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TANULMÁNYOK

A Magyar Királyi Repülő Akadémiák  
története II.

– a résztvevők visszaemlékezései alapján –
(1939–1945)1

M. SZABÓ MIKLÓS

Az m. kir. „vitéz nagybányai  
Horthy István” Repülő Akadémia2  

története (1943–1945)

AZ I. RÉSZ VÉGÉN JELEZTÜK, hogy 
Horthy István kormányzóhelyettes, tartalékos (t.) 
repülő főhadnagy 1942. augusztus 20-i tragikus 
repülőhalála előtt tisztelegve, a katonai repülőtár-
sadalom a Repülő Akadémia névváltoztatásával 
adózott emlékének.3

A magyar katonai repülés szakemberei az 
elmúlt negyven-negyvenöt évben többször re-
mélték, hogy – a korlátozott lehetőségek hatá-
rai közepette – legalább megközelítőleg sikerült 
„megválaszolni” a tragédiát övező kérdéseket. 
Csakhogy jönnek a kerek évfordulók a botcsinálta 
nyilatkozók hadával, de ami még veszélyesebb: a 
népszerűség- és pénzhajhász tollforgatókkal! Az 
egyik – bizonyos körökben népszerű, éppen ezért 

 1 RADA 2001.
 2 A különböző intézmények neveit eredeti formájukban jelentetem meg.
 3 A szerző fotóarchívumából.

Horthy István t. főhadnagy
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veszélyes rombolásra alkalmas – szerző vállaltan szabadjára engedte fantáziáját, be-
vallva, egyrészt eleve azt, hogy ő [Horthy István] német „szabotázs áldozatául esett”. 
Természetesen, erre az olvasó fogékonyabb! A másik állítása még megdöbbentőbb – 
de önleleplező is – amikor rögzíti: „Mindenesetre én már most jelzem az olvasónak: 
ne keresse rajtunk a hivatalos vizsgálat jegyzőkönyveit! Mert bár volt vizsgálat, az 
semmit nem derített ki. Mégpedig azért mert […] az a vizsgálat rossz volt, különösen a 
fontos részkérdéseket tekintve igazából meg sem történt!” [kiemelés tőlem – Sz. M.] 
Ez – kevésbé cizelláltan – tömény hazugság, valamint a vak ló bátorsága, hogy évti-
zedek távlatából jobban látja azt, mi történt (vagy nem), mint az ott helyben működő 
speciális képzettségű szakemberek!

Ezért, bocsássa meg az olvasó, hogy az akadémia-történet folytatása előtt megpró-
bálom megismételni az e tragédiával kapcsolatos – már 1987-ben, illetve 1999-ben 
könyvek formájában publikált4 – kutatási eredményeimet. Remélem, a bemutatott 
iratok bebizonyítják a jegyzőkönyvezők szakértelmét, alaposságát, ami nem csak Ma-
gyarország kormányzóhelyettesével, de repülőtársukkal szemben is alapvető embe-
ri-katonai kötelességük volt!

Horthy István halála – egy realitásra törekvő megközelítésben 

Ezt a problémakört a magyar történetírás a rendszerváltás előtt meglehetősen ta-
butémaként kezelte, azóta pedig szakemberek és laikusok adnak szöges ellentétben 
álló véleményeket. „Csokorba szedve” ezeket, találkozhatunk a hadak útján önfelál-
dozóan küzdő hős, illetve a gyenge repülőtudású, iszákos és elkényeztetett dzsentri 
legendájával. Ezek feloldásában segíthetnek a balesettel kapcsolatban felvett hiteles 
jegyzőkönyvek, valamint néhány kortárs visszaemlékezése, illetve a higgadtabb meg-
ítélést elősegítő közel 70 év!

A még a szerencsétlenség napján, a 2. Hadsereg-parancsnokság által kiadott „KÜ-
LÖN HADSEREGPARANCS”,5 egyebek mellett leszögezte, hogy a „… közöttünk a  
l e g f e l ü l á l l ó  életét áldozta azért, hogy a Magyarság jövője biztosított legyen.” 
[Eredeti írásmóddal – Sz. M.]

E gyors lépéstől eltekintve, a kormányzóhelyettes repülőbalesetével kapcsolatban 
az első óráktól kezdve nagy fokú bizonytalanság uralkodott. András Sándor rep. vk. 
alezredes, az 1. repülőcsoport parancsnoka, még 20-án este javaslattal élt a hadse-
regparancsnok felé, miszerint „… két jegyzőkönyv készüljön: egy a hivatalos és egy 
a nyilvánosság számára.”6 Ennek elfogadását Jány Gusztáv vezérezredes, hadsereg-

 4 M. SZABÓ 1987. és M. SZABÓ 1999. 
 5 HM HL 2. Hadsereg-parancsnokság  (2. HDS. pság) 1498/2.hds.I.a.42.VIII.20. szám.
 6 Uo. Naplómelléklet, 1942/625. 
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parancsnok a Kormányzó Katonai Irodája főnökének döntésétől tette függővé. Így, 
a repülőcsoport parancsnokának a 21-i felterjesztése Jány vezérezredeshez, illetve a 
Repülőfőcsoporthoz és a kormányzó főhadsegédéhez azt tartalmazta, hogy „1942. 
VIII. 20-án 5 óra 7 perckor vitéz Horthy István rep. főhadnagy feladatának hű telje-
sítése közben a feladat által megkövetelt [Kiemelés tőlem – Sz. M.] alacsonymagas-
ságból lezuhant és hősi halált halt.”7

De, Kállay Miklós miniszterelnök is „ködösített” az augusztus 26-án a Képvi-
selőházban elmondott beszédében: „Szent István napján indult századik repülésére 
és 25.-ik bevetésére. A legjobb repülő volt, a nehéz feladat áldozata lett mégis. Mint 
mindig, most is egyedül szállt fel [Kiemelés tőlem – Sz. M.] és ma a koporsóját az 
egész nemzet kíséri.”8 A Képes Vasárnap már a reális tényeket közölte: „Szent István 
napjának reggelén 5 óra 7 perckor harctéri feladatainak teljesítése közben repülőgé-
pével lezuhant és meghalt vitéz nagybányai Horthy István főhadnagy, Magyarország 
kormányzóhelyettese.”9

Nos, mik is voltak a legfontosabb tények? Horthy István a szolnoki 1/1. vadászre-
pülő-század tagjaként, július elején kitelepült Kurszk térségébe. A tragédiát megelő-
zően – harci gépen – augusztus 11-én repült utoljára, majd a vöröskeresztes önkéntes 
ápolónői szolgálatra Kijevbe érkező feleségével való találkozásra három nap szabad-
ságot kapott 15–18-ára, amit a Kitzinger tábornok, Ukrajna katonai parancsnoka – 
általa felajánlott – villájában töltöttek. Augusztus 19-én jelentkezett ismét szolgálatra 
századparancsnokánál.

Jány vezérezredes szeptember 5-i feljegyzése szerint „Kiew-ből való visszatérése 
után VIII/19-én a rep. csoportnál való működését befejezettnek jelentettem ki és VII-
I/20-án már a 6. k.ho-t [könnyű hadosztály – Sz M] kellett volna meglátogatni.” Ezt 
azonban kissé árnyalja a repülőcsoport törzsében szolgált Pálos Géza rep. százados 
azon nyilatkozata, miszerint a Horthy István repülésről való letiltásának táviratát ő 
20-án délelőtt vette át, de csak azzal a feltétellel, hogy az átvétel idejét átjavította 19-
éről 20-ára.10

Pálos Géza – mint szemtanú – szerint „VIII. 19-én délután Jány Horthyval hosz-
szasan sétálgatott a repülőtéren. Lehet, hogy ekkor közölte [vadászrepülő-szolgálata 
befejezett voltát – Sz. M.] … közvetlenül az érdekelttel, kihagyva a szolgálati utat, s 
ha valóban erről volt szó, akkor valószínű, hogy Horhy István engedélyt kért a 25. 
bevetésre, s Jány vezérezredes beleegyezett.”11 [Ezt én a hadseregparancsnok bigott 
fegyelmének ismeretében kizártnak tartom! – Sz. M.]

 7 Uo. Naplómelléklet, 1942/647.
 8 HORTHY 1953. 238.
 9 SZ. N. 1942. 546.
10 HL HM Eln. o. – 1942/50455, valamint SZABÓ-HAGYATÉK. Pálos Géza rep. szds. nyilatkozata. 
11 SZABÓ-HAGYATÉK. Pálos Géza rep. szds nyilatkozata. 
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Ugyanakkor, a fenti állítást részben alátámasztani, részben cáfolni, de leginkább 
kibogozhatatlanul összekuszálnia sikerült András rep. vk. alezredesnek a ’90-es évek 
végén a birtokomba került – az 1942. 07. 14.–08. 28., illetve 09. 02.–10. 16. közötti 
időszakról készített – hadinaplója.12 

Ennek eredeti oldala – 08. 19. 18:30 – így néz ki: 

„ … (ér)telmetlenül bámészkodnak, az ajtóban koldulnak, piszkosak, gyermekek 
kockáznak.

18:30: A KH [kormányzóhelyettes]. a temetés végén jel., hogy elkésett, a hds. pk.-
nál volt, aki közölte vele, hogy megkezdi földi programját, a földi stest.-ek [sereg-
testek] látogatását. Említem neki, hogy jó volna a 6. ho-nál [hadosztálynál] kezdeni 
Szabó vőrgy-nél [vezérőrnagy], aki hamarosan átadja a hop-ságot [hadosztály-pa-
rancsnokságot].” 

Nos, ez az eredeti, első bejegyzés. Pályám során soha nem tapasztalt módon, mel-
lékelt hozzá egy pótlapot, ami közel 50 %-ban nem egyezik (aláhúzott) az eredetivel!

„… a templomkapuban pedig hancúroznak. Roppant piszok és büdösség.
18:30 A KH. a temetési szertartás végén jel., hogy elkésett, a hds. pk-nál volt, aki 

jövő programmját közölte vele, hogy megkezdi földi programmját az egyes stest-eknél. 
Ő szeretné folytatni repüléseit a földi programm közben is, reggel bevetés aztán földi 
látogatás, így képzeli ő. A Don-on túl úgyis csak siklótávolságra megy, mondja.” 

Mint látható, felül, a teljesen lényegtelen kérdésben is eltérően fogalmazott, nem 
beszélve a szöveg második feléről!

De, megint csak teljesen érthetetlen módon – valószínűleg a rettenetes lelki teher 
alatt, hiszen a Horthy-családnak, különösen Istvánnak barátja volt, a miniszterelnök 
ezért neveztette ki őt a repülőcsoport parancsnokává, amit ugyancsak ő írt meg ké-
sőbb! – egy második pótlapot is készített, ha lehet (látni fogjuk!) még „cizelláltabb” 
formában. [Az eredeti változat szövege aláhúzás nélküli, az I. változat egyes, míg a II. 
változat kettős aláhúzással – Sz. M.] 

„… imádkoznak, a fiatalok értelmetlenül bámészkodnak.
18:30 A KH. a temetési szertartás végén jelentkezik, hogy a hds. pk-nál volt, emiatt 

késett. Jelenti, hogy a hds.pk. jövő pogrammját közölte vele, de nem nyilatkozott arról, 

12 A közel öt évtizedes kutatómunkám során kizárólag azt tapasztaltam, hogy a m. kir. tisztek ma-
gán hadinaplóiban rögzített adatok tökéletes megegyeztek a levéltárban feltártakkal. Ettől eltérőt 
egyedül az András-naplóban tapasztaltam, amibe az 1942. augusztus 19-i bejegyzését két pótlap-
pal egészítette ki, melyekben még a lényegtelen részek is mutatnak eltéréseket!
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hogy vajjon emellett tovább repülhet-e. Ő szeretné folytatni repüléseit a földi stest-ek 
látogatása közben is! Reggel bevetés, aztán földi programm, így  képzeli ő. Kér, hogy 
ilyen értelemben járjak közbe. A Donon túl siklótávolságra megy csak, mondja. Én 
nem vagyok benne biztos, hogy Főméltóságod nem megy beljebb mint a siklótávolság. 
Erre mosolyog.”

A félévszázados távlat tovább „árnyalta” – az engedélyezett, vagy nem engedélye-
zett – 25. bevetéssel kapcsolatos káoszt! András Sándor ugyanis az 1980-as években 
már a következőket írta: „… augusztus 19-én a hds.pk. parancsát vettem, hogy a 
Kormányzóhelyettes aug. 19-én délután jelentkezzék a hds. parancsnoknál, mikoris a 
hds.pk. közölni fogja vele, hogy repülő csapatszolgálata végetér […] én nem kísértem 

András alez. naplóbejegyzése (2. pótlap)
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el a Kormányzóhelyettest […] mert ugyanabban az időben Péterffy vadászpilóta-ha-
dapródőrmester temetésén vettem részt az ALEXEJEWKA-i [alekszejevkai – Sz. M.] 
temetőben, aki hősi halált halt. A Kormányzóhelyettes a temetési szertartás közben 
hozzánk tért vissza […] A szertartás közben nem beszéltünk a kihallgatáson történ-
tekről, de az úton hazafelé a harcálláspontra a Kormányzóhelyettes azt mondta, hogy 
a hds. pk-ja a 25. bevetést engedélyezte. Az volt a benyomásom, hogy nem mondott 
igazat. [Kiemelés tőlem – Sz. M.] A hds. pság. nem közölt velem semmit a kihallgatá-
son történtekről s én sem kérdeztem erre vonatkozólag semmit.”13 

Ez az állítás több szempontból is erősen megkérdőjelezhető! Egy kormányzó-
helyettes – ez esetben katonailag alárendelt – biztosan nem hazudhatott, hiszen ő is 
tudta – elvileg – sürgősen érkeznie kell a hadseregparancsnoki parancsnak a letiltás 
visszavonására! De tényleg azt gondolhatta András rep. vk. alezredes, hogy Jány 
vezérezredes meg meri/képes megszegni a legfelsőbb szintű parancsot? S, végül: ha 
tényleg kételkedett Horhy főhadnagy állításában, akkor nem kellett volna – önma-
ga védelmében is! – finoman érdeklődnie a hadsereg-parancsnokságon a tényleges 
döntésről?

Nos – minden tiszteletem ellenére – itt egy idős, megtört ember soha nem sike-
rült önfelmentéséről lehet szó! Ennek alapvető oka – a korábban már jelzett – szoros 
baráti kapcsolata volt a Horthy-családdal.14 Maga írta a ’80-as években: „Hogy a 
rep. csoport parancsnoka én lettem, abban része volt a politikának és a Kormány-
zó környezete befolyásának. Mikor a Kormányzóhelyettes arcvonalbeli szolgálatára 
vonatkozó döntés megtörtént, Kállay miniszterelnök, akivel erre vonatkozólag kap-
csolatban álltam, érvényesítette befolyását a Le. [Légierő – Sz. M.] vezetésével sze-
mélyemre vonatkozólag.”15  

Ezt a különleges kapcsolatot bizonyítja az is, hogy „Mikor a temetés előtt kihall-
gatáson jelentem meg Nála [a kormányzónál – Sz. M.], nagy önfegyelemmel érdek-
lődött az esemény részleteiről […] Felelősségről ő sem beszélt […]”16 Pedig ennek 
tisztázása is rendkívül fontos lett volna – megelőzve egymásnak ellentmondó számta-
lan, elfogult vagy rosszindulatú legendát! 

Mégis, a fontosabb tény: a repülőhalál! S, az, hogy miként következett be!

13 SZABÓ-HAGYATÉK. András Sándor visszaemlékezése. András Sándor özvegye Gosztonyi Pé-
ter, Svájcban élő neves hadtörténésznek adományozta, aki viszont – utólag is hálás köszönet érte! 
– több más irattal, Hadinaplóval – átadta nekem, majd én később a Hadtörténelmi Levéltárnak.  

14 Ennek legékesebb bizonyítéka, a végrendelete, amikor meghagyta, hogy ha meghal, ahol ne lak-
helyén, Kismartonban (Eisenstadt) temessék el, hanem a portugáliai Estorilban, a kormányzó 
sírjának közelében. A sors fintora, hogy a rendszerváltás után Horthy Miklós hamvait hazahozták 
Kenderesre, András Sándor vezérőrnagy pedig maradt Európa nyugati peremén, még távolabb 
hazájától, kormányzójától!

15 SZABÓ-HAGYATÉK András Sándor visszaemlékezése. 7/2.
16 Uo. 13/2.
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Erre korabeli levéltári iratok, jegyzőkönyvek, személyes beszámolók állnak ren-
delkezésre – akár megkérdőjelezi ezek hitelességét valaki, akár nem!

Nos, 1942. augusztus 19-én 22:25-kor érkezett a másnapi bevetési parancs, misze-
rint két közelfelderítő (kf) repülőgépet kell kísérni. Csukás Kálmán rep. vk. őrnagy, 
repülőosztály-parancsnok kérdésére: „Ki következik?”, Szabó Mátyás rep. százados, 
századparancsnok azt jelentette, hogy „vitéz nagybányai Horthy István Kormányzó-
helyettes Úr Őfőméltósága és kísérője Nemeslaky őrmester, mint egyik géppár; Bán-
laky György főhadnagy és kísérője Szabó István hdp. [hadapród – Sz. M.] őrmester, 
mint másik géppár kerülnek sorra.”17 [Kállay miniszterelnök úr! Tehát, nem egyedül! 
– Sz. M.]

A Horthy-géppárnak a Szvoboda légterébe küldött He–46-ost kellett kísérnie 5:55 
perces indulással, 500 méter magasságban. Nemeslaky őrmester pedig azt a feladatot 
kapta, hogy „… állandóan a Kormányzóhelyettes Úr mellett legyen és azt szemmel 
tartsa…”.18

Horthy főhadnagyot 4:15-kor ébresztették, majd „percek alatt felöltözött és a leg-
jobb hangulatban indult bevetésre.”19 A V–421 oldaljelű „Héja” típusú vadászrepü-
lőgépét 4:40-kor motorpróbázta le Tóth János címzetes (c.) őrmester Horthy István, 
valamint Bodó András főtörzsőrmester, hangármester; Kocsis István törzsőrmester, 

17 HL HM Eln. o. – 1942/50455 3/b. sz. jegyzőkönyv.
18 Uo.
19 Uo. 12. sz. jegyzőkönyv.

Horthy István „Héja” vadászgépével starthoz készül
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főszerelő; Mészáros Ferenc t. c. szakaszvezető, segédszerelő, továbbá Kovács János 
c. őrvezető, Landesz József honvéd és Babesi Antal t. szakaszvezető jelenlétében. A 
motorpróba során mindent rendben találtak, mely tényt az üzemi felülvizsgálati jegy-
zőkönyvben is rögzítettek.20 

Ilyen körülmények között indult bevetésre a géppár. A kb. 2 km szélességű ilovsz-
kojei erdő északi oldalán volt a vadászrepülőtér, a közelfelderítőké pedig a délin. Az 
időjárás kedvező volt: jó látási viszonyok mellett, a felhőzet 600-1000 m között, 10 
km/ó északnyugati széllel.21

Az 5 óra 7 perckor – ekkor állt meg Horthy István karórája – bekövetkezett sze-
rencsétlenséget megelőző eseményeket így foglalta össze Nemeslaky Zoltán őrmester 
20-án, 14:30-kor: „Géppárunk közvetlenül Bánlaky fhdgy. úr géppárja után indult. 
Az elindulás után nagy balkörön jutottunk el a kf. reptér fölé, ahol a géppárunk által 
kísérendő kf. repgépet észrevettem. Az észrevétel pillanatában a kf. repgép előttünk 
kb. 1 km-rel, 200 m magasságban nagyjából K-i irányban repült. A mi géppárunk 
nagyjából ÉK-i irányban repülve, 300 m magasságban igyekezett megközelíteni a kf. 
gépet. Mivel a kf. gépet kb. 300 km-es sebességgel értük be és haladtuk túl, érzésem 
szerint a Főméltóságú Úr egy balkörrel szándékozott a kf. géphez helyes viszonyba 
kerülni. E balkörön is megpróbáltam a Főméltóságú Urat követni, de mivel forduló 
közben a gépem az erőltetett húzástól megrázkódott, a forduló ívét enyhítettem, de 
közben a Főméltóságú Úr gépét állandóan figyeltem. Eközben arra lettem figyelmes, 
hogy a Főméltóságú Úr gépe teljes bedöntésű balfordulóból egy pillanat alatt jobbra 
átperdült, egy pillanatra háthelyzetbe került és onnan orrát leadva bal dugóhúzóba 
perdült. A gép kb. másfél fordulatot perdült gyorsütemben, majd egy felet lassúbb 
ütemben, melynek végén a perdülés csaknem megszűnt. Ezután kb. 70 fokos szögben a 
gép földnek ütközött és felrobbant.”22  

Hasonló módon diktálta jegyzőkönyvbe az eseményt a levegőből végignéző Bán-
laky főhadnagy is, azzal a különbséggel, hogy ő 400 méteresnek ítélte a dugóhúzóba 
perdülés magasságát, s szerinte kb. öt perdülés után csapódott be.23  

Baranyi Elek százados, a 3/2. közelfelderító század (kf szd.) Horthy-géppár által 
kísért Heinkel He–46-osának megfigyelője úgy vallott, hogy a „Héjá”-k kb. 350 m 
magasságban érkeztek a közelfelderítő-repülőtér fölé, ahol egy nagy kört írtak le. 
Ezalatt próbálták ők ki a Heinkel géppuskáit, majd 200 m magasságban elindultak 
Korotojak felé. Ekkor a vadászok kb. 400 m-rel mögöttük és 100 m-rel fölöttük 
repültek. Egy-két másodperc múlva „az tűnt fel nekem, hogy a géppár első gépe 
balra lefelé éles forduló mozgást végez és ebből bal dugóhúzóba megy át. A földre 

20 Uo. 3/a. sz. jegyzőkönyv
21 Uo. 7. sz. jegyzőkönyv
22 Uo. 3/c. sz. jegyzőkönyv
23 Uo. 3/d. sz. jegyzőkönyv
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érésig a repgép kb. három perdülést végzett. Az utolsó perdülések már laposabbak 
voltak úgy, hogy az volt az érzésem, hogy talán sikerül a repgép földbe ütközését 
elkerülni.”24  

Wágner Károly zászlós, a kísérendő repülőgép pilótája teljes mértékben osztotta 
megfigyelője nézetét azzal a különbséggel, hogy érzése szerint a dugóhúzó nem lapo-
sodott el. Ő volt az, aki először fogalmazta meg – minden bizonnyal helyesen – a bal-
eset okát: „Benyomásom szerint a repgép kevés sebességgel végrehajtott, túldöntött 
és túlhúzott fordulóból került dugóhúzóba.”25

Trón Zoltán százados, a közelfelderítő század parancsnoka és Freyer Frigyes szá-
zados a becsapódás után kb. 10 perccel érkezett a baleset színhelyére. Mintegy 25 mé-
terre közelítették meg a roncsot. „Azonnal láttam, hogy a gép teljesen össze van törve 
és hogy a hatalmas láng miatt abban élő ember már nem lehet.”26 Amikor a tűzben 
elkezdtek a lőszerek felrobbanni, így kb. öt percre hátrább kellett húzódniuk. Az 5 óra 
25-30 perc körül beérkezett katonák hozzáláttak kézi oltókkal és földráhányással a tűz 
eloltásához, de a haboltók beérkezéséig ez eredménytelennek bizonyult.27

Dr. Han László orvos százados 12:30-kor már „gépbe diktálta” a „Héja” roncsai 
között fellelt, összeégett tetem megvizsgálásával kapcsolatos tapasztalatait. Eszerint, 
a kormányzóhelyettes feje, arca a beépített jobb oldali géppuska tokfedelére csapódott 

24 Uo. 3/e. sz. jegyzőkönyv.
25 Uo. 3/f. sz. jegyzőkönyv.
26 Uo. 3/h. sz. jegyzőkönyv.
27  HL HM Eln. o. – 1942/50455.

Trón Zoltán rep. százados katonáival az eloltott roncs mellett 27
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rá, így a halál oka: „agyhűdés, amely a repülőgép földet érése pillanatában bekövet-
kezett koponya szétroncsolódása által jött létre.”28

Csak apró kitérésként: a repülőbajtársak a tragédia színhelyén ideiglenes emlé-
ket emeltek, amit a 2. Hadsereget szeptemberben meglátogató Szombathelyi Ferenc 
vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke is meglátogatott. Az erről készített fotót – 
bensőséges szöveggel – megküldött az édesanyának, aki azt az ágya fölé függesztette.

Amint híre futott Horthy István halálának, azonnal különböző verziók láttak nap-
világot, s közülük egyik-másik tartja magát napjainkig is. Így, pl. az ország németel-
lenes körei – társadalmi és osztályhelyzetre való tekintet nélkül – hajlamosak voltak 
németek által irányított szabotázsra gondolni. Ezt a nézetet vallotta még 1978-ban is 
Horthy Istvánné írván: „Fogható bizonyíték nincs, sem mellette, sem ellene, hogy sza-
botázs lett volna az ok, de hogy súlyos körülmények vannak, amelyek arra mutatnak, 
az elvitathatatlan.”29 [Sajnos ezt a – feleség részéről érthető, mégis károsan félreveze-
tő – nézetét különböző módon „tovább cizellálva” egészen haláláig terjesztette – Sz. 
M.] Ezeket az állításait arra alapozta, hogy szállásukon – ami minden bizonnyal le-
hallgatókészülékkel volt felszerelve, de amire ők akkor nem gondoltak – sok olyanról 
beszélgettek, illetve adott át üzenetet a kormányzótól és hallgatott meg férje részéről 
a németek számára nem hízelgő, a háború elvesztett voltára, s az ő hazatérése utáni 
terveire vonatkozó több olyan elgondolás, amelyek a náci illetékeseket e merénylet 
végrehajtására késztették volna.

Nos, való igaz, hogy „A fiatal Horthy zsidó származású nagytőkések köreivel való 
kapcsolatai és angol orientációja miatt egyáltalán nem volt kedvelt a németek szemé-
ben.”30 Bár, azt sem lehet tagadni, hogy a németek mesterei voltak az ilyen akcióknak, 
mégsem valószínű, hogy – szó szerint – 1-2 nap alatt (hiszen augusztus 15–18-án voltak 
együtt Kijevben), meg tudták volna ezt szervezni a leghűségesebb Horthy-imádók szűk 
repülőszakmai körében! A repülőgép eredetileg tökéletes műszaki állapotáról nem csak 
az indulás előtti motorpróbán részt vettek nyilatkoztak egybehangzóan, hanem 20-án 
08:30-kor megtartott műszaki kivizsgálást megejtő – nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező – bizottság is. Eszerint: „A fellelhető kormányszervek megvizsgálása alapján 
a bizottság arra következtet, hogy azok a levegőben épek voltak. A kormányszerveken 
található sérülések a felcsapódás következtében fellépő erőhatások eredményei. A bi-
zottság a gép deformációiból –  helyzetéből, valamint a motor befúródási mértékéből 
azt állapítja meg, hogy a gép kb. 45 fokos szögben, kissé balra dőlve, 400 km körüli 
sebességgel orral és bal szárnnyal ért földet.”31 Mindezek alapján, a Kárfelvételi jegy-

28  Uo. Orvosi lelet.
29  ORMAY 1978b. 23.
30  RÁNKI 1976. 1074.
31  HL HM Eln. o. – 1942/50455 9. sz. jegyzőkönyv.
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zőkönyv32 is úgy rögzítette a káresetet megelőző okot, hogy „v. Nagybányai Horthy 
István pilóta kf. gép felvétele közben erősen szűkített fordulót hajtott végre 300 méteren 
és dugóhúzóba esve a földnek zuhant, a gép kigyulladt és elégett.”

Mindezt megerősíteni látszik azt a megállapítást, miszerint: „A valóság száraz 
és drámaiatlan. Egy rossz, ehhez a géptípushoz nem értő elkényeztetett pilóta ügyet-
lenül manőverezett és lezuhant.”33 Mégis, ez a megállapítás szintén egyoldalúnak, 
túl kategorikusnak tűnik! Azt ugyanis, hogy Horthy István rossz pilóta lett volna, 
nehéz elfogadni. Nemcsak azért, mert a korabeli sajtó magától értetődő túláradással 
ünnepelte: „A lelkesedés tapsai még el sem csitultak, amikor v. nagybányai Horthy 
István helyet foglalta Bückerben, pillanatok alatt felemelkedett, s mintegy félórán ke-
resztül felejthetetlen műrepülő mutatványokkal kápráztatta el az egybegyűlteket.”34 
Inkább azért, mert aki a korabeli, nem túlzottan szervezett repülésirányítás mellett 
kis, 90 lóerős Arado Ar–79 sportgéppel megtette a Budapest–Bombay–Budapest utat, 
nászútként körberepülte a Földközi-tengert (főleg annak keleti partvidékét!), annak 
valamilyen pilótatudással rendelkeznie kellett! Természetesen nem tette mindez „Ma-
gyarország legelső sportrepülőjévé”, a „legbátrabb, leglelkesebb vadászrepülő”-jévé, 
mint halála után írták.35 S, talán a legfontosabb: egy kivételével – ő is inkább más 
indítékú kölcsönös ellenérzés miatt – nem találkoztam olyan egykori repülővel, aki 
kétségbe vonta volna a kormányzóhelyettes pilótatudását.

Akkor marad az István-napi leittasodás? Ez sem állja meg a helyét. Nemcsak azért, 
mert szárnysegéde: Szabó László vezérőrnagy „Határozottan állította, hogy a harc-
térre való kivonulásának napjától kezdve a kormányzóhelyettes egyetlen korty alko-
holt sem fogyasztott, sőt a dohányzást is abbahagyta. Valótlan tehát, hogy augusztus 
19-én este ittas lett volna. Vacsorája rántott levesből állt. Mint református ember, 
névnapját is máskor ünnepelte.”36 Ezt állandó – így a szerencsétlenségkor is – kí-
sérője: Nemeslaky Zoltán szintén megerősítette. Bajtársai ugyanis e „minőségére” 
hivatkozva biztatták: kérjen engedélyt Horthy Istvántól a felköszöntésére. Nemeslaky 
őrmester ezt meg is tette, mire a kormányzóhelyettes „megköszönte, de közölte, hogy 
ő protestáns, tehát nem most tartja a névnapját.”37   

Áttekintve a leggyakoribb nézeteket, megállapítható, hogy egyik sem állja meg 
helyét! Legvalószínűbbnek tűnik, hogy a baleset oka részben a repülőgép bizonyos 
tulajdonságainak, részben vezetője pillanatnyi, de végzetes hibájának volt a követ-
kezménye.

32 Uo. 6. sz. jegyzőkönyv.
33 MATTHAEIDESZ 1981. 25.
34 Dr. TÖRÖK 1938. 27.
35 SZ. N. 1938. 555. valamint PADOS 1942. 6–7.
36 LAKATOS 1981. 50.
37 SZABÓ-HAGYATÉK. Nemeslaky Zoltán 1982. március 16-i nyilatkozata. 



31

A Magyar Királyi Repülő Akadémiák története II.M. Szabó Miklós

A „Héja”-típusú repülőgép ugyanis hajlamos volt a dugóhúzóba perdülésre. En-
nek oka az volt, a repülőgép kormányfelülete kicsi volt a pörgő légcsavar tömegéhez 
képest. „Mindennek következtében a giroszkopikus nyomaték bukófordulóban az ins-
tabilitás tényezőit tovább növelte. Ezt a káros hatást csak úgy tudtam elhárítani, hogy 
a bukófordulót levett gázzal végeztem el.”38 – magyarázta az egykori híres repülőgép-
tervező, t. rep. főhadnagy. Ő maga háromszor hajtotta végre ezt a manővert – termé-
szetesen nem 3-400 m-en, hanem kellő magasságon – és sikerült „kivennie” gépét 
a dugóhúzóból. Mások is a korábbiaktól eltérő, „más repülőtulajdonságú, szokatlan 
gép”39-nek vagy egyszerűen csak „rosszindulatú”40-nak jellemezték ezt a típust. Má-
sokkal is megtörtént ilyen „bepördülés”, de a nagyobb magasság és tapasztalat, alapo-
sabb típusismeret birtokában úrrá tudtak lenni a gépükön.

A másik lehetséges ok, Horthy István életkora lehetett. Ugyanis a baleset kor-
mányzóhelyettesben rejlő egyik tényezőjét egyes szakemberek abban látták, hogy 
„egy 38 éves tartalékos nem való vadászrepülő frontszolgálatra.”,41 amikor a 20-26 
éves szervezet képes leginkább megfelelni a nagyfokú fizikai megterhelésnek. Mégis, 
talán a másik ok a legdöntőbb, amit a „Héjá”-kat hadműveletekben először kipróbáló 
[1941. nyár, Ukrajna – Sz. M.] Gyenes János rep. százados – akinek börgöndi száza-
dánál sokat gyakorolt Horthy István – így foglalt össze: „Ami a Héját illeti, nem volt 
neki való ez a nehéz kolosszus. A gyakorló gépekkel soha nem volt semmi problémá-
ja, jó érzékkel repült. Vannak pilóták, akik tízszer is körülrepülhetik a Földet, ami 
a kilométer-teljesítményt illeti, de attól még nem lesz vadászpilóta.”42 E két nézetet 
látszik alátámasztani, illetve kiegészíteni egy harmadik pilóta okfejtése: „Horthy »jó« 
pilótaságának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a légi harcban a pilóta nem 
repül (pilotirozik), hanem a gépével céloz. A repülőgép vezetése másodlagos, mindaz 
amit érzékei szállítanak, automatikus reflexeket váltanak ki a repülőgép vezetőjében. 
Ezt az idősebb generáció (30-40 év között), az időnként repülő (tartalékos) pilóta csak 
egészen kivételes képesség esetén tudja teljesíteni.”43 Mindezzel összevágni létszik 
egy – magát megnevezni nem kívánó – repülőtiszt véleményével, miszerint „vagány, 
stramm ember volt, de vadászpilóta-tudása messze elmaradt attól, hogy komoly harci 
gépen repüljön.” 

Mindez – véleményem szerint, de korántsem a tévedhetetlenség látszatát keltve 
– úgy összegezhető, hogy nagy valószínűség szerint az adott vadászgéptípusra nem 
kellő fokozatossággal rákerült, annak hibáit kis magasságon ellensúlyozni nem tudó, 

38 SZABÓ-HAGYATÉK. Bánhidi Antal 1982. november 11-i nyilatkozata. 
39 VAJDA 1978. 30. 
40 ORMAY 1978. 20.
41 ORMAY 1978a. 33.
42 SZABÓ-HAGYATÉK. Gyenes János rep. százados nyilatkozata. 
43 SZABÓ-HAGYATÉK. Pálos Géza rep. százados nyilatkozata.
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a vadászpilóta-harctéri szolgálat-
ra nem a legalkalmasabb korú és 
tapasztalatú Horthy István t. rep. 
főhadnagy veszítette életét 1942. 
augusztus 20-án.44

Tisztelt Olvasó! Természetesen 
mindenkinek jogában áll elfogadni 
vagy elutasítani e tragédia eme – fel-
tételezett – verzióját, de akár igen, 
akár nem, azon a tényen már nem 
tud változtatni, hogy elszenvedőjére 
emlékezve, az 1943/44. kiképzési 
évtől a kassai Repülő Akadémia a 
kormányzóhelyettes nevét viselte. 

Nemcsak az akadémia neve vál-
tozott meg 1943 őszén, hanem a re-
pülőkiképzés szervezete is:45

44 Fotó: Kovács István. Földesi F. gyűjtése. 
45 KISTELEGDI 2001. 196. 

A koporsóban, repülőbajtársai vállán,  
Horthy István t. rep. főhadnagy44

A Repülő Akadémia 1943. évi szervezete
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Mint látható, ettől kezdve a repülőkiképző-dandár parancsnokhelyettesének alá-
rendeltségében, már két ezredparancsnokság-szintű szervezet jött létre: a Repülő 
Akadémia I. évfolyam (Szombathely) és II. évfolyam (Veszprém helyőrséggel). Az 
elsőhöz tartozott az akadémikusi és a legénységi század, valamint a Repülőgép Vezető 
Iskolába (REGVI) két századdal Szombathelyen. A második a II. évesek felkészítését 
biztosító vadászkiképző-osztályt  foglalta magába, egy-egy századdal Veszprémben 
és Tapolcán.

A harmadik, ezredszintű „elem” a Repülő Akadémia III. évfolyama volt egy-egy 
vadász- és bombázókiképző-századdal. Ez a szervezet nem tartozott a dandárparancs-
nok alárendeltségébe. 

A korábbi kényszerű korlátozások, majd a jelentős harctéri veszteségek arra kény-
szerítették az illetékeseket, hogy jelentősen emeljék a korszerű vadászrepülőgépek 
vezetőire ható, hatalmas fizikai teherbírást tolerálni képes fiatal pilóták létszámát. 

Ugyanakkor, az egyre nagyobb létszámú jelentkezők elhelyezésére a kassai 100 
fős lehetőség egyre tarthatatlanabb volt, ez indokolta a fenti „hármas tagozódást”. 
De a pilóta-szükséglet egyre nőtt! Erre való tekintettel, a kormányzó 1943. november 
30-án elrendelte a III. évfolyamú 97 fő – 71 tiszt és 26 t. zászlós – december 6-i fel-
avatását. [Még a kiképzés során 11 akadémikus halt „repülőhalált” – Sz. M.] Ez volt 
a Kassán végrehajtott utolsó avatás. Az ő estükben a „veszteséglista” bizonyos vál-
tozást hozott a korábbiakhoz képest: összesen 29-en vesztették életüket, de közülük 
„csak” nyolcan haltak légi harcban „hősi halált” és kiképzés során hárman „repülő-
halált”. Meglepően megnőtt viszont – 16 fő – a „repülő hősi halált” haltak száma.46 
Ez általában repülőtérváltás, eltűnés, repülőgép-kigyulladás, saját légvédelmi találat, 
ejtőernyőn történt lelövése stb. közepette következett be és – általában – többségében 
ellenséges légi fölényt feltételez.

Az 1944. augusztus 20-án avatott repülőtisztek 1942-ben – még az érettségi vizs-
gájuk előtt – estek át az alkalmassági vizsgálaton a mátyásföldi Repülő Orvosi Inté-
zetben, az elméletin pedig a Műegyetemen. A megfeleltek a Horthy Miklós Nemzeti 
Repülő Alap (HMNRA) valamelyik motoros kiképzőkereténél, július 6-án kezdhették 
meg az I. fokú kiképzést, ami október 7-éig tartott. Ennek során egyenként 30-35 órát 
repülhettek, 300-350 felszállást végrehajtva a Bücker–131 Jungmann repülőgépeken. 
Az előzetes felmérésük alapos lehetett, mivel a kiképzés során mindössze 3-5 %-uk 
morzsolódott le. Ezt követően, az akadémiai I. évfolyamot Szombathelyen kezdték 
el. A magas szintű elméleti oktatás mellett, hetente háromszor repülhettek az „A” 
repülőtéren. Ugyanakkor október második felében, ezt követően pedig hetente egy 
délutánon gyalogsági kiképzésben is részesültek. A fent említett heti háromszori repü-
léseiket a REGVI keretében oldották meg Bückerekkel és Aradókkal. A 189 felszállás 

46 RADA 2001 212–213., valamint 370. 
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és 47-50 órás repülések során műrepülést, háromgépes kötelék-repülést, 3000 m-re 
emelkedést, zuhanó- és vándorrepüléseket hajtottak végre.

1943 szeptemberétől az évfolyam egyik fele Taszáron gyakorolt 80-100 felszál-
lással, 9-11 órában WM–21 Sólyom közelfelderítő repülőgépeken. Az akadémikusok 
másik fele Debrecenben Arado Ar–96 
és Focke-Wulf FW–58 Weihe típusú 
repülőgépeken 100 felszállással, 30 
órában.

November 12-étől a veszprémi 
repülőtéren megkezdődött a II. évfo-
lyam elméleti kiképzése. Rövidesen 
azonban egy részük Veszprémben va-
dászkiképzésben részesült 170 felszál-
lással, 66-70 órában Cr–42, majd Héja 
gépeken.47  48

Az évfolyam másik fele átkerült a 
tapolcai repülőtérre, harckiképzésre. 
Itt, a 2. repülőkiképző-század Sólyom 
gépeivel repültek, de 1944. március 
19-én a német csapatok megszállták a 
repülőteret és letiltották a repüléseket.

Ezt követően csak elméleti oktatásra, gyakorlati kiképzésre és sportolásra volt le-
hetőségük. A veszprémiek Szegedre települtek át, műszerrepülést tanulni.

Ez évfolyam tragédiája, hogy az akadémikusok egy részének még repülnie sem 
kellett ahhoz, hogy meghaljanak. 1944. július 27-én ugyanis, a Kenyeri hadirepülőté-

47 Forrás: Fortepan 52968/Vargha Zsuzsa.
48 Forrás: http://www.repulomuzeum.hu/VirtualHangar/Heja/heja/mavagheja.html (Letöltve: 2020. 

04. 01.)

Fiat Cr–42 vadászrepülőgép47

Héja vadászrepülőgép48



35

A Magyar Királyi Repülő Akadémiák története II.M. Szabó Miklós

ren az egyik Messerschmitt Me–210 hibás bombaszereléskor bekövetkezett robbanás-
ban 22 fő halt meg, köztük több akadémikus.  

Az augusztus 20-i avatásra Szentkirályszabadján készültek fel. Az avatás külön-
legessége az volt, hogy első ízben fordult elő – a harctéri helyzetre való tekintettel –, 
hogy az akadémiák összevont ünnepségére Budán, a Bolyai Akadémián került sor.49

Ez alakalommal 99 repülő hadnagyot, három ht. zászlóst és 28 t. zászlóst avattak. 
Közülük hárman haltak hősi halált, 10-10 fő repülő-hősihalált, illetve repülőhalált, 
egy eltűnt, egy fogságba esett, kettőt pedig bebörtönöztek.50

Az 1944. november 15-én – egyben utolsóként – felavatott évfolyam a mind 
nagyobb harctéri igények következtében minden korábbinál nagyobb létszámmal, 
176 fővel kezdte meg repülőkiképzését. Az 1943. májusban felmértek között meg-
feleltek az érettségi után megkezdték alapkiképzésüket a HMNRA valamelyik ke-
reténél (Aknaszlatina, Algyő, Debrecen, Érd, Ferihegy, Győr, Marosvásárhely és 
Vát.). Június második felében megkezdték kiképzésüket a Bü–131 Jungmannokon. 
Kb. egy hónap után, 120-150 felszállással és 10-12 órás repüléssel a „tarsolyukban” 
a többség már „egyedülrepülő”-vé vált. Ennek során gyakorolták be a műrepülő-fel-
adatokat. Az alapkiképzés általában 30-35 órányi repüléssel és kb. 300 felszállással 
fejeződött be.

Ezt az első lépcsőfokot meglépve, 1943. szeptember 15-én vonult be 176 akadé-
mikus a szombathelyi REGVI-re. Itt az elméleti kiképzés mellett az Aradó–96-okon 
gyakoroltak. Március 17-én két akadémikus alacsony magasságban ütközött és repü-
lőhalált halt. A német megszállás – az előző évfolyamhoz hasonlóan – három hétre 
őket is megfosztotta a repülés lehetőségétől.

Az évfolyamot rövidesen a Kenyeri község határában kialakított hadirepülőtérre 
telepítették át, de Ostffyasszonyfán szállásolták el június 16-áig, majd a II. fok eléré-
sét követően a kiképzés Taszáron folytatódott a Focke-Wulf  Fw–58 Weihe típuson.

Október 12-én amerikai légi kötelék csapást mért Taszárra, aminek következ-
tében a kiképzésre szolgáló repülőgépek zöme a földön megsemmisült. Bár három 
repülőgépet sikerül működésképessé tenni, nem sokáig használhatták, mivel az ok-
tóber 15-i nyilas hatalomátvételt követően hamarosan parancs érkezett az idő előtti 
avatásra.

Az évfolyam november elején érkezett Szentkirályszabadjára, a Repülő Akadémia 
új, még be nem fejezett épületébe. 

49  RADA 2001 I. kötet 492. 
50  Uo. 213–216. és 374–375. 
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A rossz időjárás miatt 
az épületben, s az általá-
nos helyzetre való tekin-
tettel kevésbé ünnepélyes 
körülmények között, tá-
bori öltözetben történt 
meg az avatásuk 1944. 
november 15-én. Az aka-
démia elvégzését igazoló 
okmány sem volt az „iga-
zi”, mivel a kormányzó 
nevét „felülragasztották” 
és Szálasi Ferenc nemzet-
vezetőre változtatták.51

Ez alkalommal 162 főt avattak, akik közül négyen haltak hősi, illetve hárman 
repülőhalált, 13 főt ítéltek a Szovjetunióban 3-12, Magyarországon pedig 3-8 éves 
börtönbüntetésre. Még avatásuk után kb. 30-40-en a Szent László hadosztály Repü-
lőlövész-ezredének tisztikarát töltötte fel, néhányan a Hunyadi SS-hadosztályba je-
lentkeztek.52

Bár, a Légierő Parancsnokság még 1944 tavaszán toborzott pilótákat, aminek 
következtében a vállalkozó szellemű fiatalok átestek a szokásos háromnapos fizikai 
és fiziológiai vizsgálatokon az illetékes hadtestparancsnokság honvédkórházában. 
A megfeleltek ez esetben is a HMNRA valamelyik kiképzőkereténél [Mátyásföld, 
Budaörs, Vát, Algyő, Debrecen, Pécs, Kassa, Érd. Mint látható, e téren is szűkült 
a „kínálat” – Sz. M.] kapták meg I. fokú kiképzésüket június-szeptemberben. A 
Magyarország területére átterjedt hadműveletek következtében azonban az akadé-
mikus-jelölteket szabadságolták azzal, hogy majd értesítik a bevonulásuk időpontjá-
ról. Erre október közepén sor is került, így bevonulhattak Szentkirályszabadjára. Itt 
csak újonckiképzésben és elméleti képzésben részesültek. Repülőgépek hiányában 
mindössze gyalogsági kiképzést kaptak. Egy részük – a repülőkiképzés reményében 
– örömmel fogadta a hírt, miszerint ki kell települniük Németországba. Más részük 
nem vállalta hazája elhagyását.53

Az 1944. őszi szervezési táblázat már a repülőkiképzés alapos beszűküléséről ta-
núskodik.54

51  RADA 2001 237.
52  RADA 2001 216–219., valamint 380–381.
53  Uo. 245–246. 
54  RADA 2001. 197. 

Repülő Akadémia épülete Szentkirályszabadján51
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Mint látható, ekkorra a repülőtiszti utánpótlás biztosítása a veszprémi két aka-
démikusi századra, valamint a szombathelyi két REGVI-osztály egy-egy századára 
korlátozódott.

A nyilas hatalomátvétel utáni egyik rendelkezéssel megszüntették a „vitéz nagy-
bányai Horthy István” Honvéd Repülő Akadémia elnevezést, s helyére az I. önálló 
Honvéd Repülő Alapkiképző Zászlóalj elnevezés lépett. Orosz Béla rep. ezredes, az 
akadémia volt parancsnoka pár napig még betöltötte a zászlóaljparancsnoki beosz-
tást is, de rövidesen letartóztatták, mert nem eskette fel a zászlóaljat Szálasi Ferenc 
nemzetvezetőre. Az új zászlóaljparancsnok, Kistelegdi Ernő őrnagy felelőssége volt 
a továbbiakban az akadémikus-jelöltek vezetése. Ő azonban tiltakozott mind a kine-
vezése, mind a Németországba történő kitelepülésük ellen, de az elöljárók mindkettőt 
megtagadták. Így, 1944. december 27-én a meggyespusztai vasútállomásról kigördült 
szerelvénnyel Tapolcán keresztül Sárvárig jutottak, ahol hat napot vesztegeltek. Itt az 
akadémikusi egyenruhájukat lecserélték legénységire és az akadémikusi megnevezé-
sük is tisztjelölt tizedesre változott.

A szerelvény Szombathelyen és Szentgotthárdon keresztül, 1945. január 5-én lép-
te át az országhatárt, majd a Graz–Leoben–Salzburg–München vonalon jutottak el 
január 9-én Berlinbe. Ezt követően, a spandaui vasútállomásról a német repülőaka-
démiára, a gatowi repülőtérre gépkocsiztak. A zászlóalj létszáma ekkor 10 tiszt, 280 
növendék, 40-50 tiszthelyettes és legénység, valamint 10-20 családtag volt. A német 
akadémia-parancsnok barátságosan fogadta őket, de azt is közülte, hogy repülésre 
nincs lehetőségük és a hangárok tiltott területek számukra.

A zászlóaljat a repülőtéren, illetve az attól 1.5 km-re jól kiépített barakkokban 
helyezték el, élelmezésükről az akadémia gondoskodott. A beindított kiképzés lénye-
gében azonos volt az otthonival.

A Repülő Akadémia 1944. évi szervezete
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A német főváros folyamatos szövetséges bombázásai miatt a családokat sikerült az 
észak-bajorországi Kronach községhez közeli Wallenfelsbe telepíteni. [Ők, miután a te-
rület amerikai megszállási övezetté vált, 1945 novemberében települtek haza – Sz. M.] 

1945. április 25-ére a szovjet csapatok bezárták a Berlin körüli gyűrűjüket, ami 
kritikus helyzetbe hozta a gatowi repülőtéren tartózkodó magyar repülőnövendékeket 
(is). Ezért egyre többen foglalkoztak a szökés gondolatával, sőt végrehajtásával – hol 
sikeresen, hol sikertelenül.

A Berlin délnyugati védelmével megbízott parancsnok, von Bülow ezredes április 
23-án közölte Kistelegdi őrnaggyal, hogy a védelmi övezetben szerepet szán a magyar 
zászlóaljnak is. Ezt a magyar parancsnok – minden hadbírósági fenyegetés ellenére – 
megtagadta, arra való hivatkozással, hogy ők itt a német Repülő Akadémia meghívott 
vendégei, a zászlóalj fölött egyedül ő rendelkezik, s úgy döntött, hogy órákon belül 
elhagyják a repülőteret. 

Így is történt, április 13-án 20 órakor a menet megindult a Gatow NY–1936-os 
Olimpiai Falu–Wustermark–Rathenow–Tangermünde útvonalon, hogy az Elbához 
közeledő amerikai csapatok fogságába kerüljenek. 

Ugyanakkor komoly mulasztás is történt a nagy kavarodásban: minderről elfe-
lejtették értesíteni a repülőtéren őrségben lévő és a légvédelmi gépágyúkat kezelő 
személyzetet. Ők – váltás nem érkezvén – bevonultak a szállásukra, amit legnagyobb 
döbbenetükre üresen találtak. Felismerve a helyzetet, a német őrséget megtévesztve, 
ők is – mintegy 35 akadémikus és honvéd, egy őrmester vezetésével – április 24-én 
nekivágnak a bizonytalannak, de ők déli irányban, a Gatow–Podsdam–Luckenwalde 
útvonalon. Hat nap alatt megtéve az 50 km-es menetet, Luckenwaldenál orosz fogság-
ba estek. Innen újabb egy heti gyalogmenettel jutottak el egy hadifogolytáborba. Ők 
szerencsésebbek voltak, mint az Elba felé menekülő társaik, hiszen szeptemberben 
vasúton hazaszállították őket Szegedre, ahol átestek a szűrővizsgálaton.Az Elba felé 
menetelők április 25-én érkeztek – többszöri pihenés után – Mülow térségébe. Mivel 
tudomásukra jutott, hogy a tangermündei hidat már felrobbantották, így elhatároz-
ták, hogy a hídhoz közeli erdőben elássák a zászlóalj ingóságait, köztük az akadémia 
zászlaját [a katonai becsület és dicsőség jelképét? – Sz. M.] és iratait tartalmazó acél-
ládát. A helyről térképvázlatot készítettek. [Ennek ellenére nem találták fel az eltűnt 
relikviákat a későbbiekben, csak az egyik főhadnagy által levágott és megőrzött egyik 
zászlóbojt került haza – Sz. M.]

A zászlóaljparancsnoki gépkocsiért cserébe a németek nem akadályozták meg a 
magyarok átkelését. Amikor ehhez az amerikaiak is hozzájárultak, a közel 300 fő a 
híd roncsain átkapaszkodva, mintegy négy óra alatt „küzdötték” át magukat amerikai 
hadifogságba.

A csalódásuk meglehetősen nagy volt: mostoha körülmények között, május elején, 
több napos nélkülözés után értek a holland határ közeli Büderichbe, egy drótkerítéssel 
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körülvett hatalmas szántóföldre. Itt rettenetes körülmények között áztak-fáztak, éhez-
tek, a puszta földön, vagy abba beásva magukat, aludtak. Idővel javult a helyzetük, 
amikor különböző francia és belga táborokba kerültek, ahol munkát is vállalhattak.55

A megpróbáltatások hónapjai 1946. május 1-jén értek véget, amikor Kistelegdi 
Ernő őrnagy a Magyarországra hazahozott egykori 1. önálló Repülő Alapkiképző 
Zászlóaljat feloszlatta a tisztjelöltek elbocsátásával.56  

Ezzel – másokhoz hasonlóan – lezárult egy jobb sorsra érdemes katonai tanintézet 
szomorú története…
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