 
annyira a nyilvánosság, mint inkább az emlékezet számára vannak írva, s egy egész emberéletre terjednek ki, el 
kellett mondanom az igazság érdekében. Meglehet, hogy ahol a dolog természeténél fogva élő személyekre is 
vonatkoztam, ott óvatosságból talán el is hallgathattam volna egyet mást az udvariasság kedvéért. S ha nem 
tettem, ne vádoljon senki. En a kicsinyben hű képet akartam hátrahagyni, hogy majd midőn az utókor a múltat 
tanulmányozza, takaratlan állapotban lelje fel az építéshez szükséges anyagok közt ezen fövényszemet is. 

És most béke veled jámbor olvasó. Midőn e vázlatot bírálod, ne feleddel, hogy ezt ember írta, s az ember 
műve tökéletes nem lehet. 

írtam brassómegyei Hosszúfaluban 1891. év december 31-én. 
Veres Sándor 

felső népisk. igazg. tanító 

Fejezetek a repülés 
pécsi történetéből 

Pécsett a repülés hosszú múltra tekinthet vissza. Kezdete az 1929. Pünkösdhétfőjén megtartott repülőnap 
volt, amelyet az akkori magyar repülősajtó az Aviatika már jó előre bejelentett. Kaszala Károly, Endresz 
György szórakoztatták bámulatos produkcióikkal a nagyszámú közönséget, a bemutató nagyszerű propagan-
dája volt a repülésnek. Ezt követően az események felgyorsultak, és még az év során 800 taggal megalakult a 
Baranya-Pécs Aero Klub, elnöke Keresztes-Fischer Ferenc, a város főispánja lett. 

A következő évben — 1930-ban — az országban elsők között indult meg a légi forgalom Budapest és Pécs 
között a kiváló tulajdonságú, 8 üléses Fokker gépekkel. Megnyílt Podhradszky Andor vezetésével az első 
vidéki motoros sportrepülő-iskola is a pécsi közönség áldozatos anyagi segítségével vásárolt három Hungária 
iskolagéppel. Ősszel a kormányzó és a város előkelőségei jelenlétében felavatták a 100 ezer pengő költséggel 
felépült új hangárt, ami azután hosszú évekre nyújtott otthont a pécsi repülőknek. Sajnos az első baleset is 
bekövetkezett, 1932 májusában az egyik iskolagép dugóhúzóba esett, a motor leállt. A lezuhanás közben a 
pilóta Hevér József megsérült, utasa Kalmár Ágoston meghalt. 

Ősszel húszezer ember fogadta az országos körrepülésen bemutatkozó vörös színű, hatalmas, Kálmán 
I.ászló légügyi főellenőr vezette FIAT BR 3 típusú gépet, az olasz kormány ajándékát annak emlékére, hogy az 
óceánrepülők kongresszusára érkező magyar óceánrepülőgép a római repülőtéren leszállás közben lezuhant. 
Pilótái Endresz György és Bittay Gyula repülőhalált haltak. A volt repülőtérre vezető út ma is Endresz György 
nevét viseli. 

A harmincas évek gazdasági válsága miatt 1934-ben az utasrepülés megszűnt, noha igen közkedvelt volt a 
pécsiek körében. A repülőteret 1938-ig a magyar légierő IV. közelfelderítő százada foglalta el Podhradszky 
Andor százados parancsnoksága alatt, amikor is visszakerültek Szombathelyre. 

Közben több pilótapiknik és csillagtúra színhelye volt a mecsekalji város az akkori magyar sportrepülés 
kiválóságainak — Bollmann Béla, Pettendy János, Tasnádi László — részvétel. A repülőtúrákon angol 
sportrepülők is szerepeltek. 1938-ban életrehívták a Nemzeti Repülő Alapot és 1939-ben Reiben Antal, Kovács 
Elek és Varga Gyula oktatók irányításával megkezdődött a motoros kiképzés a világhírű Bücker Jungmann 
iskolagépeken. 

Az egyetemi ifjúság is részt kívánt venni Pécs repülőéletében, a Baranya-Pécs Aero Klub utódaként 
megalakult a Pécsi Egyetemi Repülő Klub a PERC, elnökéül Faluhelyi Ferenc egyetemi tanárt választották. 

Ä karcsú vitorlázógépek 1940 júniusában emelkedtek a levegőbe, az első oktatói gárdát Körmendy Vladimír 
és Mráz Gyula váltották fel. A PERC rövid időn belül szép eredményeket ért el, az ország klubjainak 
középmezőnyébe került. Már 1941-ben 4 géppel 2365 felszállást végeztek és több mint 34 órát töltöttek a 
levegőben. A békés sportrepülést 1941 áprilisában bombák robbanása szakította meg. Két jugoszláv gép 
megtámadta a Belgrád elleni bevetésre induló német vadászgépeket, különösebb károk azonban nem 
keletkeztek. A háborús viszonyok dacára gépállományuk 1944-ben 1 l-re emelkedett, e típusokat Rubik Ernő 
tervezte. Számos „C" vizsga és teljesítményrepülés' született. Közben egy baleset során — 1942 tavaszán — 
berepülés közben Gyurcsik Dezső és Hegedűs Sándor életüket vesztették. 
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A növendékek száma ekkor már 100 körül volt, akik között nemcsak egyetemi hallgatók, hanem 
munkásfiatalok is voltak szép számmal. Az 1944. évi tábort Háry László, a Magyar Aero Szövetség elnöke 
szemlélte meg, aki felismerte hazánk tragikus helyzetét a németek oldalán, és az év során Magyar Sándor 
óceánrepülónk társaságában Olaszországba, angol megszállási övezetbe repült. 

Bücker Jungmann iskolagép a Jakab-hegy felett 1940-ben 

Szeptemberben szállt fel utoljára sportgép a pécsi repülőtérről. Ezt követően a Bückereket más repülőterekre 
helyezték át, a vitorlázógépeket pedig a város különböző helyein rejtették el, s így sértetlenül érték meg a 
felszabadulást. Késő ősszel a Luftwaffe itt tartózkodó alakulatai elvonulásuk előtt a hangárt felrobbantották, a 
repülés hosszú időre megszűnt. 

Az első békeév tavaszán néhány amerikai Liberátor bombázógép kényszerleszállt a repülőtéren. Eközben a 
legénység közül Thomas McDonald repülőhadnagy olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban meghalt. 
Nagy részvét mellett temették el. 

A magyar sportrepülés újjászületése érdekében az egész országban repülőgéproncsokat, motorokat, 
alkatrészeket kezdtek gyűjteni. Pécsről Tóth Kázmér és társai távoli repülőtereket jártak, elhagyott repülőjavak 
után kutattak és nagy értékeket mentettek meg. Munkájukat jelentős mértékben segítette a pécsi MÁV akkori 
vezetője dr. Csanádi György, aki a szállításhoz vagonokat adott. Molnár István föszerelő az összegyűlt 
anyagból a MÁVAUT műhelyben egy Bücker Jungmann iskolagépet állított össze, amely 1948 tavaszára 
készült el és H A - L C Q jelet kapta. Sajnos a pécsiek nem repülhettek a kis géppel, mert Bánhidi Antal felsőbb 
utasításra a Bückert az algyői táborba vitte. 

1946 tavaszán megalakult a MASZOVLET, augusztusban megérkeztek a Szovjetunióból a repülőgépek, 5 db 
LI 2-es és 5 db P O 2-es Budaörsre. Az LI 2-es gép az amerikai D C 3 „Dakota" gép Szovjetunióban, licenc 
alapján gyártott változata volt, 21 férőhellyel, sebessége 220 km/óra körül mozgott. Magyar vonatkozása is volt 
ennek a típusnak, mert Kármán Tódor, a világhírű magyar származású aerodinamikus a Douglas cég 
megbízásából a gép aerodinamikai kialakítását, elméleti számításait végezte. A konstrukció kiváló lett, az 
amerikai légitársaságok vonalain jóformán ezek a gépek repültek. 

A vidéki városok légi forgalomba való bekapcsolását felmérések előzték meg. Pécsre 1947. február 9-én 
érkezett meg az első gép, fedélzetén a MASZOVLET vezetőségével, élén Bebrits Lajos államtitkárral. A 
vendégeket dr. Boros István főispán üdvözölte, majd ezt követően a társaság sétarepülésen vett részt. Az 
utasforgalom a következő napokban megindult. 

'A vi tor lázórepülésben azelőtt és mos t is az alapvizsgákat A, B és C betűvel ielzik, jelvényük kék m e z ő b e n egy, ket tő vagy há rom 
fehér sirály. A C vizsgát az nyeri el, aki 15 percet meghaladó időt tölt el a levegőben egyedül. A teljesítményrepülések t öbbórás 
időtartamú vagy a távrepüléseket foglalják magukban . Je lvényük az ezüst , arany, gyémantkoszorü . 
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A pilótaszolgálatot Stifter János, Zsiros András, Kucsera József, majd később — minden idők legjobb 
magyar pilótája — Szentgyörgyi Dezső látták el Szivák Nikolaj és Csisztov Pável szovjet kollégáikkal. A 
MASZOVLF.T a pécsi repülőtér vezetésével Bánkuti Lászlót, az utas- és áruforgalom főnökének Szigeti 
Tivadart bízta meg. A jegyeket az IBUSZ árusította, egyszeri útra 90 Ft, oda-vissza 162 Ft-ért. 

Az utasforgalom igen népszerű lett, a helyi sajtó szerint a gépek általában 80%-os kihasználtsággal, pontosan 
és biztonságosan repültek. De drámai, sőt tragikus események is előfordultak. 1949. január 3-án a U 2-es 
utasgép — Kun Miklós első és Kiss István másodpilótával — 16 utassal a fedélzetén reggel 9 órakor 
menetrendszerűen elstartolt a pécsi repülőtérről. Siófok térségében a gépet Majoros János eltérítette, amely 
Münchenben szállt le. A repülés során senki sem sérült meg, a gép és az utasok közül néhányan később 
hazatértek. A magyar légi forgalom történetében ez volt az első gépeltérítés. Még ez év november 19-én a 
HA-LIK jelű LI 2-es gép rendkívül rossz látási viszonyok mellett a repülőtér felett kelet—nyugati irányba 
repült, hogy a leszállást ismét megkísérelje. Jobbra fordulás közben a gép a Jakabhegy nyugati oldalának 
ütközve lezuhant. Ötfőnyi személyzete életét vesztette, a gép hátsó részében tartózkodó utas égési sérüléseket 
szenvedett, de életben maradt. A helyi sajtó ezekről az eseményekről nem számolt be. 

A Független Néplap 1947. augusztusi számában hosszú cikk jelent meg arról, hogy „Hamarosan megindul 
Pécsett a vitorlázórepülés". Ez az év tehát a szervezés éve lett, a Pécsi Vasutas Sportrepülő Egyesület tagjainak 
száma ekkor már 90, és 10 repülőképes vitorlázógépük volt. A háború utáni első tábort 1948 augusztusában 
tartották meg Körmendy Vladimir, Hasznos Imre és Fogarasy István oktatók irányításával. Újabbak azonban 
ezt nem követték, mert a sportrepülést Pécsett a közeli jugoszláv határ miatt betiltották. A gépeket az O M R E 
utasítására elszállították, a pécsi repülők a budai hegyek között meghúzódó farkashegyi katlanba jártak 
repülni, nem sok eredménnyel. 

Négyéves kényszerű szünet után a mecsekalji városban 1953 őszén indult meg újra a sportrepülés rendkívül 
szerény keretek között. A Magyar Repülő Szövetség Pécsi MÁV Lokomotív Alapszervének vezetője Varga 
János tanár, klubtitkár Szarka Rudolf, az elméleti oktatás vezetője pedig Meiszterits István lett. 

A Dunántúli Napló szeptember 26-i száma bejelentette a jó hírt: „Vasárnap megindul Pécsett a 
sportrepülés". Valóban a szép korai őszi napon startolt az első vitorlázógép, a HA—5127 jelű kétüléses Koma, 
ezt is Rubik Ernő tervezte. Rövid időn belül Vöcsök, Pilis, és újabb Koma gépekkel gyarapodott az állomány, 
a repülés fejlődésnek indult. A következő évben repülőbaleset történt. Varga oktató Pilis géppel repült és 
műszaki hiba folytán a vontatókötél nem kapcsolt le, egy földi tárgyban megakadva a gépet lerántotta. A pilóta 
megsérült, hosszabb ideig távol volt, ez idő alatt a vezetést Bircsák Ántal és Kerekes Adrienne vették át. Közben 
a MALf.V LI 2-es gépekkel társasrepüléseket szervezett a város felett, az érdeklődés természetesen meghaladta 
a lehetőségeket. 

Nagy esemény volt a város repülóéletében az 1954. augusztus 20-i repülőnap, amikor Latabár Kálmán is 
fellépett. A sportgépek bemutatója után a magyar légierő MIG 15 típusú gépei húztak el alacsonyan, sokan 
akkor láttak először sugárhajtásos gépeket. Szép sikert könyvelhettek el a tagok ebben az évben. Bircsák Károly 
ezüstkoszorús oktató szeptember 11-én Pécsről Tolnáig repült „Június 18" gépével, eközben 1600 méteres 
magasságot ért el. Többen megszerezték a „C" vizsgát. Elsőnek Vajcsy Géza tűzhette ki a háromsirályos szép 
jelvényt. Ősszel felavatták a fahangárt, úgy túnt, a sok nehézség után végre minden lehetőség rendelkezésükre 
áll ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen. Sajnos nem így történt. Tanácsi döntés alapján a város fejlesztésének 
céljaira igénybe vették a mecsekalji repülőteret, helyében Pogány község mellett jelöltek számukra ki területet. 

A Makárhegy alatt 1955 nyarán még repültek, de ősszel széjjelbontották a hangárt, és a következő év 
tavaszán már az új területen kezdték meg az építkezést, a repülőtér kialakítását. A sportrepülés azóta is itt 
folyik, a famadarakat időközben fokozatosan modern műanyag csodák váltották fel, teljesítményük országosan 
elismert. 

Végezetül néhány szó az utasrepülésről. A MALÉV belföldi járatainak nagy részét az LI 2-es gépek 
típusselejtezésével 1963-ban felszámolta, de a Pécs—Budapest vonal még egy ideig üzemelt. A helyi sajtóban 
1964. október 15-én interjú készült Hűvös Sándorral, a MÁLÉV igazgatójával, aki előadta, hogy mindössze 6 
db IL 14-es gépük van a hazai forgalom lebonyolítására. Sem a gépek, sem a repülőterek műszaki állapota nem 
kielégítő, az utasforgalom csökken. A kilátások nem kedvezőek. Ezt megerősítette egy későbbi 1967. 
decemberi újságcikk is. Zamek Vladimir, a vállalat vezetőhelyettesének ismertetése alapján a MALÉV hivatalos 
statisztikái szerint az év során novemberig bezáróan 38 ezer belföldi utas vette igénybe a járatokat, ebből Pécsre 
11 566 utas repült. A kihasználtság 30—40% körül mozgott, ami egyáltalán nem gazdaságos. Novemberben pl. 
az átlagos utaslétszám Budapest és Pécs között 6 fő volt. A forgalom a vonatra terelődött át. Ilyen körülmények 
között a MALÉV úgy döntött, hogy felszámolja a még meglévő belföldi járatait, ami 1967. év végével be is 
következett. 

Húsz év után megszűnt a légi utasforgalom Pécs és Budapest között, a város egy érdekes színfolttal 
szegényebb lett. 

Dr. Pagáts Pál 
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