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ÉVFORDULÓ

Május 1.:  A Magyar Királyi Honvéd Légierő
101. vadászrepülő ezred születésnapja

PIROS GYÖRGY

1944. MÁJUS 1-ÉN HADRAFOGHATÓ ÁLLAPOTBA KERÜLT a Ma-
gyar Királyi Honvéd Légierő 101. hadrendi számú (ezred jelképéről: Puma) 3 repü-
lőszázadból álló vadászrepülő osztálya, mely a Veszprém-Jutasi katonai repülőtéren
egy éven át kiemelkedő hősiességgel, állandó ellenséges túlerővel dacolva védte
hazánk légterét az angolszász, majd 1944 őszétől az angolszász és szovjet légierő
meg-megújuló támadásaival szemben, együttműködve a bécsi német vadászkörzet
vadászrepülőivel és rombolóival.

A trianoni békediktátum szigorú előírásai az I. világháborúban vesztes országok
közül talán hazánkat sújtották a legnagyobb mértékben. A szomszédos országok
javára kiigazított határok nem csak színmagyar területek anyaországtól való elsza-
kítását, hanem a gazdasági erőforrások – nyersanyaglelőhelyek, ipartelepek, mező-
gazdasági termékek előállítását szolgáló kiváló minőségű termőföldek, közlekedési
infrastruktúra – elvonását, működő struktúrák szétzüllesztését, egyúttal a nagy ter-
melési tapasztalattal rendelkező szakembergárda feleslegessé válását is eredmé-
nyezte. Kiemelkedő tudással rendelkező tudósok keresték érvényesülésük lehetősé-
gét külhonban. A trianoni békediktátum hazánk haderejének erőteljes korlátozását,
ezen belül a repülőgépgyártás és behozatal megtiltását és általános repülési tilalmat
írt elő. Országunk fegyverkezési egyenjogúságát csak az 1938. augusztus 20–22-i
bledi konferencia ismerte el. Az addig a Légügyi Hivatal által rejtetten átmentett ka-
tonai struktúrákat ezzel végleg legálisan lehetett fejleszteni, de a csaknem két évti-
zedes technikai, technológiai és kiképzési lemaradás pótlása megoldhatatlan feladat-
nak tűnt. Elég ha – a légierő szempontjait figyelembe véve – arra gondolunk, hogy
az első világháború alatt hazánkban működött az Osztrák-Magyar Monarchia öt leg-
nagyobb repülőgépgyára megszűnt. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság jóvoltából
egy év alatt 117 hadra fogható, repülőképes repülőgépet, 77 repülőgépmotort, min-
tegy 220 tartalék légcsavart semmisítettek meg. A hivatásos repülőállomány sport-
klubokban folytathatott korlátozott mértékű gyakorló repülést, elavult repülőeszkö-
zökön. A kis utaskapacitású, Budapest–Bécs és Budapest–Balaton útvonalon üze-
meltetett polgári légitaxi társaság működését is betiltották. Két évtized alatt nem
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sikerült ezer lóerőnél nagyobb teljesítményű hazai repülőgépmotort és az akkori
technikai színvonalnak megfelelő katonai repülőgépet kifejleszteni.1943-ig nem
készült hazánkban korszerű, fémépítésű repülőgép. 

Az 1935. évi XII. törvénycikk alapján jelentős lépések történtek a hazai légvéde-
lem és légoltalom feltételeinek megteremtésére. Petróczi Petróczy István repülő
ezredes, I. világháborús veterán, a Császári és Királyi Légierő volt parancsnoka sza-
kavatott kézzel látott hozzá a gigantikus szervezéshez. A II. világháború előestéjén
a trianoni határok közelében katonai (füvesített) repülőterek épültek, megkezdődött
a lakosság megóvását szolgáló védelmi létesítmények fejlesztése, új lendületet vett
a katonai repülőgéppark megteremtésére irányuló szervező munka.

Az ún. győri fegyverkezési program keretében a Veszprém-Jutasi repülőtér épí-
tését a város polgárainak közóhaja is szorgalmazta. A csipkerózsika álmát alvó kis-
városnak jól jött a repülőtér létesítése, munkalehetőséget és az itt állomásoztatott
katonai repülők ellátása többletfogyasztást eredményezett. A célra kiszemelt terület
a tengerszint feletti mintegy 250-300 méter magasságú, dolomittalajú, mezőgazda-
sági hasznosításra kevéssé alkalmas „rátóti nagymező” részlete volt. Az uralgó
észak-északnyugati állandó szélirány, a bármely időjárási viszonyok között jó navi-
gációs pontok (Balaton, Kőrishegy, Papod), központi fekvése az ország nyugati
felén, mind-mind létesítése mellett szóltak. A végleges döntést a Légügyi Hivatal
akkori vezetője, az I. világháborús veterán vadászrepülő századparancsnok, Kenese
Waldemár nyugalmazott repülő altábornagy szakvéleménye hozta meg, aki húsz
évvel korábban kellő tapasztalatokat szerzett a Monarchia olasz fronton lévő dolo-
mittalajú tábori repülőtereinek (Pergine, Portogruaro) működtetésében. Rövid időn
belül megkezdődött a mintegy 300 katasztrális hold területű, nagyjából egy négyzet-
kilométer kiterjedésű jutasi repülőtér: hangárok, legénységi épület korszerű óvóhe-
lyekkel, saját vízmű, transzformátorállomás, közlekedési utak, műtárgyak építése és
nem utolsósorban a repülőtér területének talajmunkálatai, terepegyengetés, füvesítés
vette kezdetét. Kitérő – tartalék – repülőteret a jó adottságú, Tótvázsonytól északra
elterülő rét-legelőn alakították ki, mely az akkori viszonyok között 1-1,5 perces
repülő többletidőt jelentett a hadirepülőknek.

A Jutasi Altisztképző Intézetben 1936–38 között végezte elméleti tanulmányait a
rejtett légierő első pilótaosztálya a Légügyi Hivatal keretében. Parancsnokuk
Mátyásfy (Kretz) József, repülő őrnagy I. világháborús hős. A legjelesebb tanítvá-
nyok között Hallgas István, Harangi Imre, Kenesei Antal, Szabados József, vitéz
Szentgyörgyi Dezső, Tanai János, vitéz Zárándi Károly, Wassel Sándor nevét említ-
hetjük. A repülőtér felavatásával az I. Vadászrepülő Ezred 1/3. százada Fiat Cr 32
Chirry kétfedelű gépekkel, Heppes Aladár repülő százados; a III. Bombázó Ezred
Junkers Ju 86 K gépekkel felszerelt 3/3. könnyűbombázó-százada Speyers Durán
Alfréd repülő százados parancsnokságával a Veszprém-Jutasi katonai repülőtérre
települt.
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A fegyverkezési egyenjogúság elismerésekor az addig polgári szervezetnek
minősített Légügyi Hivatal 300 főnyi I. világháborús tiszti és mintegy 3300 fő
legénységi állományú tagja „átkerült” a Magyar Királyi Honvéd Légierőhöz
(MKHL). 1939 elejére a rendelkezésre álló iskola- és gyakorlógépek sürgős felújí-
tásra szorultak. Nem volt elegendő nagy teljesítményű repülőgép üzemeltetésére
alkalmas pilóta sem. Nemzeti közadakozásból 1938. június 28-án megalakult a
Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap (HMNRA) 200 fő, míg az olasz kormánnyal
történt megegyezés alapján a DRT (Délolasz Repülő Tábor – Grottaglie, Taranto
mellett) ugyancsak 200 fő hadipilóta kiképzésére nyújtott lehetőséget, mely a szük-
ségletet éppen fedezte. 1938-tól a háborúra készülő Németországtól akadozó,
bizonytalan repülőgép beszerzési forrás miatt: olasz 300 millió lírás hadihitelből
Fiat Cr 42 Falco vadászgépek, Caproni 135 bis nehézbombázók, Savoya Marchetti
SM 75 Marsupiale szállítógépek, valamint a kiöregedett iskola és gyakorlógépek
pótlására Nardi és Romeo kiképzőgépek érkeztek. Ezek a géptípusok beérkezésük
pillanatában még korszerűnek számítottak, később azonban technikailag gyorsan
elavultak. 

1939 márciusában az anyaországhoz visszakerült Kárpátalja, miután Szlovákia
egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. A magyar kormány már március 13-án elren-
delte a katonai készenlétet, és megtette a lépéseket Kárpátalja katonai erővel való
visszacsatolására. Szárazföldi erőink bevonulásakor a szlovák légierő megtorló
intézkedéseket kezdeményezett. 1939. március 24-én Szobránc légterében légiharc
alakult ki, Negro Aladár főhadnagy és a veszprémi Kertész Árpád őrmester légigyő-
zelmet aratott Jan Pelenicek és Jan Prhacek hadnagy felett. A szlovák pilótákat a
magyar hatóságok katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra.

A politikai és katonai vezetés a „szobránci győzelem”-ként elhíresült hőstettet
túlértékelte és téves következtetéseket vont le a honvéd légierő harcértékét illetően.
1939 végéig még további 70 darab olasz vadászgép érkezett hazánkba. Az újgenerá-
ciós Reggiane Re 2000 Falco az amerikai Seversky-licenc alapján újra konstruált
olasz vadászgép sebességben valóban a legelsők közé tartozott. Érdekesség, hogy
csak a Magyar Királyi és a Svéd Királyi Légierő rendszeresítette megbízhatatlansá-
ga miatt. Ennek ellenére (!) licencszerződés alapján a MÁVAG gyártásba is vette
„Héja” néven,  mint az MKHL jövőbeni széria vadászgépét. A keleti fronton azon-
ban a gép használat közben számtalan hibajelenséget mutatott. A veszprémi Ortutay
Tivadar tartalékos hadnagy, (vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülő
főhadnagy, kormányzóhelyettes tolmács-törzs-segédtisztje a fronton), a hadipilóták-
tól szerzett tapasztalatait így összegzi: „A mi pilótáink a világ legrosszabb vadász-
gépével, a Héjával repültek és sóvárogva nézték a felettük suhanó Messerschmitte-
ket. A Héja olasz mérnökök terve alapján készült. A mi jól képzett vadászpilótáink –
korkövetelményeknek megfelelő – különböző módosításokat hajtattak végre rajta. Az
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1 ORTUTAY 1989. Napjaink szakemberei szerint a precesszió, a gép hossztengelyirányú káros
nyomatéka volt az oka a dugóhúzóba kerülésnek, mely még gyakorlott pilótákat is nehéz
helyzetbe hozhatott. Kositzky Attila nyugállományú repülő altábornagy, a Magyar Honvédség
Légierő Vezérkar korábbi vezérkari főnöke és mások közlése alapján.

utólagos módosítások megbízhatatlanná tették: a pilótának állandó feszült figyelem-
mel kellett vezetnie. A Héják frontra kerüléséig már tíznél több halálos baleset tör-
tént. Gyakori tünet volt a dugóhúzóba esés (1500 méter alatt védhetetlen, halálos
kimenetelű) és a futómű-szerkezet hibája is. Ezért a 9 gépből 3-4 mindig javítás alatt
állt. Emiatt romlott a harci szellem, a vadászrepülő osztály – objektív okokból – nem
válthatta be a reményeket.”1

Az 1942 nyarán a tengelyhatalmi egyezmény alapján a keleti frontra kivonuló
gyorshadtest, majd annak felváltására a 2. magyar hadsereg hadműveleti területre
kísérése, az ottani hadműveletekben történt részvétele a légierő képességeinek kor-
látozottságát különösen kimutatta. 1943 nyarán, az anyaország védelmére hátraha-
gyott ferihegyi és szolnoki repülőszázadok 18–18 db MÁVAG „Héját”, majd az év
végén 66 db Messerschmitt Bf 109 F és G típusú vadászgépet kaptak. A repülőgép
típusváltás, majd az év végén német vadászrepülőgépekre történő átképzés
(Messerschmitt Bf 109 G-2) is megtörtént. Ez a Wehrmacht és a Luftwaffe érdekeit
is szolgálta.

Az Amerikai Egyesült Államok szenátusa – miután kiheverte az 1941. december
12-i „magyar hadüzenet sokkoló hatásait” – egyre gyakrabban küldött nyílt rádió-
üzenetet: „Magyarország is hadműveleti térképeinken szerepel.” Végleges döntést
azonban csak 1942. június 5-én hozott a hadiállapot beálltát megállapítva. A német
hadiipar és a keleti front logisztikai vonalainak folyamatos rombolása meggyorsít-
hatta volna a háború befejezését. Az USAAF Afrikából a felszabadított Dél- és
Közép-Olaszországba telepített stratégiai bombázóerői hatótávolságába kerültek a
délnémet hadiipari komplexumok, repülőgépgyárak, hadiüzemek, logisztikai bázi-
sok. A III. Birodalom egét ellepték nappal az amerikai, éjjel az angol bombázóköte-
lékek. Hazánk a délnémet célpontok útvonalába esett, de még nem érte jelentős
támadás. 1944. március 19-én – Horthy Miklós kormányzó klessheimi tárgyalásai-
val egy időben – a Wehrmacht megszállta hazánkat, így az német hadműveleti terü-
letté vált.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő vadászrepülő alakulatainak immár nem a szá-
razföldi erőkkel való együttműködés, hanem a honi légtér védelme vált alapvető fel-
adatává. A ferihegyi repülőtérről Scholtz Miklós repülő százados parancsnoksága
alatt a 2/1 hadrendi számú vadászrepülő század Messerschmitt Bf G-6 típusú repü-
lőgépekkel márciusig mindössze 35 bevetést hajtott végre. Dóczy Lóránd had-
műszaki törzskari alezredes vezetésével ugyancsak Ferihegyre települt a Repülő-
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kísérleti Intézet Messerschmitt Me 210 Ca-1 típusú gépekkel felszerelt romboló szá-
zada, Krudy Ádám éjjeli repülő 5/1. vadászszázada is a honi légvédelem rendelke-
zésére állt. Ellenfelük volt az USAAF 15. amerikai légi hadserege, mintegy 1 600
repülőgépe, stratégiai bombázók és kísérő vadászrepülők. Ez utóbbiak között a 332-
es hadrendi számú, Franklin Delano Roosevelt elnök nejének Eleonor asszonynak
támogatását élvező alabamai afroamerikai repülőezred különösen kitűnt agresszív
harciasságával.

Az USAAF már április 3-án nagy támadást intézett budapesti célpontok ellen:
450 amerikai bombázó és 137 kísérővadász a szigetszentmiklósi repülőgépgyárat, a
ferencvárosi vasúti rendező pályaudvart és más délpesti objektumokat bombázott,
1073 polgári személy életét kioltva. Négy amerikai bombázó és 1 vadászgép esett az
elhárítóharc áldozatául, de Kereki Károly repülő őrmester is életét vesztette. Április
12-én a Balaton felett gyülekező és kelet-ausztriai célokra repülő amerikai gépek
ellen folytatott légiharcban Hayden Sándor repülő tisztjelölt halt hősi halált. Az
éjszaka folyamán pedig az Angol Királyi Légierő (RAF) 205. bombázócsoportja a
Magyar Olaj- Petróleum és a Merkur csepeli telephelyét bombázta, valamint
Mohácsot. Következő nap Ferihegyen 70 repülőgépet rongált meg igen jelentős lét-
számú amerikai bombázókötelék, legnagyobb veszteséget azonban a győri Magyar
Waggon- és Gépgyárban okozták, ahol a hazai légierő utánpótlásához is szükséges
Messerschmitt vadászgépeket gyártották. 50-60 magyar vadász, a teljes bevethető
állomány szállt szembe 650 bombázóval és az őket kísérő 170 vadászgéppel. 15
ellenséges gépet semlegesítettek a magyar vadászok, de hősi halált halt 22 magyar
pilóta. Nem tűrhetett hát halasztást egy központi helyről bevethető, egységes veze-
tésű honi légtérvédelmi feladattal megbízott vadászrepülő egység létrehozása.

1944. május 1-én az „Ilovszkojei hős”, vitéz belényesi Heppes Aladár2 repülő
őrnagy parancsnoksága alatt megalakult a Veszprém-Jutas-i repülőtéren a korábbi
2/1. kolozsvári, 1/1. szolnoki és 5/2. mátyásföldi vadászrepülő századokból a
Magyar Királyi Honvéd Légierő 101/I. hadrendi számú Vadászrepülő Osztálya a
honi légvédelmi parancsnokság kötelékében. A vadászrepülő század, osztály, majd
ezred „védjegye” a vörös körfeliratban vicsorgó vörös pumafej régi keletű. Jelentése
egyben a repülőegység filozófiája: a puma csak akkor támad, ha éhes, vagy életterét

2 vitéz belényesi Heppes Aladár repülő százados 1942 nyarától a keleti fronton a 2. repülődandár
1. vadász-századának parancsnoka volt Ilovszkoje repülőterén. A repülőegységet az urivi híd-
főből induló átütő erejű szovjet támadás bekerítéssel fenyegette 1943. január 14-én. A körkörös
védelemre berendezkedett egység Csukás Kálmán vezérkari alezredes (korábban Horthy István
repülő főhadnagy parancsnoka) vezetésével kitörést kísérelt meg, miközben hősi halált halt.
Heppes Aladár az időközben a „frontvonaltól rugalmasan elszakadó” Hannover harccsoport
maradékával egyesülve – az elesett parancsnok helyére állva megmentette repülőegységét és
támogatást nyújtott a visszavonulásra kényszerült honfitársainak.
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veszélyeztetik. Honfitársaik életét és életterét, nemzeti értékeinket védték. A jel-
vényt még 1936-ban Székesfehérvárott az 1/3. hadrendi számú vadászrepülő század
első tisztje: Heppes Aladár főhadnagy tervezte. A „Vezérünk a bátorság, kísérőnk a
szerencse” jelmondat az akkori századparancsnoktól, Nagy Mihálytól származik. Az
ősjelvény felirata ugyanis a római Nagy Konstantin császár jelmondata (In hoc signo
vicere) „e jelben győzni fogunk”.3

A repülőosztály 3 századból állt, századonként 12+3 Messerschmitt Bf 109 G-6
típusú vadászrepülőgéppel volt felszerelve. Osztályparancsnok: vitéz belényesi
Heppes Aladár repülő őrnagy, helyettese: Horváth Gyula százados. A 101/I. 1. szá-
zadot Irányi Pál főhadnagy, a 2. századot Papp Tibor százados, a 3. századot Bejczy
József százados, veterán parancsnokok vezették. A Pumások a tűzkeresztségét 1944.
május 24-én élték meg: az USAAF 300 ellenséges bombázót vetett be Bécs mellet-
ti olajfinomítók (Petronell, Urania) ellen. A Luftwaffe 4. Légiflotta 8. német honi

Az „őspuma” jelvény

3 Ennek tárgyi emléke juharfából faragott 20x15x8 cm-es cigarettakínáló dobozka: gróf Orsits
Nándor, a veszprémi Kass Ferenc és Satzger János, őspumás veterán repülők nevével. A
hányatott életű tárgy ma magángyűjtő kincseit gyarapítja.



Piros György Május 1.:  A Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. vadászrepülő ...

133

vadászrepülő osztály gépeivel együttműködve öt ellenséges gépet semmisítettek
meg (Sárkány Sándor hadnagy hősi halált halt).

A közép-olaszországi légitámaszpontokról (Bari, Lecce, Foggia) bevetett ameri-
kai stratégiai bombázók zárt alakzatban, magassági és mélységi tagoltságban, egy-
mást támogató fedélzeti védő tűzrendszerben közelítették meg megsemmisítendő
célpontjaikat. Bomba sorozatvetésük (szőnyegbombázás) pontosságát precíziós
Norden optikai berendezés könnyítette meg. A beállított célra automatikusan oldot-
ta ki bombáit. A kötelék 3x6x3 gépből álló „wing” (szárny) ezred erejű
300x200x250 m térmértékű bombázó felhőből egyszerre 8-10 vett részt bevetésen,
tehát 432-540 gép, 150-200 kísérő vadászgéppel együtt. A kísérővadászok feladata
volt 2-4 gépfegyverrel a bombázók oltalmazása. A stratégiai bombázók gépenként
2-4 tonna bombát vihettek magukkal és 10-11 fedélzeti gépfegyverrel rendelkeztek.
Ekkora ellenséges géptömeggel szemben a legfeljebb 30-40 magyar vadászgép
bevetése egyszerűen őrültség. Kezdetben a pumás pilóták géppárban – (Kette) –
(vezérgép és kísérője a „kacsmarek”), majd a német (Ratte) négygépes kötelékben
vették fel a harcot. Ez utóbbi esetében a két szélső gép az oldalirányú ellenséges
támadásra, míg a belsők a felülről és alulról jövő támadásra jobban tudtak figyelni.
Védő harcukat többnyire német vadászgép alakulatok is támogatták. Az angolszász
bombázók érkezését már az Adriai tenger feletti gyülekezésükben felfedték a Vis
szigetén települt német Freya típusú távolsági felderítő radar berendezések. A
magyar-német vadászegységek fő feladata az ellenséges bombázók megtámadása, a
tervszerű bombavetés megzavarása, a zárt kötelékalakzat megbontása volt. A bom-
bázókat a magyar és német romboló, nehézvadász repülőknek kellett volna semle-
gesíteni. Mindezt nagyon megnehezítették az amerikai kísérő vadászok.

A 101. vadászrepülő osztály megalakulásakor a Messerschmitt Bf 109 G-6 stan-
dard géptípussal rendelkezett, melyet licencszerződés alapján a Győri Magyar
Waggon- és Gépgyárban állítottak elő. Korszerű, közvetlen benzin befecskendezé-
ses motorja, erős fegyverzete és jó fordulóképessége miatt kedvelték. Harcértékét
tekintve csak a North American  P-51 „Mustang” amerikai vadászgép volt jobb, ám
a háború végére a szovjet repülőipar Lavocskin La 7 és Jakovlev Jak 9-es gépei is
egyenrangúnak bizonyultak. 

géptípus hatótáv sebesség fegyverzet
(km) km/h gép- gép- bomba

puska ágyú (t)

Messerschmitt Bf 109 G-6 560 685 2 1 -
Lockheed Lightning P-38 3620 667 4 2 -
North American Mustang P-51 3307 703 6 - -
Jakovlev Jak 9 875 689 2 1 -
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Lavocskin La 7 765 648 - 2 -
Iljusin Il 2 Sturmovik 720 410 - 2 0,6
Consolidated B-24 Liberator 3400 470 10 - 3,6
Boeing  B-17  Flying Fortress 3200 462 13 - 4,3
Douglas A-20 Boston 1750 410 9 - 1,8

(Forrás: Roll Berger: Repülőgépek. Naumann & Göbel  Verlag Köln. Deutschland, 2010)

Június 2-án az amerikai légierő megkezdte a „Frantic Operation” légi hadműve-
letét, melynek lényege az volt, hogy a délnémet-osztrák, magyar ellenséges célpon-
tok ellen végrehajtott bombatámadás után a stratégiai bombázók Kijev közeli szov-
jet repülőtereken (Poltava, Pirjatyin, Mirgorod) üzemanyaggal és bombával újonnan
feltöltve Olaszország felé „hazaútban is” támadjanak célpontokat. Ugyanezen a
napon I. C. Eaker tábornok (USAAF parancsnok) személyes irányításával 600 ame-
rikai bombázó támadta magyarországi célpontjait: Szeged, Szolnok, Miskolc, Deb-
recen vasúti pályaudvarai, laktanyák, villanytelepek, élelmiszer raktárak szenvedtek
súlyos károkat és 1880 polgári személy vesztette életét. Június 6-án a „D” napon
megkezdődött az expedíciós haderők normandiai partraszállása, a III. Birodalom
immár kétfrontos küzdelemre kényszerült.

Június 13-án az almásfüzitői kőolajfinomítót kivételesen angol Wellington bom-
bázók rombolták, 14-én 600 amerikai bombázó támadta a kecskeméti repülőteret és
pályaudvart sikeresen. Ezután a Ferencvárosi pályaudvar, a Csepeli Szabadkikötő
Fanto, Vacuum és Shell olajtelepei következtek. Az égő olaj füstjét még ötven kilo-
méterről is látták. Ugyanezen a napon a Péti Nitrogénműveket és az Újszőnyi olaj-
finomítót támadó amerikai gépek ellen Scholtz Miklós, Újszászy György és Bejczy
József által vezetett 32 pumás gépből álló kötelék 5 db Lockheed P-38-as kéttörzsű
távolsági kísérővadászt tett ártalmatlanná. A túlerőben lévő ellenséges légierő okoz-
ta személyi veszteségek mérséklésére új harceljárást vezettek be: „…magassági
fölényben a nap irányából kell a megtámadásra kiszemelt ellenséges gépet megkö-
zelíteni, közvetlen közelről valamennyi fegyverből tűzcsapást mérni, majd menekü-
lésszerűen elhagyni a légiharc helyszínét”.4

Június 16-án 658 db amerikai bombázó 290 db kísérővadásszal Bécs és Pozsony
kőolajfinomítói ellen intézett totális támadást, melyet a 28 pumás és a felriadóztatott
8. német vadászrepülő hadosztály 180 gépe elkeseredett harcban sem tudott megál-
lítani: „Feladatunk volna a bombázók támadása, azonban lehetetlenné tette a nagy
tömegű ellenséges vadászgép, mely elvág bennünket a bombázóktól és pillanatok
alatt szétszóródunk.”5

4 M. SZABÓ 1999. 
5 M. SZABÓ 1999. 
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6 Az amerikai hadnagy unokatestvére Harold G. French pedig 1944. július 2-án égő bombázógé-
pének elhagyásakor Megyeres térségében ejtőernyőjének műszaki hibája miatt halt repülőhalált.
PATAKY–ROSOS–SÁRHIDAI 1992. 

7 Ma a Laczkó Dezső Múzeum a bombázógép szárnydarabját őrzi.

Hat amerikai kísérővadász lelövéséért Kőhalmy János és Bognár József főhad-
nagyok, Pászthy István hadnagy, Boda György és Szittár Gyula szakaszvezetők az
életükkel fizettek. Ezen a napon az amerikaiak összesen 13 gépet vesztettek.

1944 júniusában a 101. vadászrepülő osztály összesen 14 alkalommal, 196 repü-
lőgép bevetésével 45 saját repülőgép elvesztése árán érte el legnagyobb eredményét.
Ezért sajnos 10 kiváló magyar pilóta halt hősi halált.

A Luftwaffe 4. Légiflottája állományában Bécsben és a Bécs környéki repülőte-
reken 180 vadász- és romboló (nehézvadász) repülőgép állomásozott. Feladatuk az
osztrák és német terület irányába kifejlődött ellenséges bombázó erők elleni hatásos
védekezés lett volna: keleten a Tisza vonaláig. A Magyar Királyi Honvéd Légierő –
nevezetesen a 101. vadászrepülő osztály Veszprémben – velük összehangoltan tevé-
kenykedett.  

A pumásokat a budapesti Gellért-hegy belsejében lévő „Szikla”, a németeket a
Bécs melletti földalatti harcálláspont irányította. A jelző- és kommunikációs rend-
szer korszerűtlensége miatt ez nem volt mindig hatásos. A találkozóhelyek kijelölé-
se, az ellenséges repülőegységek valós idejű helyzetmeghatározása, és a levegőben
lévő légtérvédő egységekhez való továbbítása gyakran okozott gondot, mely a haté-
kony légiharc megvívását meghiúsította.

Július 1-én reggel az Angol Királyi Légierő (RAF) 69 gépe a Duna elaknásításá-
val volt elfoglalva, hogy akadályozza az üzem- és hadianyag vízi úton történő szál-
lítását, mely a Bécs és Pozsony környéki olajfinomítókat fosztotta meg a román olaj-
mezők kőolajától. Délelőtt az USAAF 712 bombázója 180 kísérővadász támogatá-
sával bombavetést végzett Budapesten a Keleti és Nyugati pályaudvarok közötti
területen. A hadművelet megzavarására bevetett 18 puma repülő és a német 8. honi
vadászrepülő hadosztály 180 gépe 50 amerikai gépet semmisített meg. Ezen a napon
15 légigyőzelmet arattak a veszprémi vadászok, 3 kiváló pilóta, Bertalan György
zászlós, Beregszászi Sándor és Takács Pál szakaszvezető elvesztése árán. Július 7-
én egy hazatérő hatalmas amerikai bombázófelhő került légterünkbe, a veszprémi
Benkő Lajos hadnagy szülővárosa felett aratott légigyőzelmet Robert E. French had-
nagy6 B-24-es Liberátora felett, mely Felsőörs térségében lezuhant, a személyzet
fele életét vesztette.7

Július 8-án az USAAF 520 db (4 wing) B-24-es bombázója gyülekezett Vis szi-
get légterében, hogy megsemmisítő csapást mérjen Bécs–Mönchendorfi a Luftwaffe
4. Légiflottájához tartozó és németországi berepüléseiket zavaró vadásztámaszpont-
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8 Pár hónappal később Tobak Tibor hadnagyot is hasonló lelkiismeretességgel mentette meg és
személyesen repült Benkő Lajos hadnaggyal Budapestre, hogy a Mária utcai klinikán a kiváló
műrepülő szeme világát megmentsék. Benkő hadnagy 1944 nyarán repülőgépével átrepült a
veszprémi Viadukt 31 méter magas nagyobbik íve alatt, teljesítménye ma is jelentős bravúrnak
számit. TOBAK 1989.

ra. Az 352-es wing 5 perces késése miatt a menetrendszerű és optimálisan megter-
vezett szőnyegbombázás veszélybe került, mintegy 100 gép zsúfolódott össze
nagyon kis területre. A 456. bombázócsoport parancsnoka ezért a veszélyeztetett
egységet a kijelölt másodcélpont felé vezette. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor
ugyanis a zágrábi, a kurilovcei vagy a veszprémi repülőtér bombázása volt kijelöl-
ve. A 456-os bombázócsoport 60 gépe egészen Magyarpolányig a „megszokott
hazafelé vezető légiúton” haladt, majd a magyar légtérfigyelő szolgálat éberségét
kijátszva a Somló hegy felett keleti irányba fordult. Öt perc alatt közelítették meg a
veszprémi puma-szállást. Ennyi ideje maradt Podhradszky Andor alezredes, repülő-
tér parancsnoknak és Heppes Aladár őrnagynak, hogy kiüríttesse a jutasi repülőte-
ret. Az amerikai gépek mintegy 3000 méter magasságban, szabályos harcrendben,
senki által nem veszélyeztetve 7236 db 20 fontos repeszhatású bomba-szőnyeget
terítettek, mely az óvóárkokba menekülni már nem képes hajózókból, repülő akadé-
mikusokból és földi személyzetből 63 fő halálát és mintegy 132 fő katona és civil
sebesülését okozta. Gersy Tamás főhadnagy például már nem érte el az óvóhelyet,
igen súlyos combsérülést szenvedett, Penkov Iván tepavai bolgár sebész – aki alor-
vosként akkor került a veszprémi kórházba – rendkívül lelkiismeretesen látta el,
amputáció nélkül gyógyította meg.8

Az alig negyedórás bombázást követően a veszprémi és a környező városok kór-
házai is megteltek ellátásra szoruló sebesültekkel. A vadászrepülő századok közül
kettő épp levegőben volt, távol a jutasi puma szállástól, így nem akadályozhatta
volna meg a támadást. A harmadik század gépei – melyek aznap készenléti ügyele-
tet adtak – szerencsésen a földbe süllyesztett farönkökkel megerősített védő-boxok-
ban álltak, megúszták kisebb sérülésekkel és másnap bevethető állapotba kerültek.
A Királynék Városa – mivel ekkor nem volt hadászati jelentősége – elkerülte a rom-
bolást.

Julius 14. és 16-án a Péti Nitrogénművek vegyipari hadiüzem megsemmisítése
volt az amerikai bombázók célja, melyet a – 101-es vadászrepülők hősies helytállá-
sa miatt – csak részben tudtak megvalósítani, de két üzemet mégis megsemmisítet-
tek.

Július 17-én a Wehrmacht először vetette be Vergeltungswaffe (V-1 és V-2) meg-
torló rakétafegyvereit angliai célpontok ellen. Ugyanezen a napon került Tobak
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Tibor9 és Cserny Miklós hadnagy a 101. vadászrepülő osztály személyi állományá-
ba, hogy a háború végéig szolgálják hazájukat.

Augusztus 7-ére, a repülőosztály gépállománya olyannyira lecsökkent, hogy
több volt a pilóta, mint a bevethető vadászrepülő. A nap során a nagylétszámú ame-
rikai bombázóegység ellen felriasztott veszprémi repülők közül a Veszp-
rém–Sümeg–Jánosháza légterében dúló kíméletlen harc során a sebesült és ejtőer-
nyőjén gépéből menekülő Nyemetz János zászlóst az USAAF 332. alabamai kísérő
vadászai lelőtték. Drámai küzdelemben, német vadászrepülő partneregység segítsé-
gére sietve halt hősi halált a Puma repülőosztály addig legeredményesebb pilótája:
vitéz Molnár László hadnagy.

Augusztus 22-én Románia kilépett a tengelyhatalmi egyezményből. A III.
Birodalom geopolitikai helyzete romlott, a Vörös Hadsereg újabb teret nyert. I. K.
Styemenko altábornagy a Szovjet Hadsereg hadműveleti főnöke szerint: „az ország
(Magyarország) felszabadítása után a szovjet csapatok kijuthattak a szövetséges
Csehszlovákia területére, délről átkarolhatták az onnan már csak pár száz kilomé-
terre lévő Németországot…”. Elvesztek a létfontosságú romániai olajmezők, felér-
tékelődött a zalai olajlelőhelyek és más erőforrások szerepe. Július 21-én Hitler már
világosan megfogalmazta: „…ha Magyarország periférián lévő állam volna, akkor
teljesen  közömbösen hagynak az ottani állapotok. De ha ott katasztrófa következik
be, az egész Balkánon katasztrófát jelent, akkor Németország el van vágva Romá-
niától, amely fontos nyersanyagokat szállít”.10

A Romániából kivont légierő egy része megyénkbe települt, hogy közelről véd-
hessék a zalai olajmezőket. A Luftwaffe 4. légiflottája 52. vadászrepülő ezrede
Jutasra, olyan repülő ászokkal, mint Gerhard Backhorn és a 352 légigyőzelmes
Erich Hartmann százados (a bukás után 10 évet  töltött szovjet büntető táborokban).
Hans Ulrich Rudel százados (1000 szovjet harceszközt, 4 páncélvonatot, romboló-
kat semmisített meg és ezért Sztálin 100 ezer rubel vérdíjat tűzött fejére) a 2. csata-

9 Tobak Tibor hadnagy 1944. december 23-án légiharc közben súlyosan megsebesült. A front-
vonalhoz közel került veszprémi kórházból a szombathelyi helyőrségi kórházba menekítették.
Az akkori kaotikus katonai egészségügyi ellátásra jellemző módon kórházvonattal az alábbi
„tanulmányi kirándulást” tette meg a harmadik birodalomban:
Szombathely–Regensburg–Ingolstadt–Regensburg–Göttingen–Hannover–Thale–Friedrichs-
brunn–Quedlinburg–Osterode–Nordhausen–Northeim–Göttingen–Kassel (innen a Kossuth
Lajos SS páncélos rohambrigád toborzói elől menekülve)–Bebra–Fulda–Würzburg–Nürn-
berg–Fürth–Regensburg–Seltzthal. Innen pedig a Garam-menti frontra induló 6. SS páncélos
hadsereg törzsfőnöke Georg Mayer SS panzer sturmbahnführer Királytigris nehézpáncélosokat
a frontra vivő tehervonatán Wiener-Neustadtig és onnan tehervonattal Veszprémig. Érkezett:
1945. február 18-án. TOBAK 1989.

10 M. SZABÓ 1999.
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repülő ezred zuhanóbombázóival Várpalotáról a szovjet térnyerést igyekezett las-
sítani. 

A másik oldalon A. I. Koldunov százados11 a 3. és G. A.  Beregovoj százados az
5. légi hadsereg soraiban vadászszázadaikat vezetve jelentettek nap, mint nap jelen-
tős légiveszélyt (mindketten ekkorra már a „Szovjetúnió Hőse” kitüntetés birtokosai
voltak, amit akkor sem volt könnyű kiérdemelni). Szeptember 5-én a budapesti észa-
ki és déli vasúti összekötő híd elleni sikeres bombatámadás következtében a közle-
kedés pár napra ezeken lebénult.

Szeptember 19-én végleg befejeződött az USAAF „Frantic” hadművelete és
Veszprémben megalakult a 101/4. század Bánlaky György főhadnagy parancsnok-
ságával, ezzel pedig a 101/II. osztály 1. százada, majd pedig a 101. vadászrepülő
ezred. 

Ezt a parancs így rögzíti:
„1. számú ezredparancs
Veszprém, 1944. szeptember 30.
A Honvédelmi Miniszter Úr f. hó 16-án kelt 2595/M. 37-1944. számú, valamint

a 1. repülő hadosztály szeptember 19-én kelt 19456/M. III-1944. számú rendeletére
a 101. vadászrepülő ezred megalakult. Az ezred parancsnokságot átvettem. Heppes
Aladár őrnagy”12

Október 12-én a 101/I./1 „Zongora” és a 101/I/2. „Retek” raj Csongrád térségé-
ben jelentős szovjet erővel szállt szembe. „A megszokott idegtépő várakozás. Majd
megszólal mint mindig a Haláltangó, Zerkovitz Béla zenéje. Szabad vadászat kere-
tében közelítjük meg Szeged térségét. A feltételezett ellenséges terület csendes, fogy-
tán a benzinünk, hazafelé útban, Zenta közelében másodrendű úton tömött sorban
haladó menetoszlopot találunk. Settenkedve eltávolodunk tőlük, majd szabályos
hadrendbe rendeződve teljes szélességében végig-géppuskázzuk. Előttem igen nagy
villanás. A lőszereskocsi lehetett. Visszafordulva látható, hogy elintézte az egész
tüzéregységet.”13

November 5-én a Bécs Florigsdorf felől hazatérő 500 amerikai bombázó 337
kísérővadásszal a Dunántúl légterén át repült olasz támaszpontjai felé.
Győr–Sopron–Jánosháza–Keszthely légterében a felriadóztatott 101/I. vadászrepü-
lőosztály valamennyi vadászgépe a fellazult óriás kötelék megtámadására készült.
Domján Pál ’Messzerét’ az amerikai Zachmann hadnagy a gép farokrészén eltalálta.
Kísérője Horatio S. Hudson hadnagy közelebb merészkedett és látta, hogy a magyar
gép fel fog robbanni, amit pilótája még nem érzékelt. Bizonnyal humanitárius meg-

11 A. I. Koldunov a Szovjetunió későbbi légimarsallja, a légtérvédelem főparancsnoka volt. 
12 M. SZABÓ 1999. 
13 M. SZABÓ 1999.
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fontolásból mellé repült és jelezte, hogy azonnal ugorjon ki ejtőernyővel. Domján
ezt meg is tette. A gazdátlan Messzer aztán a megmentő gépének csapódva halálo-
san megsebesítette Hudson hadnagyot.14

Januárban a magyar vadászrepülőknél szervezeti változtatás történt. A 102.
vadászosztályt a keleti fronton harcoló két vadászszázadból hozták létre, 1944. de-
cember 1-én Veszprémben. Parancsnoka Kovács József őrnagy lett. A 101/7. század
a 102/1. századból alakult, 1944 évben mindvégig a keleti fronton frontszolgálatban
volt. Az osztály megalakulásakor a század parancsnokságát Máthé László főhad-
nagy vette át. A 101/8. század 1944. július 9-től volt frontszolgálatban, parancsnoka
Pottyondy László százados. A 101/9. század Békássy István százados parancsnoksá-
ga alatt működött. Így lett 3 repülőosztályból, 9 repülőszázadból egy ütőképes
vadászrepülő ezred.

Február 26-án a 101/I. repülőosztály Messerschmitt Bf 109 G-6 gépei helyett 30
darab G-10 típusú, methanolos berendezéssel szerelt, bécsújhelyi gyártású gépet
kapott. Ennek hallatlan előnye, hogy e gyorsító berendezéssel harc közben 3x5 perc
időtartamra a motorteljesítmény jelentősen növelhető, ami sebességtöbbletet ered-
ményez. A Légierő Vezérkar, a légtérben új, korszerű szovjet gépek (például a La-
vocskin La 7-es) megjelenése miatt 1945. február 28-án kelt 12. számú parancsában
új harceljárást ír elő: „Fordulóharc közben a jobban emelkedő Messerschmitt  Bf 109
G-10 típusú vadászgéppel magassági fölényre kell szert tenni, majd a magassági
fölény kihasználásával erősen szűkített fordulóval kell a La 7-es mögé lövőhelyzet-
be kerülni.”15

1945. március 6-án megindult a Wehrmacht utolsó támadó hadművelete: a
Frühlingserwachen (Tavasz ébredése). Ennek stratégiai jelentősége az lett volna,
hogy a dunántúli olajlelőhelyek megtartásán túl megakassza a szovjet előretörést a
bécsi hadműveleti térségbe, megakadályozza Németország déli harcászati irányból
való elszigetelését. A német kezdeményezés pár nap alatt a jelentős túlerővel szem-
ben kifulladt és védelmi harcba torkollott.

Március 16-án a szovjet hadsereg megkezdte az „un. Bécsi támadó hadműve-
letét”.

Március 21-én a Puma repülőezred 3 veszprémi százada sürgős áttelepülési
parancsot kapott Kenyeri tábori repülőterére. A repülőegység a Vár felett alacsony
repülésben tisztelgett az egy évig otthont adó városnak és balsejtelmek közepette
hagyta el a veszprém-jutasi repülőteret. A maradék repülőgép-parkot nyugatra

14 TOBAK 1989.
15 M. SZABÓ 1999.



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/2

140

menekítő pilótákat szállító Weichét felszállás után Mustángok megsemmisítették.
Önként vállalkozó pilóták mentették ki a 3. Ukrán Front 9. Gárdahadserege és 6.
Harckocsihadserege gyorsított támadása elől a maradék, használható repülőgépeket.
Miután az épületeket és műtárgyakat az utász-műszakiak felrobbantották, Szent-
györgyi Dezső és Fábián Pál a Fieseler Storch 163 futárgéppel, Pintér Gyula és
Szőcs Lajos a „Levente” típusú iskolagéppel, Tobak Tibor és Luzsénszky Pál
Messerschmitt 109 G-10 típusú vadászgéppel sűrű szovjet aknatűzben, 16 óra 31
perckor elhagyta a Puma szállást. A repülőtér megszűnt létezni.

Március 25-én már Ausztria területére, Grosspettersdorfba, két nap múlva Bécs-
újhelyre kényszerültek. 30-án Tullnba (a városi levéltárba került az ezred titkos irat-
tára is), majd Linzbe és legvégül Efferdingbe, a szükségrepülőtérre települtek. Má-
jus 4-én, a feladatmeghatározó Luftwaffe parancsnokság képviselője a sebtében
összehívott pumás pilótáknak feladat- és üzemanyag hiányában visszaadta cselekvé-
si szabadságát. A hűséges társ repülőgépekre már nem volt többé szükség. Sorsuk a
megsemmisítés. Könnyezve nézték a még megmaradt pilóták, ahogy értelmetlenül
tűzben pusztulnak el gépeik. Nem kerülhettek ellenség kezére. Huszár hadnagy
kiváló angol nyelvtudása most kincset ért. A repülőszázadnyira lesoványodott ezred
az amerikai hadifogságba esés lehetőségeit latolgatta. 1945. május 5-én az USAAF
15. Légihadsereg 206. műszaki zászlóalj parancsnoka, Beeler  alezredes előtt letet-
ték a fegyvert.

A Légvédelmi Erők Parancsnoksága értékelte a honi vadászvédelem tevékenysé-
gét. Minden magyar 6 bevetésre 1 légigyőzelem, míg minden német 12,8 bevetésre
jutott 1 légigyőzelem. A fenti eredményeket a magyar vadászok szerényebb anyagi
eszközökkel, műszaki felkészültséggel, hiányosabb vezetési lehetőségekkel, tapasz-
talat nélkül, a németeknél kisebb harcerővel, tehát az ellenséggel szemben hátrányo-
sabb helyzetben érték el.

A Puma vadászrepülők hősiessége, halált megvető bátorsága és lovagiassága
immár csak történelmi legendáriumunkban él tovább. Nemzetünkért vállalt háborús
szolgálatuk 371 napja alatt 415 alkalommal 3120 gépbevetésen 408 légigyőzelmet
arattak: 105 kiváló pilóta és 269 repülőgép elvesztése árán. Magyar Thermopülay!

A háború Magyarországot szó szerint megtizedelte: a deportáltak, harctéren ele-
settek és polgári áldozatok száma együttvéve mintegy 1,4 millióra tehető és 26 ezer
tonna angolszász bomba hullott a magyar haza földjére. E szörnyű veszteségeket
igyekeztek csökkenteni a pumások.

Várady József hadtörténész szerint a puma vadászrepülők a kezdetektől fogva a
végkifejletig kilátástalan küzdelemben heroikus harcot vívtak a túlerővel szemben.
Harcászati erőt alig képviseltek – noha elit német gárda repülőegységnek hitték őket
– a légiháború kimenetelére döntő hatással nem voltak, mégis „levegőben tudtak
maradni”.
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Erkölcsi nagyságuk az utókor figyelmét érdemli: Szentgyörgyi Dezső16 zászlós
brit ellenfele jelezte, hogy lőszerkészlete kifogyott, harcképtelen. Nem támadta
tovább, hanem a „biztonságos” adriai légtérbe kísérte. Évtizedekkel később az idő-
közben repülőtábornokká avanzsált ellenfél hosszas kutatás után meglelte. Szent-
györgyi MALÉV főpilóta Budapest–London járatát – az utasok nem kis meglepeté-
sére – az angol légierő díszegysége és katonazenekara fogadta. Viszonzásul az
emberségért. 

A keleti fronton nem lőtte szitává a német vadászok által megrongált repülőgé-
péből ejtőernyővel menekülő és üldözött szovjet pilótát sem, hanem földet éréséig
kísérte. Amikor azután a Szovjetunióban MALÉV főpilótaként típus átképzésen vett
részt, a megmentett bajtárs felkereste és a jelenlévők döbbenetére bemutatta meg-
mentőjét, hálálkodva, hogy életben maradhatott.

A rádióban két győzelmi jelentés: Szücs Feri és Dániel László: „Mindketten
lelőttük Jak-jainkat. A pilóták kiugrottak, szépen lebegtek az ejtőernyőn. A nyugati-
as szél szépen elviszi őket a saját csapataik felé. Mára már nem ellenségeink többé”.

Pumások akadályozták meg a háború utolsó napjaiban a klagenfurti és zeltwegi
repülőterek értelmetlen német lerombolását. Az előbbit Németh János repülő ezre-
des, az utóbbit Telbisz Lóránd és Emmerling István századosok. 

Nem véletlen hát, hogy az amerikai megszálló erők főparancsnoka, Clark tábor-
nok nem tekintette őket hadifogolynak, hanem – település elhagyási tilalom mellett,
szabad mozgásukat és helyi munkavállalásukat engedélyezte – a hadtörténelemben
páratlan módon.

Faludy Károly pumás zászlós javaslatára 2003-ban megrendezték a „Nyújtsunk
egymásnak béke-jobbot” az európai hadszíntér légterében egymás ellen harcolt
repülők bajtársi találkozójaként. Ezen tíz nemzet több tucatnyi még élő háborús
veteránja vett részt, ismét tanújelét adva hazánk békés szándékainak és vendégsze-
retetének.

A 101. vadászrepülő ezred pilótái – másokkal ellentétben – egyetlen esetben sem
szegték meg a Genfi Egyezmény hadifoglyokra vonatkozó előírásait. A sérült gép-
ből menekülő ellenfelet nem tekintették céltáblának, hanem csak szerencsétlenül járt
bajtársnak. 

16 Szentgyörgyi Dezső a háborút követően a MASZOVLET, majd a MALÉV főpilótája lett. 1971.
augusztus 28-án – nyugállományba vonulása előtt két héttel – a MALÉV Oslo–Koppen-
hága–Budapest MA 731 légijárata IL-18-as utasszállító gépe kapitányaként 21 utassal a
fedélzetén a koppenhágai Kastrup repülőtere előtt Öresund sziget közelében leszállásra
készülve, viharos időben kis magasságban hirtelen leáramlás (Abwind, mikro-brust) követ-
keztében légikatasztrófát szenvedett, tengerbe zuhant és az utasokkal, valamint a személyzettel
együtt életét vesztette.
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A hős elődeinknek kijáró tisztelet – az elhallgatás évei után – társadalmi igény
lett.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban emléktáblát helyezett el
a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprémi Levéltára épületén és a Bakony-Balaton
Régió Ifjúságáért Alapítvány, valamint a Laczkó Dezső Múzeum emlékkiállítást
rendezett. A Veszprémi Szemle több írása is megemlékezett róluk. 2017-ben Hernáth
Csaba elsőfilmes rendező „Veteránfilmje” megható finomsággal megrajzolt portré-
film – Szentiványi János és Frankó Endre – egykori pumás pilótákról. A film a
Karjala-i filmfesztiválon különdíjat nyert. Az egykori repülőtér keleti kapujánál –
noha már csak nyomokban lelhetők fel a repülőtér létesítményeinek maradványai –
Pálffy Sándor restaurátor lelkes jutasi lakosok élén, közadakozásból, magyar és
angol nyelvű, az egykori hadirepülőtérre utaló tájékoztató táblát tervez elhelyezni,
így megjelölve a hadtörténelmi emlékhelyet.

A pumás vadászrepülők hűek maradtak az országhatárok védelmére tett katonai
esküjükhöz. Magyar honfitársaik védelmét vállalták, ha kell életük feláldozásával is.
A történelem vihara átrobogott felettük, az ár magával sodorta őket. De becsülettel
látták el szolgálatukat, melyért soha nem kaptak erkölcsi elégtételt. Szétszóródtak a
világban és nekik csak a hosszú út pora jutott. Őrizze hát emléküket és lovagias
ellenfeleik emlékét az utókor tisztelete.
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