Tobak Tibor

Egy vadászrepülő kalandjai

Vezérünk a bátorság — kísérőnk a szerencse!
A 101. vadászrepülő-osztály (később ezred) jelmondata jellemezte pilótái harci szellemét i s. Gépükre vörös, üvöltő pumafejet festettek, ezért
Pumáknak hívták őket, az ezredet pedig „a Pumának". A jelkép Heppes Aladár repülőtiszttől származik, aki a magyar katonai repülésnek a trianoni
béke utáni „rejtett" időszakában végezte el a katonai főiskolát. Több. egyre magasabb beosztása után, még a második világháború előtt, az 1/3.
vadászszázad parancsnokaként választotta százada jelvényéül a vörös pumafejet.
1944. március 19-e után, amikor politikánk ..jóvoltából" az amerikai bombázókötelékek már nem kerülték el városainkat, égetően szükségessé vált
egy ütőképes honi légvédelmi vadászrepülő- alakulat felállítása. Veszprémben alakult meg 1944. május 1-jei hatállyal a frontot megjárt, harcedzett
fiatal pilótákból a 101. vadászrepülő-osztály. A parancsnok Heppes őrnagy lett. A Győrben gyártott, német Messerschmitt 109 G —6-os típusú
repülőgépekre felkerült a kerek, vörös pumajelvény.
Amikor azon a véres nyáron a cikázó, üveghangú amerikai vadászok kíséretében mély. daráló zúgással megjelentek a félelmetes légierődök és
vég nélkül húztak hazánk egén — reszketve bújt előlük az óvóhelyre fiatal és öreg, civil és katona —, akkor tűnt fel velük szemben az égen a Pumavadászok századainak maroknyi, 10, 20, 30 gépe. És támadtak. Nemegyszer ötvenszeres túlerővel szemben. Nem küldte, hanem vezette őket
Heppes, az Öreg Puma.
Alig pár hét alatt megismerte őket mind az ország népe, mind az ellenség. A bombázást nem tudták megakadályozni. De tették, ami tellett tőlük.
Több száz bombázó terhe mégsem sűrűn lakott városnegyedekre, gyermekekre, öregekre hullott. Az amerikai 15. légi hadsereg ettől kezdve nem
sétarepülésre járt Magyarország fölé.
A Pumák közül sokan, nagyon sokan adták ezért fiatal életüket. Nem latolgatták a háború értelmét, kimenetelét, harcuk jogosultságát. Védték a
magyar légteret. Különleges tisztességnek számított közéjük kerülni, bajtársukká lenni, velük élni — és velük halni.
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Élnek azért néhányan m a is még. Egyikük e könyv szerzője. Aki mindenekelőtt azért idézte föl vidám és szomorú élményeit, hogy írásával
tisztelegjen repülő hősi halált halt társai emlékének.
Nem mindenki születik repülőnek'
1939. JÚNIUS 19. — 1940. SZEPTEMBER 30.
Nem bizony. Én legalábbis nem születtem annak. Tizenhárom éves koromig még a sötét szobába se mertem bemenni... Akkor viszont beléptem a
fasori evangélikus gimnázium cserkészcsapatába, és ezzel elindultam egy merőben új úton. Felébredt bennem a becsvágy, és mind fizikailag,
mind szellemileg törni kezdtem magamat. Elsősorban vízi sportokat űztem, de atletizáltam is, nagy tárákat tettem, táboroztam, síeltem. Ám tizenhét
éves koromig orvos akartam lenni.

A harmincas évek derekán Révfülöpön megismertem Bisits Tibort, a híres repülőt, aki hidroplán jávai néha elhúzott a strand fölött. Ügy tiszteltem,
mint egy görög istent, aki leszállt az Olümposzról. Aztán felkeltették a figyelmemet a hármashatár-hegyi vitorlázórepülők. Megpendítettem otthon,
hogy jelentkeznék a cserkészrepülőkhöz.
Szó se lehet róla! — így apám.
De én akkoriban már rendszeresen vásároltam a Magyar Szár- n37ak című repülőújságot, és állandó látogatója lettem a budaörsi és a mátyásföldi
repülőtereknek. Egyszer három CR 32-es vadászrepülőgép (a pilóták „Cséer"-nek becézték) húzatott be alacsonyan, pár méterrel a fejem fölött.
Megéreztem — életemben először — a ricinus csodálatos illatát. (Ha ma — öregkoromban — nagy néha elhúz az utcán egy „spéci" kocsi vagy
motorkerékpár, és orromat megcsapja a ricinus égett szaga, úgy érzem magamat, mint a vadlibák tavasszal...) Ez 1938-ban történt. Az
elhatározás erősen érlelődött bennem. Titokban el-eljártam a Városligetbe, a mai Vidám Park elődjébe, az „Angol Parkba", és ott, míg
pénzecském engedte, hajóhintáztam és teljes átfordulással „ingáztam", mintegy edzve magamat a repülésre.
Apám súlyos beteg lett. 1939 tavaszán — halálos ágyán — beszélhettem vele utoljára. Ügy éreztem, meg kell vallanom neki a szándékomat.
Édesapám, nem leszek orvos, repülő leszek! — nehezen buggyantak ki belőlem a szavak. És akkor csont sovány apám — az egykori kanizsai
„zöld hajtókás, sárga pitykés" K. u. K. 48-as gyalogezredben zászlós, aki egy szál fütykössel a kezében vezette rohamra a bakákat Gorlicénél és
Zlota-Lipánál —; egy szót sem szólt, csak megszorította lázas kezével a kezemet. Annyi minden volt könnyes szemében. Az életből kilépők különös
módján tán érezte, látta előre fia sorsát.
1939. június 19-én hajnalban véget ért édesapám haláltusája. Azon a napon reggel 8 órakor elkezdődött a szóbeli érettségi vizsgám és délre be is
fejeződött. Csak akkor árultam el osztályfőnökömnek apám halálát.
Nehéz napok következtek. Édesanyám a gyakorlati élethez semmit nem értett, mindig otthon volt, három fiát nevelte, a háztartást vezette.
Nyugdíjából csak nyomorogni lehetett. Egyetemre nem jelentkezhettem, arra egy fillér sem jutott volna. Alkalmi munkákat vállaltam. Más utam nem
is volt, mint a katonairepülő-pálya. A hivatásos sportrepülő-oktatókat képző és foglalkoztató Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap, a HMNRA ugyan
1939-ben már megalakult, csakhogy a jelentkezéssel elkéstem. Jelentkezhettem viszont még a repülőtiszteket nevelő Repülő Akadémia 1939
őszén induló első évfolyamára. Beadtam a kérvényemet államköltséges helyre. A felvételi feltételek között nagyszülőkig keresztény származás,
legalább „jó" érettségi, és apámnak a Tanácsköztársaság, ahogy akkoriban mondták, a „kommün" alatti esetleges tevékenységének tisztázása
szerepelt. (Az utóbbi nem jelentett problémát, mert a kritikus száz nap alatt édesapám súlyos sebesüléssel kórházban feküdt.) Ezenkívül felvételi
vizsgát kellett tenni ábrázoló geometriából (amit én a jó humán gimnáziumban nem tanultam). Természetesen repülőorvosi vizsgálattal kezdődött
az egész, ami három napig tartott és kegyetlenül nehéz volt megfelelni. A legnehezebb a rohampálya volt, ahol az eszméletlenségig kellett
megterhelve rohanni, majd később csak vánszorogni. Aki leállt, az máris mehetett haza. Végül is megfeleltem. Befejezésül egy öttagú bizottság elé
kerültem, amely orvosokból és repülőtisztekből állott.
Azon a napon 20 jelentkező közül négyen feleltünk meg. Közülük egy szőke, mosolygós, nyugodt fiú nyerte el legjobban a szimpátiámat. Nem
vágott fel, hogy micsoda nagy szakértője a repülésnek, mint a többiek egy jó része tette, csendesen várt a sorára. Kiderült, hogy mindketten lelkes
cserkészek vagyunk. Egymást biztattuk a különböző próbákon, sőt megfogadtuk, hogy ha felvesznek a Repülő Akadémiára, ott is összetartunk
majd. Debrődy Gyurkának hívták.
Az orvosi vizsgálat után csak vártam és vártam. Augusztus végén jött meg az értesítés. Feladó: a M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia
parancsnoksága. A szöveg lakonikus: Ön hely híján nem volt jelölhető... Elhatároztam, hogy nem adom fel, és jövőre újra fogok jelentkezni
repülőnek, ezúttal a HMNRA-hoz.
Elkezdtem állás után nézni. Fájt a szívem, hogy se repülés, se továbbtanulás. Elvállaltam az első kínálkozó ·— érettségihez kötött ·—
munkaalkalmat. 1939 szeptemberétől próbaidős gabonafelvásárló tisztviselő lettem az Első Budapesti Gőzmalmi Rt.-nél. Már az első napon
láttam, hogy munkaköröm és a munkahelyi légkör olyan messze vannak az általam elképzelt repülőszellemtől, mint Makó Jeruzsálemtől.
Gondolatban — olthatatlanul vágytam a repülés és a tengerészet után — anyahajón szolgálatot teljesítő vadászrepülő voltam. Érthető hát, ha lélek
nélkül végeztem a vállalat zsáknyilvántartását.
Főnököm tudomásomra hozott néhány alapigazságot. Pro primo: soha nem lesz belőlem valamirevaló tőzsdei gabonaalkusz, mert szaglásom
alkalmatlan a különböző gabonaminták szaglás utáni elkülönítésére és minősítésére. Pro secundo: felejtsem el a nevemet, mert ő Krebsznek fog
szólítani. Elődömet ugyanis Krebsznek hívták, és ő azt szokta meg. Krebsz a főnök szerint még nálam is tehetségtelenebb volt, csak a főnök
lavórjának a kimosására és bevitelére alkalmas, amikor az kiordított az irodájából; — Krebsz, la- vóórt! Pro tertio: rám tulajdonképpen nincs is
szükség, én csak a százalékot javítom, mert őskereszténynek számítok. így lettem zsák- nyilvántartó és javíthatatlan álmodozó. A főnök valóban
nem sokat törődött velem, Naponta kétszer ordított ki: — Krebsz, lavóórt! Én bevittem a lavórt, és egyszer meglestem, hogy ugyan, minek neki?
Törülközője ugyanis nem volt. így tudtam meg, hogy a hatalmas orrában a napi gabonaszaglászás során benne maradt nagy mennyiségű gabonát
rázza a lavórba...
1940 januárjában azt írták az újságok, hogy a magyar ifjak haderőn kívüli pilótakiképzésre jelentkezhetnek a HMNRA-hoz. Természetesen azonnal
jelentkeztem. Akkoriban a repülés rendkívül erősen vonzotta a fiatalokat. A repülő — hát még a repülőtiszt — nem akármilyen embernek számított.
Nagy volt hát a túljelentkezés.
A munkahelyemen hallgattam és tűrtem. Közben besoroztak leventének. Egy meggondolatlan pillanatomban elkotyogtam a leventeoktatónak, hogy
repülő akarok lenni. Attól kezdve külön szám lettem neki. Minden nehezebb gyakorlatot velem hajtatott végre először, mindenben ki kellett tűnnöm.
— A szedte-vette repülőrangját nekije! — mondogatta. Egyszer azt találta ki, hogy gyakorolni fogjuk a modern lovasháborút. A magasabbakat —
így engem is — kinevezte „lovaknak". A kisebbek lettek a huszárok, akik a lovak hátára ültek, majd parancsszóra össze kellett csapnunk és

egymást ledönteni. Magas volt a fű és én beleléptem egy — nem látható — kis gödörbe, elestem a lovasommal együtt, és a jobb lábam térdizülete
nagyot roppant. Ölben vittek haza. Feküdtem az ágyban és hallgattam az orvost, aki közölte, hogy részleges tokszalagszakadás miatt legalább hat
hétig kell feküdnöm, majd egy évig kímélni kell a lábamat. Feküdtem hát, és borogattam. A zsáknyilvántartás elmaradt, valami csekély pénzt
kaptam a betegsegélyzőtől.
Már bottal jártam, amikor megjött a behívóm a Repülő Alap budaörsi kiképzőkeretéhez haderőn kívüli motoros pilótakiképzésre. És vegyem
tudomásul — állt a stencilezett papírlapon —, hogy a sikeres elsőfokú pilótakiképzés befejeztével a M. Kir. Honvéd Légierőkhöz katonai
szolgálatra be fognak hívni. Ez a nap kétségtelenül fordulópontja lett az életemnek.
A behívó június végére szólt. Volt még három hetem. Egy sportrepülő körökben jártas mérnök barátom, Tóbiás Rudi segített edzéstervet készíteni,
hogy legalább kezdetben el tudjam palástolni sántításomat. Közben az egyik napon nyakoncsípett é s kivitt a budaörsi repülőtérre. Mire
észbekaptam, már a Csikóban ültem, a kitűnő pilóta és oktató Pintér Pufi forgatott a levegőben, és én valami csodálatos örömöt éreztem. Ez volt
az első repülés az életemben.
A lábam javulását az orvos nem akarta elhinni, de én annyira akartam, hogy meggyógyultam Isten segítségével!
A repülőtérre tartó autóbuszon még húsz hozzám hasonló fickó Ölt, más utasok között. Azonnal megismertük egymást, még ha történetesen
először találkoztunk is. Ránk volt írva! Volt közöttünk néhány hangadó, elsősorban a vitorlázórepülők. Fél órája sem voltunk együtt, de már annyi
rém- és tanmese hangzott el a repülésről és a ránk váró megpróbáltatásokról, hogy ha lett volna közöttünk gyengébb idegzetű, az visszafordul. Én
csak tátottam a számat és igyekeztem lezseren viselkedni, ami nem sikerült teljesen. De senki sem vette észre, mert --- szent meggyőződésem —
a leghangosabbak is éppen úgy meg voltak illetődve, mint én, csak ők máshogy palástolták.
Így értünk a repülőtérre. Egy kistermetű, fekete hajú, harmincas, civil ruhás férfi fogadott, és közölte, hogy Kőszegi főoktató úr csak holnap fog
megszemlélni minket, amikor már egyáltalában képesek leszünk sorakozni. Közölte azt is, hogy a lényeges kérdésekre holnap fog kitérni, ma csak
a szálláshelyünkre vezet. A körletet elhagyni tilos, az étkezés holnap reggelivel kezdődik. Egyébként ő tartalékos repülőhadnagy a pápai „éjjeli
boszorkányokénál (könnyűbombázóknál), és Czillei Gézának hívják. Ö volt az oktató- keret egyetlen „bennlakó" tagja, azaz a közvetlenül a mi
szállásunk mellett levő szolgálati lakásban lakott a családjával együtt. (Később jól kijöttünk vele.)
A szállásunkat (a kamaraerdei szeretetház egyik régi épületét) jő 20 percnyi gyaloglás után értük el, A csomagunk cipelése jól meg- izzasztott, és
ugyancsak lógó orral vettük tudomásul, hogy naponta legalább négyszer kell ezt az utat megtennünk. Mégis féktelen jókedvvel vettük birtokba a két
szobát. Ismerkedni kezdtünk. Zöldfülű alig akad köztünk, a többség már részt vett vitorlázórepülő kiképzésben. A Műegyetemi Sportrepülő
Egyesület, az MSrE (becenevén az „Emese") akkoriban már jónevű pilótái is voltak köztük pl. Konráth Lajos, az „Öcsi", Sárszegi Tibor, a „Kosár",
Gyenis Tivadar, a „Dari", valamint Czékus Zoltán, az első magyar C-vizsgás vitorlázórepülő-lány, Czékus Erzsébet testvére.
Másnap reggel a verandán várt a bőséges reggeli. Az asztalfőn Czillei ült a feleségével és kisleánykájával. Reggeli után volt az első sorakozónk,
amelyen Czillei adott eligazítást a magatartásról, a fegyelemről és a kiképzés menetéről. Ezután nótaszóval mentünk 3e a repülőtérre, ahol Lajos
bácsi, a főszerelő vett át minket és megkaptuk az „alapi" felszerelést, a kétrészes kék overallt és a „haubét" a ,,brillé"-vel, vagyis a bőr fejvédőt és a
repülőszemüveget. Lajos bácsi bemutatta iskolarepülőgépünket, a Bückert. Csodálatos érzés volt beleszagolni az ülésbe. Ezt az „illatot" ezer közül
is kiválasztanám. Megkaptuk a gép műszaki leírását, amelyet be kellett vágni.
Ezen az első délelőttön szemlélt meg minket főoktatónk, Kőszegi Gyula, a MALERT (Magyar Légiforgalmi Rt.) forgalmi pilótája, aki az akkori idők
kitűnő utasgépével, a Junkers Ju 52-essel repült. Korábban évekig banktisztviselő volt, megboldogult édesapám keze alatt dolgozott a Községi
Takarékpénztárban. Apám gyakran említette a nevét, egyáltalán nem dicsérőleg. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy Kőszegiben nem volt-e
olyan érzés, miszerint „majd megmutatom most ennek a fiúnak, hogy ki vagyok én". Annyi tény, hogy amint a nevemet meghallotta, érdeklődött
apám felől, majd kijelentette, hogy én az ő növendéke leszek. Ezt természetesen vegyes érzelmekkel fogadtam és rossz sejtelmeim később
beigazolódtak ...
A Repülő Alapnak Budaörsön két kiképzőkerete működött, az egyik az MSrE, a másik a Budapesti Sport Egyesület (BSE) növendékeit fogta
össze. Kőszegi a BSE vezető főoktatója volt, ez MSrE- nél ezt a tisztet a kitűnő sportrepülő és szintén MALERT-pilóta, Vadas László látta el.
Kőszegi, a főoktató csak két növendéket vállalt, engem és Péterffy Petárt Főoktatónk eléggé kiszámíthatatlan hangulatember volt.

Az első napon alaki kiképzést tartott, ami főleg futásból és a mély térdhajlítás gyakorlásából állott. Homlokomon csorgott a veríték, közel voltam az
ájuláshoz, annyira fájt a nem teljesen gyógyult térdem. De nem szóltam. Persze, nem tudtam olyan gyorsan szaporázni a guggolást, mint a többiek.
Kőszegi gúnyolódni kezdett velem. És ez még csak a kezdet volt.
Másnap kezdődtek az úgynevezett szoktató repülések. Kőszegi jó húsz percen át fordulózott velem. Ekkor ültem először a kitűnő iskolagépben, a
Bücker Jungmannban. Nagy érzés volt! Csodáltam Kőszegi nagyszerűségét, hogy ilyen csodálatosan tud repülni és érezni kezdtem a magam
végtelen kicsinységét.
Túl voltunk az első gépápoláson. Mint minden füves repülőtéren, a budaörsin is birkanyáj gondoskodott a „fűnyírásról". A birkák pedig ugye,
nyomokat hagynak maguk után. Hát volt dolgunk elég, míg a „birkalőszert" lemostuk a Bückerek hasa aljáról. Kaparni a vékony vászonborítást nem
lehetett, vizes ronggyal kellett az „anyagot" felpuhítani. Nem valami gusztusos, de senki sem lázadozott. Mint csodálatos, drága ékszerekkel, úgy
bántunk madarainkkal. Minden repülés után csillogtak-villogtak a „fűrészek".
A tulajdonképpeni kétkormányos oktatórepülések és a rövid elméleti vizsgák már a harmadik napon megkezdődtek. Megtanultuk, hogy a téglalap

alakú repülőtér széleit gondolatban fölfelé meghosszabbító képzeletbeli „falak" vesznek bennünket körül, és hogy az első ,,rövidfal"-on el kell érni a
200 méter magasságot, és aztán tartani is kell a ,.hosszúfal"-on. Aztán jött a két döntő forduló: rá- fordulás a második rövidfalra, gázlevétel, majd az
utolsó siklóforduló ...
Akkoriban Budaörsön érdekes társaság jött össze. A repülőtér egyrészt Budapest közforgalmi légikikötője volt, másrészt befogadott két „alapi"
kiképzőkeretet, harmadrészt, d e nem utolsósorban katonai repülőtér is volt. Itt állomásozott a M . Kir. Honvéd Repülőgépvezető Iskolaezred
Harckiképző Vadászszázada is, Fülöp István százados parancsnoksága alatt.
Valami egészen rendkívüli, csodálattal vegyes alázattal és egyben vágyódással kotródtunk el a felszállómezőből kis vászonborítású gépeinkkel,
amikor ő k , helyesebben ŐK elkezdtek repülni.. i Távolról mutogatták a bennfentesek a nagyobb nevek viselőit, amint csoportban álltak,
bőrruhában, vagy éppen hármas rajban starthoz gurultak, lélegzetelállító ricinusszagot árasztva, hatalmas motordörejjel igazgatva egymáshoz
startra kész gépeiket... Örökké előttem fog állni a startvonalra forduló CR 32-es hármas raj képe, ahogy a rajparancsnok lobogó piros-babos
kendőjével beinti a startot, és majd' földre nyom minket a fülrepesztő motorzajt követő légcsavarszél... Mind eldöntöttük, hogy csak vadászrepülők
lehetünk !
Egyelőre azonban folytak az oktatóval végzett kétkormányos repülések, a „doplizás"-ok. Egyetlen felszállást sem tudtam Kőszegi kedvére tenni.
Szerinte olyan durva voltam, mint egy hentes. Gondoskodni fog arról, mondta, hogy a világ összes repülőtere megkapja a személyleírásomat, hogy
kitilthasson mint a repülőgépekre közveszélyes elemet. Néhány szövegét megpróbálom viszonylag szalonképes formában reprodukálni: „A Tobak
nem rosszindulatú teremtménye Istennek, nem — egyáltalán nem! Ö tudja, hogy leszálláskor a botkormányt hasra kell húzni, húzza is, de mivel sz...
ból van a keze meg a lába, ezért aztán könyökben elgörbül és bokszoló leszállást csinál!" Ugyanis akárcsak más kezdők, én sem tudtam eleinte
leszálláskor simán „földet fogni" a repülőgéppel, hanem bele-bele „bokszoltam" a talajba. Másik: „Tobak növendék, én sokat gondolkozom azon,
mit tegyek veled! Ilyen tehetségtelen növendékem még az életben nem volt. Olyan durva és brutális vagy, mintha vitorlázórepülő lettél volna.
Megvan! Át foglak helyeztetni a Conti utcai kuplerájba segédportásnak, az lesz a dolgod, hogy megállás nélkül ... kat kell majd simogatnod, hogy
az a büdös nagy mancsod kissé finomabb legyen." Komolyan féltem tőle. Olyan szuggesztíven tudott rémítgetni, hogy már-már lemondtam arról,
hogy valaha is repülő legyek.
Róttam hát az iskolaköröket. Lassan azért alakult valami, mert a 46. és 47. számú kétkormányos körömnél nem csipkedte össze a bokámat,
leszállás után pedig még gurulás közben felemelkedett az ülésben, kidobta a párnáját és összekötötte a bekötőhevedereket. Amikor a felállítási
vonalra gurultam, kiugrott a gépből és a következőt mondta: — Na Tobak fiam, eredj el egyedül és szállj le a rongyra! — ,,Rongy"-on
természetesen a „plahé"-t, vagyis a vászoncsíkokból kirakott leszáliójelet értette. Szavai óriási feltűnést keltettek, mert azon a nyáron én voltam a
két keretből az első, akit elengedtek egyedül...
Augusztus 13-a volt, délután, és azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy leány. Megtörtént hát a fölemelő pillanat. Életemben először egyedül felszálltam.
Álmom valóra vált: repülök!
A leszállójel mellett 10 méteren belül sikerült földet érnem. Eláradt bennem az életben csak egyszer érezhető, gyönyörűséges, örömmel vegyes
nyugalom. Eufóriás állapot!
Kiszálltam a gépből és jelentettem: — Főoktató úr, alázatosan jelentem, egy felszállás! — Életemben először hallottam Kőszegitől a következőket:
— Jól van, Tobak, bokafogás!
És akkor felavattak. Régi repülőhagyomány szerint: az avatandó „bedűl", megmarkolja a bokáit, kidudorodó fenekén meg csattog a „gratuláció".
Minél nagyobb az elismerés, annál nagyobbat csattan. Növendék nem üthetett rám, hiszen én voltam az első egyedül repülő, de a két keret oktatói
bizony vörösre vertek. Nagyon boldog voltam, hajlamos voltam azt hinni, hogy a spanyolviasz az én közreműködésem nélkül létre se jött volna. Ez
lett a vesztem.

A derűre a ború másnap következett be. Délelőtt még sikerült kétszer úgy-ahogy leszállnom, impassz — elrontott leszállási kísérlet miatti
átstartolás — nélkül. Kőszegi undorral nézett rám, da nem szólt semmit. Délután három autórakomány felügyelő, felülvizsgáló és mindenféle
repülésügyi ellenőr jött ki a reptérre. Alighanem Kőszegi csődítette ki őket, bejelentve, hogy a BSE-keretnek rekordidő alatt már két egyedül
repülője van. (Időközben a másik növendéke is elment egyedül.) Több volt a fejes, mint a növendék, amikor Kőszegi behízelgő hangon elkiáltotta
magát:
Tobak növendék! Hozzám! — mintha egy díszpincsit szólítana.
Parancs! — pattantam eléje, látszólag magabiztos mosollyal.
Elmégy és leb... ol két olyan jelleszállást, mintha a fűszálakat simogatnád! — így ő.
Hát én elmentem. Amikor a harmadik impassznál — vagyis az elrontott leszállás miatti átstartolásnál — a jel fölött 20 méterrel balra kinéztem,
Kőszegi lent toporzékolt a leszállóhelyen és mindkét öklét rázta felém. Mindent elfelejtettem! Azt hiszem, hogy abban a pillanatban még rollerozni
sem tudtam volna, nemhogy a földet érés helyét kiszámítani, siklani és a botot kellő időben hasra húzni stb.
Persze nem maradtam fönt, földet értem, leszállásnak éppen nem nevezhető módon bokszolva a földet, de azért gépet nem törve. Hogy milyen
ábrázattal rebegtem el jelentkezéskor az „egy felszállást", azt már nem tudom. Akkor se nagyon tudtam, olyan elkeseredett voltam.
Vissza doplizni! Kimenőelvonás, és egy kör a sróffal, tízméterenként „repülő", majd „repülő eltűnt", utána felmosod a B hangárt vödörből! —
ordította Kőszegi és már dobta is felém a hírhedt légcsavar szekrényének a kulcsát. Az egykori Fokker F VIII-as két méternél hosszabb fa
légcsavarja 36 kg volt. Telis-tele volt szegezve kis alumínium lapocskákkal, rajtuk egy-egy delikvens neve, aki körbecipelte a légcsavart a
repülőtéren. Egy kör legalább öt kilométer volt, és annak a nyomorult ,,sróf"-nak minden része — éppen légerőtani sajátosságai miatt — éles, mint
a kés. Kegyetlenül vágta az ember vállát. No meg nyáron általában meleg van;

és overallban, haubéval, brillével még egy 19 évesnek is sok a jóból...
Nekem öt kis táblácskám virított azon a légcsavaron, amikor szeptember végén elbúcsúztam a kiképzőkerettől. Két kört futólépésben kellett
megtennem vele. Az elsőre jól emlékezem. A végtelen elkeseredettségemet oldotta fel akkor a nagy testi megerőltetés. Amikor letehettem a
„srófot", olyan könnyű lettem, mint a madár. Nem sokáig, mert hátra volt még a feketeleves, a B hangár felmosása. Ez sokkal reménytelenebbnek
tűnt, mint a srófcipelés, viszont ennek köszönhetem repülő-becenevemet, amely úgy látszik, életem végéig elkísér. (Amikor az ötvenes években
néhány éven át államköltségen kényszerültem élni, a bűnözők alvilági nevéhez hasonlóan a törzslapomra is feljegyezték ...)
A hangármosás közben — miután megszállta a megbocsátás szelleme — Kőszegi maga köré gyűjtötte a két keret növendékeit, elrettentő
példaként rám mutatott és elordította magát: — Tobak növendék! — Én úgy tettem, mintha nem hallottam volna, mert restelltem a könnyeket,
amelyeket kimenőm elvonása préselt ki —· igen férfiatlanul — a szememből. Kőszegi néhány becsmérlő megjegyzés után, többféle megszólítással
próbálkozott: — Tobak úr! Tobakkám! Tibikém! Kis Tiborkám! — de én csak mostam, mostam a hangárt, mint egy mosómedve, gondosan
ügyelve arra, hogy mindig hátat fordítsak Kőszeginek. Erre gondolt egyet és kibökte: — Tobak Cica!
Hatalmas röhögés. Megfordultam, és én is elnevettem magam. Így zajlott le a nem hivatalos „keresztelő". Már másnap Cicának hívott mindenki a
két keretben, és azóta is így hív minden repülő, akivel jó viszonyban vagyok.
Kőszegi két nap alatt kilenc felszállást csinált velem, szidott, csípte a bokámat, ordított, fenyegetett, de augusztus 19-én újra ■— most már végleg
— elengedett egyedül a Bückerrel. Ettől kezdve eléggé szépen róttam a köröket. Sorban elmentek egyedül a többiek is, ki korábban, ki későbben.
Kőszegi fokozatosan „szállt le* rólam, mert voltak közöttünk olyanok is, akik nálam cifrább dolgokat produkáltak.
így múltak a napok. A két és fél hónapos alapi kiképzés alatt alig-alig kaptunk kimenőt. A jó idő repülést jelentett, és mindenki szívesen mondott le
szabad idejéről. (Nem mintha kérdeztek volna bennünket.)
Megkezdődött a feladatozás. 21 feladatot kellett egyedül sikeresen végrehajtani. A fordulózás különféle formáit tanultuk, sulykolták belénk az
enyhe, éles és túldöntött fordulókat.

Végtelenül irigyeltük azokat, akiknek Nádi volt az oktatójuk, Náluk mindig jókedv uralkodott. Tasnádi László, az „Emese" vezetője maga is kitűnő
sportrepülő és legendásan jó oktató volt. „Nádit" tisztelte és szerette az egész repülővilág. Minket, „béeséseket" (BSE) is úgy kezelt, mint a saját
fiókáit, csak éppen mi nem vele repültünk.
Az Emesében nem kedvelték Kőszegi módszereit. Egyetlenegyszer fordult elő, hogy Emesés légcsavart cipelt. Gyenis Dari, Nádi növendéke, az
egyik fordulógyakorlat során önállósította magát, és azt hivén, hogy Nádi nem látja, loopingozni kezdett. A looping, magyar a bukfenc oktatásáról
persze még szó sem esett, és a fiú 100 méternél alacsonyabban próbálkozott vele, ami veszélyessége miatt máig tilos még a „nagypilótáknak" is.
Leszállás után Dari rákvörös fejjel jelentette, hogy „a feladatot végrehajtotta", Nádi alig tudta visszafojtani a nevetést, de szigorú kifejezést
erőszakolt az arcára. Odakiáltott a tőle nem messze álldogáló, és a „becsapódást" figyelő Kőszeginek: — Gyuszikám, a kulcsot, a sróf kulcsát,
légy szíves!
Így aztán Dari neve is felkerült a légcsavarra.
Nekünk azonban mindig tartanunk kellett az oktatónk, Kőszegi változó hangulataitól. Bár ami igaz, az igaz, tudott nagyon szeretetreméltó is lenni.
Ilyenkor még vaskos humora is elviselhetőnek tűnt.
Egy ízben vasárnap is repültünk. Akkoriban sokak szórakozása volt vasárnap délután kijönni a repülőteret szegélyező útra. Nemegyszer 50—100
ember, fiúk-lányok, apák-anyák, gyerekek álldogáltak és bámulták a fejük felett pár méterrel a leszállójel felé sikló Bückereket. Kőszegi azon a
napon is többször odaküldte valamelyikünket, hogy szép szóval próbáljuk rávenni az embereket a távozásra. Sikertelenül. Kétségtelenül veszélyes
volt a helyzet. Aki „jelre akart szállni" (a leszállójel kijelölte helyen földet érni), márpedig ez volt a feladat, annak az út fölött 3-4 méteren kellett
átsiklania. Kezdőknél, hisz mi bizony nagyon is azok voltunk, ugyan miért ne fordulhatott volna elő, hogy „rövidre jövünk be", és így csak egy-két
méterrel az út felett húzunk át. Ez pedig emberhalált is jelenthetett volna.
Kőszegi végül is felsorakoztatta mindkét keret tagjait, egysoros vonalban, arccal az úton bámészkodók felé. „Indulj"-t vezényelt, majd a reptér széle,
azaz az út előtt vagy 10 méterrel pisilést rendelt el, és ő maga járt elől jó példával... Aznap nem volt több problémánk a besiklással.

Esős napokon, vagy ha Czillei kedvére való filmet játszottak valahol, akkor este nosza, fel mind a húszan az egyik Opel-Blitz kocsira és nyomás be
a nevezett moziba! Persze haubéban—brillében, nagy-nagy feltűnést keltve a városban. Hiszen a trianoni békediktátumban ránk erőszakolt tilalom
miatt Magyarországon alig pár év óta folyhatott nyílt repülőkiképzés.
Mindenütt nagy feltűnést keltettünk. Sehol sem kértek tőlünk jegyet, még a Millenáris pályán sem, ahová az akkoriban nagyon népszerű
motorvezetéses kerékpárversenyt nézni mentünk. Jól szórakoztunk, és életre szóló bajtársi kapcsolatok, repülőbarátságok alakultak ki köztünk,
amelyek később sokszor adtak erőt viszontagságos életünk megpróbáltatásainak elviseléséhez.
Befejeztem a 21. számú feladatot. Most a nagy izgalommal várt műrepülés következett. Sietni kellett, jó volt a szeptemberi időjárás, ki kellett
használni. Mégsem ez volt a döntő, hanem az a körülmény, hogy a Repülő Akadémiára készülő „aksjelölteknek" (akadémikus-jelölt) szeptember
végén be kellett fejezniük az „alapi" kiképzést. Akik ugyanis — annak idején — a felvételi kérelmi lapra beírták, hogy a haderőn kívüli motoros

kiképzés sikeres befejezése után a Légierő hivatásos tiszti állományába törekszenek, azok aksjelöltek lettek. A többiek előtt a tartalékos tiszti
állomány felé vezető út nyílt meg. A jelentkezési arány kb. fele-fele volt, de az „alapi" kiképzés idején ez a kérdés egyáltalán nem foglalkoztatott
bennünket. Szeptember elején tudtuk meg, kinek mi lesz a további sorsa. A hónap közepén az aksjelöltek megkapták a behívóparancsukat a
szombathelyi Repülőgépvezető Iskolaezredhez, a ,.Regvi"-hez. Mivel a repülőalapi kiképzés október 15-én ért véget, mi aksjelöltek némi előnyt
élveztünk a feladatok elvégzésében.
A BSE-keretből aksjelöltek lettek Zuna Edgár, Nagy Karesz, Küllei Karcsi, Tóth Jenő, Péterffy Andor, Csapó Feri, Fuszek Rudi és én, a
műegyetemiek közül Gyenis Dari.
Hátra volt még a műrepülés! A repülés magasiskolája! De ki fog megtanítani rá? Kőszeginek nem volt kenyere a műrepülés, de azért bemutatta a
bukófordulót, a loopingot, a gyorsorsót (dobott orsót) és a dugóhúzót is. Aránylag elég gyorsan elsajátítottam ezeket az egyszerű figurákat. Ekkor
következett a vezetett orsó, vagy ahogy akkoriban angolosan neveztük: a lassú rolling.
Hát ezt Gyuszi bátyám aztán jól elintézte! Így szólt: — Elmész, Tobak fiam 1000 méterre a reptér fölé, teljes gázt adsz, megnyomod a kuleszt 160ra, felveszed vízszintesre és leírsz a botkormánynyal egy körteformát. — Arra már nem tért ki, hogy a körte szára vagy alja felől kezdjem-e. Így aztán
én a szára felől kezdtem. Megnyomtam, becsűrtem jobbra, majd tovább nyomtam, aztán tovább már semmit nem csináltam a körtéből, csak a
gépet és az életemet mentettem. A Bücker üveghangon jajgatott, teljes gázzal rohantam a föld felé, zuhanó meredek spirálpályán, „struc-spirál"-

ban.
Végül is lekaptam a gázt és kivettem a gépet a zuhanásból, aztán kettőt köröztem még, míg annyira megnyugodtam, hogy le tudtam szállni.
Céklavörös fejjel indultam Kőszegihez, aki jó húsz méterre állhatott és hátat fordított, ezzel is jelezve megvetését. Közben elmentem Nádi mellett,
aki odaszólt: — Mondd, öreg, mi volt ez? — Rolling — így én. — Ez nem rolling, hanem hálóing! — így Nádi. Óriási röhögés követte szavait. Én
még vörösebb lettem, ahogy Kőszegi elé kanyarodtam.
Kőszegi nem várta meg a jelentkezésemet, hanem hozzámvágta a büntető légcsavar szekrényének kulcsát, és közölte az ítéletet: — Két kör a
reptér körül, futásban, tízméterenként „repülő", „eltűnt1'. Első körnél jelentkezés Üjváry kapitánynál, a MALERT főpilótá- jánál, második körnél
jelentkezés a vadásziskola parancsnokánál, mindkét esetben jelenteni, hogy: „Bal... sz növendék vagyok, sz ... ból van a kezem meg a lábam!"
Elindultam. Ezt a két kört, míg élek, nem felejtem el, de becsületesen végrehajtottam. Hótt' koszosan, zihálva, csuromvizesre izzadva makogtam a
szöveget Űjváry kapitánynak, akit a MALERT teraszán találtam meg, hölgyek körében. (Ö kedélyesen fogta föl, de ■— mint később megtudtam —
utána Kőszegi néhány keresetlen szóban megkapta tőle a magáét...)
Fülöp százados a tisztjeinek tartott éppen eligazítást a hangárban, amikor hátamon az istentelen légcsavarral megjelentem előtte, és csak
mondtam, mondtam a megparancsolt szöveget. A százados rám se nézett, csak annyit mondott: — Vezessék ki! — Ezt már Kőszegi nem úszta
meg könnyen. Nagyon letolhatták, mert attól a naptól kezdve nern vitte a srófot senki...
Gyengébbek kedvéért: ezekben a büntetőparancsokban a „repülő" azt jelentette, hogy „ellenséges repülőgép feltűnése miatt" hasra kellett vágódni
és teljes fedezést produkálni. A „repülő eltűnt" vezényszóra természetesen fel kellett ugrani és folytatni a futást az „Állj!" vezényszó elhangzásáig.
Én azonban még mindig nem tudtam rollingozni. Az egyik „alapi" oktató, Nagy Tibor megsajnált. Amikor Kőszegi nem volt a reptéren, elvitt, és 25
perc alatt megtanított orsózni. Másnap Kőszegi nagyot nézett, de nem szólt egy szót sem. Ettől kezdve nem volt ellenem panasza. Én meg kezdtem
rájönni a műrepülés ízére, egészen az előrebukfencig.
Gyorsan teltek az utolsó napok. Czillei „stikában" elengedett a BSE HA—MIS lajstromjelű Klemm 35-ösével. Ez volt az utolsó repülőalapi startom.
Elbúcsúztam Kőszegitől. Soha többet nem találkoztam vele. A háború után Abesszíniában, a négus pilótájaként halt repülőhalált. Sokat haragudtam rá, de végeredményben ő tanított meg a repülés alapjaira, és a
sok-sok kitolás, amelyben tőle részem volt, meg is edzett, és felvértezett a repülőkatonai újoncéletre, amely még több viszontagságot hozott
számunkra, mint gondoltuk.
Az „alapi" kiképzés alatt jól összekovácsolócltunk. Egyre inkább rajongtunk a repülésért. Nem gondoltunk arra, hogy nem is olyan sok idő múlva
baleset vagy ellenség fogja majd sorainkat ritkítani. Arra sem, hogy elindultunk egy kényszerpályán. Szívesen, sőt szívvel-lélekkel. Ám letérni róla —
életünk végéig — igen kevés esélyünk maradt.
A budaörsi repülőtéren kezdődött. Ott ismertük meg a légcsavarszelet, ott győződtünk meg arról, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Ott éreztük
először az égett ricinus szagát, ott tettük az első szárnycsapásokat. Ott tanultuk meg azt, hogy a repülés elsősorban fegyelem és figyelem dolga.
Ott lettünk felnőttek, és (egy kissé) katonák.
Mégiscsak katonái csinálnak belőlünk
1940. OKTÓBER 1. — 1941. SZEPTEMBER 1.
A katonai behívó Szombathelyre szólt, október elsejére. Az esőre hajló estén fázósan húztam össze magamon a kiskabátot. Édesanyámba
karolva, másik kezemben az örökölt, öreg katonaládámat markolva, elindultam. Édesanyám alig-alig tudta zokogását visszatartani. Kegyetlenül
nehéz percek voltak. Az utolsó három hónapot ugyan már távol töltöttem, de civilben és csak itt a szomszédban, Budaörsön ... Azt mondtam
édesanyámnak: csak egy szót szóljon és otthon maradok. Ő persze tudta, hogy a legidősebb fiának mennie kell. El kell hagynia végleg a szülői
házat, már ezentúl csak látogatóba fog hazajönni. Én választottam a sorsomat. Majd' megszakadt a szívem, hogy édesanyámat kis testvéreimmel
segítség és támasz nélkül kell hagynom. De a mágnes húzott — úgy éreztem, kinyílik előttem a világ. Vár a repülés, és az izgalmas, ismeretlen
jövő.

A behívó reggel 7 órára szólt, a szombathelyi személyvonat az egész éjszakát átdöcögte. Mi, „budaörsiek", együtt utaztunk: Csapó Feri, Küllei
Karcsi, Nagy Karesz, Hajdú Sanyi, Péterffy Andor, Tóth Jenő, Zuna Edu, Gyenis Dari meg én. Nem voltunk vidámak, aludni sem tudtunk, tartottunk
a Regvitől.
Hideg, csípős reggelen futott be a vonat a szombathelyi állomásra. Dideregtünk. Egyre több és több katonaládás került elő a vagonokból.
Szalagos sapkás repülőtisztesek kiáltoztak: — Üjon- cok, hozzám! — Pattogtak a vezényszavak. — Sorakozó! Menet, irány a kijárat! Gépkocsira!
— A kijáratnál három nagy teherautó várt.
Azok közül a társaink közül, akik más „alapi" kiképzőkeretből érkeztek, csak egy-kettő tűnt ismerősnek, a tavaszi orvosi vizsgálatról. N5'olc katonai
főreáliskolás „cőger" is az egyik vidéki keretben kapott kiképzést. Részben a soproni, részben a pécsi honvéd főreáliskoláról kerültek a
repülőalaphoz. Üjdonság volt számunkra, hogy Itt vannak velünk, de számukra is az volt. Nekik ugyanis azt mondták, hogy az „alapi" kiképzés
befejezése után közvetlenül a kassai Repülő Akadémia első, 1940-es évfolyamába kerülnek. Nem így történt. Ők is SAS-behívót kaptak, de nem
az Akadémiára, hanem Szombathelyre, a Regvihez. Nem is nyugodtak bele, azonnal megindították a nagy „fúrót", hogy az Akadémiára
kerülhessenek. A behívóparancsot azért persze teljesíteni kellett. (A „fúró" végül is megtette a magáét — pár hét elteltével valóban leszerelték és
áthelyezték őket Kassára. Az avatási rangjukat tekintve, egy teljes évfolyammal megelőztek minket.)
Az egyikük, Málik Jóska jól kezdte a bemutatkozást. A minket váró tisztesekről azt hitte, hogy a cőger és karpaszományos „urak" csomagjait és
katonaládáit fogják majd a repülőtérig cipelni. így aztán mindjárt az egyik szakaszvezető kezébe nyomta a kufferjét. A szakaszvezetőt állítólag még
senki sem látta így elkékülni. Málik Jóska élete az elkövetkező pár héten nem volt könnyű ...
Az „A" reptér bejáratán, a víztorony lábánál gördültünk be. Milyen nagy is volt az az „A" reptér! Közvetlenül mellette terült t'l a ,.B" reptér, amely
Söpte község széléig nyújtózott. Azt i s megtudtuk, hogy az „A" reptér a két Regvi század „birtoka", a „B" reptéren pedig a vadász- és a
bombázóiskolák települtek. Az I. Regvi század az „aksjelölteké" (de ezt csak egymás között emlegettük így). Vagyis a mienk.
Máris repkedtek a vezényszavak. Mondanom sem kell, hogy semmi se volt elég gyors, elég katonás, amit produkáltunk. Nehéz lenne pontosan
leírni annak a „környezetváltozásnak" az összetevőit, a brutális benyomásokat, amelyek lépten-nyomon értek bennünket. Azt hittem, hogy az „alapi"
kitolások már megedzettek. Ó, én kis naiv!
Az első teendő: a felszerelés. Különböző raktárakban, állandó sorakozó, ordítozás és névsorolvasás közepette, úgy déli egy óra tájban már úgy
néztünk ki, mint a málhás szamarak. Még civilben, de kezünkben a kincstári felszereléssel álldogáltunk az egyhangú szürkére festett földszintes
újonckörlet előtt. Az előttünk végzett karpaszományos évfolyam nagy része még Szombathelyen volt, a Regvinél. A z ide-oda vonulás és
sorbaállások közepette bőven találtak rá módot, hogy rémisztgessenek. Megtudtuk, hogy a z I. Regvi század parancsnoka Mititzky László
százados, a „Mici". Szakaszparancsnokunk Dósa József főhadnagy, becenevén „Szepi". A szolgálatvezetőt, Sashegyi Mihály őrmestert hamar
megismertük, mert ő irányította a felszerelés bonyolult műveletét. Mondó- kájának egy része a légiós regényeket idézte: „Maguk mé g nem
ismernek, de majd megismernek, és akkor sírni fognak az édes jó anyukájuk után...", avagy: „Maguk érettségizett emberek talán majd megértik,
hogy itt egy villanyoszlop nagyobb katona, mint maguk, ezért jól teszik, ha még a villanyoszlopnak is előre tisztelegnek ..." stb.
Megtudtuk, hogy a repülés veszélyei azok, amelyek minket — a közeljövőben — a legkevésbé fognak fenyegetni. Legfeljebb heti két alkalommal,
de csak kifogástalan időjárási feltételek eseten.
Az a körülmény, hogy mi Bückerrel egyedül repültünk, és ezért hajlamosak voltunk azt hinni, hogy már császárok vagyunk, az bizony semmit sem
jelent, világosítottak fel bőbeszédű elődeink. Űjra kell kezdeni a doplizást Bückerrel! Bizony! De nem is ez a fő baj, hanem a kontrollok! A legtöbb
ellenőrzőrepülést a rettegett „Csanya" tartja, vagyis Frauenhoffer József százados. Szerencséje van annak, akit Mititzky kontrollál. A Csanya, akit
még nem is láttunk, úgy jelent meg a képzeletünkben, mint valami mesebeli sárkány, aki karpaszománvosok vérével táplálkozik. Akit Csanya
elzavar, már készülhet is a letiltásra. (Meg kell jegyezni, hogy a százados valóban félelmetes érzékkel szúrta ki a tehetségtelenebbeket, és azokat,
akiknek a repülés további folytatása életveszélyes lett volna.)
Volt vagy öt percünk arra, hogy az udvaron beöltözzünk a ,.ko- misz"-ba. Pillanatokon belül úgy néztünk ki, akár a madárijesztők; A sapkám a fejem
búbján, két szalag helyett csak egy fityegett rajta, a zubbonyom a könyökömig ért, a nadrágom egyik szárát föl kellett hajtani, a másik viszont 10
centivel a bokám fölött végződött. Amit lehetett cserélgettünk, de nem volt rá idő, különben is ortopéd nadrágom — bocsánat, pantallóm —
senkinek se kellett.
Dósa főhadnagy sorakozót rendelt el. A látóhatáron feltűnt a „szemlélő elöljáró", Mititzky százados úr. Siralmasan keresgélve a helyünket, igazi civil
módon igyekeztünk „vonalban" sorakozni. Persze, az első sorba kerültem. Mititzky és Dósa végigvonultak az arcvonalunk előtt, mindkettőjük arcán
leírhatatlan undorral. Undorítóak is lehettünk. Az éjjeli bumlizás, a kialvatlanság, az egész napos rohangászás, a borotválatlanság, az erősen
„leharcolt", ócska egyenruhák bűze nem tett jót a megjelenésünknek. Engem azonnal kiszúrtak. Erősen eltérő hosszúságú pantallómon megakadt
Mici szeme. Odaszólt Dósa Szepinek, hogy állítsa már ezt az alakot a csapat elé elrettentő példaképpen.
Dósa vezényelt: — Karpaszományos! Vigyázz! Öt lépést előre lépj! Jobbra át! — majd — Hátra arc! ·—, hogy mindenki tanulmányozhassa, miként
nem nézhet ki egy honvédegyén, még ha netán csak megvetendő karpaszományos is az illető.
Miután a Mici botrányos megjelenésemen kellően bepörgette magát, felordított: — Sashegyi őrmester! Karpaszományost elvezetni'
nadrághosszabbításra! — Amikor Sashegyi a legkülönbözőbb ve-1 zényszavakkal megkezdte elvezetésemet, Mici meglátta, hogy rettenetes
külsejű bakancsom elején kilóg a kapca, de nem a bokáy inon, hanem a lábujjaimnál. Ez azlán beadott neki arra a napra, de a guta nem ütötte
meg.
Sashegyit eléggé hamar kiismertük, és aztán már nem volt vele semmi bajunk. Nem igy Benedek Károllyal. A szakaszvezető nem ismerte a
részrehajlást és a bizalmaskodást. Nem törődött azzal, hogy nagyrészünkből — hacsak mozdonyt nem lopunk — egy év múlva hadapród-őrmester,
majd zászlós lesz, és akkor kamatostul Visszaadhatjuk a „kölcsönt"'. Végtelenül katonás és következetes Volt, és láthatólag csak a cél érdekében
gyötört: katonát akart belőlünk faragni. Ugyanakkor sokat tett, hogy átplántálja belénk a Légierő nagyszerű szellemét, amelynek hagyományai még

az első világháborús K. und K. Fliegerkompanie — a császári és királyi repülőszázad — dicsőséges és szomorú múltjában gyökereztek.
Akkor, 1940-ben, Szombathelyen még két egykori tábori pilóta volt az oktatók között: a köpcös vitéz Hadverő tiszthelyettes és a markáns arcélű,
szikár Katics főtörzsőrmester. „Bálványaink" tehát még köztünk jártak. Egy szép repülőkiképzési napon pedig feltűnt és leszállt a „kék Weihe" (az
FW 58-as utasszállító változata, kékre festve, katonai felségjellel) és kiszállt belőle a legendás vitéz Háry László ezredes, a Légierő parancsnoka,
akit mindenki csak „Háry tata"-ként emlegetett.
Benedektől az első napokban megtanultuk a legismertebb repülőnótákat. ö tanított meg az isonzói csaták idején született szomorú búcsúztatóra,
amely így kezdődött: A táborban, kemény kövön / fáradt fejem pihen, / az álmok szárnyán küldöm el / hozzád szerelmes szívem. / De nemcsak én
ábrándozom., / Annemarie, / a kedveséről álmodik / az egész kompanie, / a Fliegerkompanie ...
Az újonckiképzés hat hétig tartott. Lefogytunk, inasak lettünk, könnyedén csináltunk meg száz „repülőt" (Feküdj! Föl!) is. Öreg világháborús
Mannlicher karabélyunk ragyogott a tisztaságtól, bekötött szemmel szedtük szét és raktuk össze a Schwart'zlose géppuskát. Fújtuk az elöljárók
neveit, a „függelem" és a „fegyelem" ifogalmát, és az Őrutasítást. A hat hét alatt vagy háromszor-négyszer repültünk is Bückerrel és Arado 96/a-val.
Ez volt számunkra a „nagy ugrás": a Bückerről az Aradóra. Bückeren a század 99 százalékát pár kör után elengedték újra egyedül, és elkezdődött
a fel- adatozás. Aztán, szép sorban elkezdtük a doplizást Aradóval.
Az Arado egyikünknek se ment gyorsan. Újszerű volt a fékszárny használata, a behúzható futómű, a légcsavarállítás, általában az elég nehéz test a
viszonylag kis teljesítményű (240 lóerős) Árgus motorral. Meg kellett szokni, hogy a sebességvesztés körülményei is másként jelentkeztek, mint a
végtelen jóindulatú Bücker
Jüngmann-nál. Megtanultuk továbbá, hogy a „haubé" nem más, mint „repülőgépvezetői fejvédő bőrhüvely" stb.
A szigorú napirend, az állandó foglalkozások és a nem túl ízletes koszt nem hagytak időt az ábrándozásra, esténként hullafá- radtan dőltünk le
tömőfával csodálatosan sarkosra tömött szalmazsákunkra. A tömési tudományt az állandó szobaszemlékén é s áz úgynevezett „pajtássági
vizsgákon" verték belénk. Hányszor szétszórták a két pokrócból és a két lepedőből nagy fáradsággal összerakott fejrészt! Ügy kellett őket
sarkosan összehajtani, hogy a lepedők nemzetiszínű csíkozása pontosan a lepedő látható éléhez kerüljön, persze „elvágólag". Egyáltalában, az
„elvágólag", „igazodás", „takarás" stb. szavak új értelmet kaptak az életünkben. 11a a szobarendvizsgálatnál valami nem stimmelt, jöttek a
változatos kitolások. Például: — öt perc múlva takarodó a repülőtéren! — Erre az összes ágyat rohanva szét kellett szedni és kivinni — persze az
ablakon át — az ablakaink alatt kezdődő reptérre. Fölállítani őket, a katonaládákat kivinni, lefeküdni, a felszerelést elvágólag lerakni az ágy mellé
és alvást színlelni. Jött a vizsgáló elöljáró. Persze talált hibát: — Öt perc múlva ébresztő a körletben! Vissza az egész! — És mindezt hang és
zokszó nélkül, hiszen már vonatkozott ránk a függelem, a feltétlen engedelmesség kötelezettsége ...
Oktatóink fantáziája dús volt, egyre edzettebbek lettünk. Büntetésből egész este WC-t csiszolni? Puskacsőből vakrozsdát kiszedni? Szuronnyal a
szájunkban órákig kúszni a behavazott reptéren? Mi volt az nekünk! Hiszen azt énekelhettük, hogy „Szent Péter is pilóta volt húszéves korában!".
És mi még nem is voltunk húsz- esak tizenkilenc évesek.
Étkezde- nem volt. Ha a kondérokat a konyháról elhozták az újonckörletbe, akkor a folyosón, a támlához állított puskasorok mellett állva ehettük
meg a levesünket és a burist, ami nem más, mint hántolt búza. Az élelmezési tiszt, Dénes hadnagy szerint a buris rendkívül egészséges, és ha
vágóhídról hozott vérrel feleresztik és megfőzik, akkor létrejön a Dénes-féle 1940 mintájú véres buris, amit a karpaszományosok, de mindenki, aki
a legénységi konyhán étkezett, olyan mennyiségben hagyott ott, hogy a mosléktól virult a szintén Dénes-féle sertésgazdaság. Amelyből nekünk sok
örömünk nem volt.
Aki tudott, kért és kapott hazulról csomagot. A csomagok azonban nem jöttek sűrűn, mert az otthoniak — igen. kevés kivételtől eltekintve — nem
voltak gazdagok, és a körülmények egyre nehezebbek lettek.
Egyszer Mititzkynek óriási ötlete támadt. A szombathelyi mészárosoktól szereztetett néhány marhabendőt, ezeket vízzel töltötték meg, majd
föllógatták a két repteret összekötő út mentén álló házi golyófogóban. A század odavonult, vonalban sorakozott, majd Sashegyi, a kiváló „tábírász
és lőbész", néhány lövést „váltott ki" m Kőlyágokra. Nagy csattanással durrantak szét. A tanulságos jelenet után oktatást kaptunk arról, hogy ütközet
előtt ezért nem jó bablevessel teleenni magunkat. Gondoltam magamban: mikor kaptam én annyi bablevest, amiből teleehettem volna magamat?
Volt időszak, amikor a kondérokat nem hozták az újonckörlethez, hanem a század vonult gyalogmenetben a konyhához, csajkával és kanállal. A
konyha egyik oldalajtajánál, a szabadban volt az osztás, leülni sem lehetett. Viszont ilyenkor meleg volt a leves.
A konyha nem messze volt a reptér bejáratától, a víztoronytól. A víztorony jellegzetes pont volt, ha az ember gyalog ment a városból a repülőtérre,
már messziről virított... Hetyke katonanótánk is így kezdődött: Szombathelyi víztoronyban / kilencet ütött az óra, / nem ütött az nékem jóra, / máris ki
vagyok maradva ... Fontos iránymegjelölő pont is volt a víztorony, no meg a gonió (iránymérő házikó). Istenem, hányszor és hányszor hallottam: —
Tobak repülő! Irány a víztorony (vagy: Irány a gonió), teljes futás, ötméterenként „repülő", majd „repülő eltűnt"!
Idézzük fel egy napunkat. Reggel öt órakor a főőrségen kürtös fújta az ébresztőt. Az első kürtjel után a század napostizedese és az ügyeletes
őrvezető (ezeket a tisztségeket mi adtuk) sorba benyitottak a szobákba és vigyázzállásban jelentették a szobaparancsnoknak (aki tisztes volt): —
...úr, alázatosan jelentem, ébresztő! -— A szobaparancsnok iszonyatos üvöltésbe kezdett: — Ébresztő föl! Csuklóhoz kivonulás! — Abban a
pillanatban úgy kellett az ágyból kiugrani, mintha vipera mart volna meg. A szobaparancsnok már az ágyak között üvöltözött tovább, hogy: —·
Törgye magát kifelé karpaszományos, mert... — Általában egy perc múlva már a körlet előtt sorakoztunk, az időjárástól függetlenül derékig
meztelenül, bakancsban és pantallóban.
Az öt-tíz perces reggeli torna, a „csukló" senkinek se ártott, hamar kiverte az álmot a szemünkből. Utána mosdás és szobarend, majd pajtássági
vizsga, minderre volt 20 perc. A WC előterében, hat jéghideg vizes kifolyócsapnál mosdottunk. A bádog kifoiyóvályút csiszolni kellett, hogy
ragyogjon, a hetesek pucolták a WC-ket is, nekik különösen igyekezniük kellett. Borotválkozni este volt tanácsos, reggel erre nem jutott idő. 6
órakor volt a század reggeli eligazítása. Különösen a szolgálatot átadóknak és átvevőknek voltak kellemetlen perceik. Ilyenkor lehetett a különböző
büntetéseket és kedvezményelvonásokat „begyűjteni", főleg a ruházatnak (állítólag) az előírásoktól eltérő volta miatt.

A reggeli és délutáni eligazítás közötti időben, az ebédidőt kivéve, repültünk, vagy — legalábbis az újonckiképzés alatt — gyalogsági kiképzés volt.
Ebben a keserves időszakban heti egy teljes repülési nappal lehetett számolni. Repülési napokon Mititzky vezetésével — berepülés címén — az
oktatók 20 percet repültek kötelékben Aradóval, utána kezdődött az arra a napra előírt „verkli".
Parancskihirdetéskor, délután 5 órakor osztották ki a leveleket és a csomagokat. Én tudtam, hogy ritka vendég otthon a pénz. Ha csomagom jött,
mindig arra kellett gondolnom, milyen ügyeskedéssel tudta vajon összeállítani édesanyám? Megírtam, hogy pénzre nincs szükségem. Nem
dohányoztam és a szeszes italok ízét se igen ismertem akkoriban. Mivel kimenő nem volt, tényleg ki tudtam jönni a zsoldból. Néha-néha jutott 10
deka disznósajtra és egy darab friss fehér kenyérre a reptéri kantinban, ahol szabad volt csendesen énekelni, és a szépséges kantinosné minden
este megkapta, hogy „Fehér abrosz, piros bor / van a kantin asztalán, / s a kantinos kisasszony / lesz az én babám!" ...
Énekelgettünk a takarodó előtti rövid szabad foglalkozás idején is. Ez más volt, mint egyébként. Napközben is folyton nótáztattak bennünket. Olyan
nem volt, hogy csak megyünk, menetelünk valahová és nóta nincs. De este magunknak daloltunk. Dalaink a repülésről és a babánkról szóltak, sok
volt a hazafias és irredenta dal is. Őszinte lelkesedéssel énekeltük őket, abban a tökéletes meggyőződésben, hogy mi fogjuk majd visszaszerezni
Nagy-Magyarországot !
November végén letettük a honvédesküt. Karpaszományos címzetes őrvezetők lettünk.
Az újonckiképzés két hónapja átállította szervezetemet és részben a gondolkodásmódomat is. Korábban majdnem kivétel nélkül megszállott,
idealista, romantikus rajongói voltunk a repülésnek. Pontosan az hiányzott belőlünk, amit most itt ömlesztve kaptunk. Nem voltak könnyű napjaim.
Cserkészfiús beállítottságom sokat szenvedett, amíg betörtem. De ezt nem árultam el.
Többségünknek mindenesetre nagyon jó iskola volt ez a — katonai repüléshez nélkülözhetetlen — repülési fegyelem meggyőződéses
elsajátításához. A szobarend és a pajtássági vizsga például kitűnő módszer volt ahhoz, hogy megszokjuk a katonás, „sarkos" rendet és a feltétlen
engedelmességet.
Azok, akiket nem a repülés, hanem csak az egyenruha és a velejáró (akkoriban nem csekély) előnyök csábítottak, hamar kikoptak közülünk. A
repülőkiképzés alatt folyt a selejtezés, jobban mondva a kiválasztódás. Az oktatók a doplizott növendéket 20-30 kör után jelentették kontrollra,
általában Frauenhoffer, ritkábban Mititzky századosnak. Akit Csanya vagy Mici „kirúgott" a gépből, az felkészülhetett a letiltásra. Áthelyezték
időjelzőnek, fegyveresnek, rádiós-lövésznek stb. Akit a repülés vonzott a Légierőhöz, annak a számára ez tragédiának számított. A „ruhagyuriknak"
nem, hiszen az új beosztásukban is tányérsapkát és tőrt viselhettek, csak az Arany Sas (tábori pilótajelvény) nem járt nekik. Arany Sast pedig bárki
vásárolhatott, és ha randevúra ment, gombostűvel feltűzhette magának. Elkerült közülünk egy-két jó pajtás egészségügyi okok miatt is, az
ismétlődő orvosi vizsgák során. Pech!
Tudomásul vettük, hogy katonát akarnak belőlünk csinálni, méghozzá profi módszerekkel. Tudták, hogy ami most történik velünk, nem tart örökké,
később egyre több lesz a repülés, és majdan jó szívvel fogunk visszagondolni oktatóinkra és újonckiképzőinkre. Voltak persze olyanok is, akiket
halálosan sértett a sok megfek- tetés és egyéb kitolás. Ök elhatározták, hogy végigcsinálják ugyan, de majd jövőre mint hadapródőrmesterek, ők
is kitöltik indulataikat az új bevonulókon, illetőleg visszaadják a kölcsönt volt oktatóiknak, hiszen majd a tartalékos tiszti kiképzés befejezte után,
rangban meg fogják őket előzni. Az ilyenek azonban inkább kivételnek számítottak.
Hosszú évek távlatából visszatekintve, én hálát érzek volt oktatóim mindegyike iránt. Frauenhoffer százados neve például fogalom volt. Csanya
csak a repülésünkkel foglalkozott. Tökéletes érzékkel tudott minket, „nehéz fiúkat" kézben tartani. Alig szólt hozzánk, nem tartott „hegyibeszédeket",
mégis hallatlan tisztelet vette körül. Nem foglalkozott vele, szeretjük-e vagy sem. De akiket repülési szempontból továbbengedett, azok előtt
megnyílt az út tovább, a harckiképzés felé.
Történt egyszer, hogy Cserny Miklóst, a „Lapos"-t, kontrollra rendelte az oktatója Csanyához. Arado 98/a-val repültek. Lapos vezette a repülőgépet,
Csanya nem nyúlt bele. Három kör után begurul- tatta a startra. Lapos azt hitte, kirúgja. De nem. Csanya még a gépben ülve előreszólt: — Mondd
gyerekem, mindig ilyen alacsonyan veszed fel? (Mármint hogy a sikló helyzetben levő repülőgép orrát, hogy a földhöz közelítve ismét vízszintesen
repüljön.) — Igen, alázatosan jelentem! — így Lapos. — Nahát, akkor ereggy és verd' magad agyon egyedül! — Lapos nem verte agyon magát,
Csanya meg sok évvel később könnyesre nevette magát, amikor Lapos elmesélte neki, hogyan engedte el egyedül az Aradóval.

Frauenhoffer századosra emlékeztünk a kiképzés végén a legnagyobb elismeréssel. Később, a fronton az FW 189-es (Bel Ami) felderítő század
parancsnokaként több mint száz bevetésről hozta vissza a gépe személyzetét az elvégzett harci feladat után. Ha akarja, kiváló vadászrepülő
századparancsnok is lehetett volna. Ennél
nagyobb elismerés az én szememben nincs. - ·
Visszatérve újoncidőnk végére: megtudtuk, hogy december elsejével indul a tartalékos tiszti iskola. December 20-tól január 2-áig szabadság! Ám
baj van! A karpaszományosok — immár mi is — jogosultak extra ruhát viselni (szolgálaton kívül!), tőrrel és szép fekete selyemövvel. Iíanem a teljes
extra ruha a tartozékokkal vagy 280-300 pengőbe került! Ami egy köztisztviselő egyhavi fizetése volt. Édesanyám 5 pengőt nem tudott adni,
nemhogy háromszázat. Úgyhogy én — a századból egyedül — bejelentettem, hogy nincs pénzem extrára, így komiszruhában szeretnék
szabadságra menni. Nagyon elkenődtem. Nem az egyenruháért mentem repülőnek, de níOgis nagyon rossz érzés volt „kilógni" a sorból. A fiúk
sorra kértek és kaptak rövid kimenőt, hogy szabóhoz menjenek mértéket venni...
A tisztiiskola pár napja tartott, amikor az egyik óra alatt belépett Mititzky. Felolvasott egy levelet, amely a Kormányzó Űr Őfőméltósága Katonai
Irodájától jött (természetesen soha nem volt Horthy kezében), és az volt a lényege, hogy „az állományilag illetékes tiszti előljáró" oktassa ki Tobak
Tibort, miszerint annak édesanyja többé ne forduljon a Kormányzó Űrhöz extra egyenruha csináltatásának ügyében. Ezúttal nevezett
karpaszományos meg- fenyítésétől eltekintenek.

Mititzky ezután hosszú szónoklatot tartott a rossz gyermekről, aki félrevezeti a jő szülőket és költekezésre sarkallja őket, mintha a braganzai
hercegnő anyagi lehetőségeivel bírnának. (A braganzai hercegnő kedvenc vesszőparipája volt.) Kegyetlenül szégyelltem magam. Részemről szó
sem volt ilyesmiről, de édesanyám jói tudta, hogy mit jelent nekünk az extra ruha, és szerette volna, ha az 5 fiának is van. Ezért írt — tudtomon kívül
— a kormányzónak, nai- vul azt híve, hogy az az ő kezébe kerül, és szíve meglágyul egy anya kérésén, mint a mesében ...

Végül mégsem maradtam extra ruha nélkül. Édesanyám véletlenül (vannak véletlenek?) összetalálkozott dr. Koch Istvánnal, a fasori evangélikus
gimnázium igazgatójával, aki érdeklődött utánam. Kedves diákja voltam. Édesanyám elpanaszolta problémáját, mire a jó öreg Koch „tata" (ahogy
mi diákok egymás közt neveztük) azonnal kiutalt az iskola segélyezési alapjából 300 pengőt számomra. Időben megkaptam, és a karácsonyi
szabadság megkezdése előtt egy nappal Szombathelyen minden el is készült. Megfogadtam, hogy — bár ajándékba, nem pedig kölcsönképpen
kaptam — első hadnagyi fizetésemből kamatostul fogom a pénzt az iskolának visszaadni. (1943. augusztus 20-án avattak Kassán hadnaggyá,
megkaptam első fizetésemet, 360 pengőt, és személyesen vittem el volt iskolámba, hálás köszönetet mondva a megindító segítségért.)
A szentestét otthon töltöttem édesanyám és két testvérem társaságában, s a fenyőfa alatt mondtam hálát a Mindenhatónak, hogy idáig eljuthattam.
A karácsony nagyon szerény és nagyon boldog volt akkor. Sétáltam az utcán, kíváncsian, mi fog történni, ha a szomszédok, az ismerősök, a
rokonok, és általában az emberek meglátnak teljes címzetes őrvezetői díszemben. Legnagyobb meglepetésemre semmi nem történt. A villamosok
nem álltak meg, az autók nem fékeztek — ellenben izomlázat kapott a jobb karom az állandó tisztelgéstől. Budapesten akkoriban mindenki
katonaruhában járt, és mindenkinek a rendfokozata nagyobb volt az enyémnél.
Repülőnek lenni azért mégis érdekesnek számított. Olyan lányok kezdtek utánam érdeklődni, akik korábban észre se vettek. Az egyik lány szülei
meghívtak az elegáns Kárpátia sörözőbe. Nemhogy ott nem fordultam meg még soha, hanem — bevallom — akkor ittam életemben először sört
nyilvános helyen. A legnagyobb zavarba jöttem, amikor feljebbvaló lépett a terembe, reflexszerűen fel akartam ugrani és tisztelegni, nehogy
megfektessenek ... Minden kezdet nehéz.
A pár nap gyorsan múlt el. Amikor az esti szombathelyi személyvonathoz bandukoltam, még nem gondoltam rá, hogy évekig ezt fogom csinálni.
Röpke kis szabadság, aztán pályaudvar, vonat és így tovább ...
Szombathelyen az extra ruha polcra került és teljes ütemben folytatódott a tartalékos tiszti iskola. Ez azért már egészen más volt, mint az újoncélet.
Egy héten háromszor volt repülés, hacsak a nagy hó vagy egyéb ok miatt el nem maradt. Annál több volt viszont a tantermi foglalkozás. A
tantárgyak többsége repülőszakmai jellegű volt, motortan, aerodinamika, sárkánytan, légkörtan, rádióismeret, fegyverismeret .slb., de szerepelt
köztük természetesen a Szolgálati Szabályzat és a Repülőharcászati Szabályzat is.
A motortant és az aerodinamikát egy általunk nagyon tisztelt mérnök százados, Csiky Lajos tartotta. Csiky egy roncs Bückerből egy szép,
terepszínre festett kabinos gépet építtetett. A legnagyobb hóban sítalpas Bückerrel repült. Meglátva ezt Mititzlcy, elkérte a gépet Csikytől, és ő is
repült egy-két kört vele. Utána elkezdte magyarázni Csanyának, hogy mennyire és mire kell vigyázni, ha az ember sítalppal repül. Csanya hallgatta
egy ideig, majd kimért stílusában közbeszólt: — Tudja százados úr, hány felszállásom van Bückerrel? — Hm, nem tudom... — Egy-két millió! —
Csanya sarkon fordult és elment.
Nekem a tanulás jól ment, igyekeztem is, mert csak a legjobb eredményt elérőket vették figyelembe aksjelöltként. A repüléssel sem volt bajom.
Tudtuk, rövidesen eldől a további sorsunk.
Már említettem, hogy a szombathelyi repülőtéren települt a Harckiképző Iskolaosztály két százada is, méghozzá a bombázó- és a vadásziskolaszázadok. Csodálattal figyeltem, ahogy repültek a Cap- roni Ca 135/bis és Junkers Ju 86-os gépekkel. Szabadfoglalkozás idején át-átjártak
hozzánk néhányan, a vadászok általában pirospettyes nyaksállal. Tátott szájjal hallgattuk a „hajózómesé"-ket. A bombások közül Rekettyés Laci
hadapródőrmester nagy esete volt az egyik leszállása egy Caproni 135-össel. Megrepedt a gép egyik hidraulika-olaj csöve és a nagynyomású,
eléggé meleg olaj leszállás és kilebegtetés közben szabályosan elöntötte a pilótafülkét. De azért sikerült törés nélkül lehoznia a gépét.
A leglényegesebb kérdés: ki kerül közülünk az Akadémiára? A többség vadász akart lenni. A vadászrepülő a „levegő lovagja", a „levegő huszárja",
az igazi, legnagyobb vagányság megtestesítője. Fekete csizmában jár, koronás aranysast, tányérsapkát, tőrt visel. Ezek ugyan külsőségek, de
valóban a vadászok voltak azok, akik keresték a harcot, a légi párviadalt. Náluk még számított az egyéni rámenősség, a helyzetfelismerés
gyorsasága, a ravaszság és a fegyelmezett bátorság. Az a kilenc magyar vadászpilóta volt az ideálunk, akik 1939-ben Szobráncnál Fiat CR—32eseik ülésében megvívták emlékezetes légiharcukat, és az ellenségből hírmondót sem engedtek haza.
1941 tavaszán összeírták, melyikünk hová törekszik. Felderítő úgyszólván senki sem akart lenni, bombázó is csak néhány, a többi — velem együtt
— a vadászokhoz akart kerülni. Én el sem tudtam volna az életemet máshogy képzelni.
Ebben az évben késett a tavasz, áprilisban a havazás és a fagy zsengéjükben pusztította el a gyümölcsfák virágait, az orgonának még a levele is
lefagyott. Februárban nevetséges gyermekbetegséget, kanyarót kaptam. A gyengélkedő-vizsgálaton megmutattam a mellemen a kiütéseket, mire
az orvos rögtön kizavart a hóba, és az ablakon keresztül diagnosztizálta, hogy vörhenyem van. Fél órát álldogáltam az ablak alatt, míg kiadtak egy
beutalót a városi helyőrségi kórház fertőzőosztályára. Megtiltották, hogy a körletbe visszamenjek, szerencsére köpenyben voltam. Örültem, hogy
legalább kezelést kapok majd, mert a repülőtéri gyengélkedő csak kétféle gyógyszert ismert: a ricinust, és valami vörös port, amit boldogboldogtalannak adtak, míg ki nem jelentette, hogy felgyógyult.
Elég nehéz volt magas lázzal, hidegrázósan beballagnom a városba, megkeresni a helyőrségi kórházat. Amikor végre megtaláltam, kezdődött a
kincstári várakozás.
Délutánra a fertőzőépületben találtam magam. A túlzsúfolt osztályon egy kis szobában két összetolt ágyban már feküdt egy tüzér és egy csendőr.
Az előbbinek vörhenye, az utóbbinak kanyarója volt. Engem kettőjük közé fektettek. Sehogy se tetszett, nem is annyira a kényelmetlenség, mint a

vörheny miatt. Nekem ugyanis vörhenyem még nem volt, de kanyaróm igen. Hát most melyik van — vagy lesz? Az égvilágon semmi kezelést nem
kaptam.
Az első napon meg se vizsgáltak. Másnap már volt délelőtti vizit. Az egyik egészségügyi elordította magát a folyosón: — Nagyvizit! Anyaszűz
meztelenül, hanyatt! — Belökték az ajtókat, bejött a körmenet: egy fehér köpenyes katonaorvos és négy nő (három igen csinoska, állandóan
vihogtak). Rögtön láttam, hogy műkedvelők. Az orvos kezében hosszú pálca, amelyik végtagra rápöccintett, azt fel kellett emelni, egyébként csak
hümmögött. A tüzérnek a péniszét emelgette a botjával, mire a lányok éktelen vi- hogásba törtek ki, a tüzérnél meg bekövetkezett a merevedés,
mire az orvos kiküldte a röhögéstől elkékülő nőket a szobából...
Az orvos néhány biztató szót szólt hozzánk, ami jól esett. Aztán többet a kórházban töltött két hét alatt nem láttam. De a koszt a repülőtérihez képest
jó volt. A harmadik napon rájöttek, hogy tisztjelölt vagyok, és ezért áttettek egy kis külön szobába megfigyelésre, ahol rendkívül jól éreztem
magamat. Két hét múlva vért vettek tőlem, majd egy koszos bádogkádban ücsörögtem, amelybe jó meleg vizet engedtek és fél kiló hipermangánt
tettek bele. Egészséges barna színem lett tőle, csak az arcom volt mészfehér. Aztán megkaptam — állítólag fertőtlenített — komiszruhá- mat, és
egy szolgálati jegy kíséretében útnak indítottak a repülőtérre.
Nyugodalmasan csordogáló, főleg tantermi napjainkat felbolygatta Teleki Pál öngyilkossága. Mélyebb értelmét fel sem tudtuk fogni. Mindkét Regvi
századot hadikészültségbe helyezték: kiosztottak csövenként két tár puskalőszert. Zuhogó havas esőben, nótázva meneteltünk vagy 7-8 kilométert,
amíg a reptértől északkeletre fekvő Kozári-majorba nem értünk. Április 7-ét írtak. Parancsnokaink közül senki nem tudta, mit is kellene velünk
kezdeni. Végül teljesen átázva bemehettünk egy uradalmi hombárba. A hőmérséklet éjszaka fagypont alá szállt. A szalmakészletből fejenként
néhány marékkal jutott. így azután egész éjjel ment a nótázás, tréfálkozás, így nem éreztük annyira a hideget és az éhséget se (a tábori konyha
lemaradt). Másnap a gémeskútnál „mosdott" a két század. Aztán megérkezett a feketekávé, a kenyér meg a babgulyás.
A hírek szerint a vadásziskola teljes startkészültségben van, jugoszláv bombatámadás várható a repülőtérre. Részint azért kellett eljönnünk onnan,
hogy meg ne semmisítsék az 1940. évi teljes pilótautánpótlást, részint pedig, hogy a major irányából szétszórhassuk az esetleges ejtőernyős
támadókat.
Egy nap elteltével a riasztást lefújták. Szépen visszameneteltünk az „A" reptérre, é s jogosulttá váltunk a későbbiekben alapított „Délvidéki
Emlékéremre". (Meg is kaptuk 1942 tavaszán, már kassai akskorunkban.)
A két Regvi század felváltva repült vagy magolt a tanteremben. Így történt, hogy nem láttuk, amikor Szecső Bandi, aki egyedül repült az Aradóval,
dugóba esett, lezuhant és elégett. Ö volt az évfolyamunk első halottja. A roncsokat behozták a repülőtérre. Érezni véltem az égett hús szagát.
Keserves figyelmeztetés volt, hogy a kis sebességgel végzett forduló milyen veszélyes lehet egy — motorjának lóerejéhez képest — nehéz géppel.
Tanulás, repülés, tanulás, repülés. Áprilisban engedett el Mititzky Aradóval egyedül. Kezdett kialakulni köztünk a nem hivatalos hierarchia, a
repülésben és a tanulásban elért eredmények alapján. Mindenki küzdött, hogy jó eredményt érhessen el, a gyengébbek meg a repülésről letiltás
ellen. Szívemből sajnáltam azokat, akik fogcsikorgatva harcoltak a bennmaradásért. Hiába! Akiknek nem volt meg a velük született (és semmilyen
orvosi szűréssel meg nem állapítható) érzékük a repüléshez, azokat csak nehezen és gazdaságtalanul hosszú idő alatt lehetett volna kiképezni.
Ilyen volt például a leszállásnál a kiszámítás (vagyis annak a leszállópályának a megtervezése, amelynek a végén a repülőgép földet ér), a
kilebegtetés (az a finom húzó mozdulat a botkormánynyal, amelynek következtében a repülőgép kerekei lágyan „simulnak" a talajhoz), a földtől való
távolság érzékelése. Voltak olyanok közöttünk, akiknek ez sehogy se akart menni. Oktatóink nem is sokat kísérleteztek velük, mondván: ha
továbbengednék őket, agyonvernék magukat vagy másokat is. Nem egy baleset oka volt. hogy a kétüléses gépben a „jószívű" pilóta átadta a
„knipli"-t, vagyis a botkormányt a megfigyelővé átképzett jóbarátnak egy kis „hazai sturcolás" (rácsapás) céljából — és kettős temetés lett belőle.
Májusban a legnagyobb szenzációt az „Ezüst nyíl" okozta. Az akkori idők tehetséges repülőgép-konstruktőre volt Samu Béla, WM 23 -as
sorozatszámú gépének gurulópróbái és első repülései itt zajlottak le a szombathelyi „A" repülőtéren. A gép lázba hozott bennünket. Amikor először
szállt fel, éppen tanórán voltunk, de az ablakhoz tódulva, csodáltuk a gyönyörű madarat. Számunkra rendkívül gyorsnak tetszett a megszokott CR
42-esekhez és Ca 135-ösök- höz képest. Titokban elképzeltem magamat a gép ülésében.
A harmadfokú kiképzés, beleértve a tartalékos tiszti iskola elvégzését is, befejezéshez közeledett. Mindennap vártuk a vizsgák megkezdését és a
szakma szerinti elosztást.
A repülőtéren a vándorrepülések folytak, vagyis kijelölt — általában háromszög — útvonalakat repültünk végig a Bücker Jung- mann-nal oktató
nélkül. Két növendék repült együtt, az első ülésben ülő csak ellenőrként. A kis, 1-1,5 órás repülésekre alaposan felkészültünk, térképvázlatokat
rajzoltunk, a s zé l várható hatásainak kiküszöbölését számolgattuk a háromszögmegoldó- (DR-) tárcsával, tanulmányoztuk a „meteor"
(meteorológiai) jelentést, kitöltöttük a repülési parancsot. A repülésben gyengébbek utolsó harcukat vívták a letiltás ellen.
Lavotta Dudus barátom a Bückerrel való műrepülésnél tartott, amikor elküldték, hogy még egyszer utoljára próbálkozzon a dugóhúzóval. Dudus
elstartolt, majd egyre emelkedve eltűnt Kőszeg irányában. A kijelölt légtérben nem volt felfedezhető. Egyszerre csak, úgy 10 perc elteltével, a Hirth
motor távoli, üveghangú túl- pörgése volt hallható, majd csönd. Ügy fél óra múlva, kevés benzinnel, de teljes gázzal megérkezett a Kőszeg—
Szombathely vasútvonal fölött a Dudus ... Sikerült törés nélkül leszállnia. Csanya oda nyilatkozott, hogy: — Meg ne lássalak többet repülőgép
közelében, hülyegyerekem!
Dudus később homéroszi történetet kerített az esetből, és kívánságra többször is előadta, valahogy így: „Nem találtam a repteret, nagy hegyek
voltak alattam, nyomtam a ládát, nőtt a sebesség" (itt egyikünk mindig közbeszólt: — és fogyott a bátorság...), „mondtam: apuskám, ennek fele se
tréfa, húztam a botot, nyomtam a botot, jött a német határ, láttam a határőröket, behunytam a szemem, aztán kinyitottam a szemem, aztán
egyszerre csak megláttam a repteret. Valószínűleg elromlott az iránytűm ..."
Júniusban lezajlottak a vizsgák. Kitűnő eredménnyel a z első hár o m között végeztem, kiváló repülési minősítéssel. Biztosra vettem, hogy
vadászkiképzésre kerülök. Így is történt. Nagyon boldog voltam.

Nyolcan lettünk vadász-aksjelöltek. Szeptember elején kellett bevonulnunk Kassára, a Repülő Akadémia első évfolyamára. Egyelőre azonban
minket, leendő vadászokat Vátra, a Harckiképző Vadászszázadhoz helyeztek. A váti repülőtér — szombathelyi „C" repülőtérnek is nevezték — a
várostól vagy 10 kilométerre volt, a zanati úton lehetett elérni. Korábban is repültünk ott, amikor az „A" és a „B" repterek a gyorsított kiképzés miatt
már szűkké váltak a két Regvi és a két harckiképző századnak. A falu, Vát széle olyan közel volt a repülőtérhez, hogy rendszeresen jártunk tejért a
parasztházakhoz. (Húsz fillérért két liter tejet adtak, meg egy szelet kenyeret.) Sehol kerítés, sehol őrség. Minek is, hiszen fegyverünk se volt,
legalábbis kezdetben.
Sajnos rövidesen kaptunk puskákat. Magyarország ugyanis megüzente a háborút a Szovjetuniónak. Hogy is fogadtuk ezt a hírt? Nem lelkesedtünk.
Az idilli váti környezetben valahogyan fel sem tudtuk fogni a rideg valóságot. Hajlamosak voltunk feltétlenül bízni a németek győzelmében, hiszen a
háború során addig történtek erre engedtek következtetni. A bölcsesség, főként a bölcs előrelátás sosem volt a húszévesek sajátja.
Nem is tudom leírni, mennyire szerettünk Váton lenni. Katonásdi itt igazán csak minimális volt. A repülőtér falu felé eső oldalán volt egy grófi
kastély. Ötünket az intézői lakban helyeztek el. Csodás szobát kaptunk, mellékhelyiségekkel, ablakaink gyönyörű őspark-vadaskertre nyíltak,
szabadon jártak-keltek az őzek és a pávák.
Zene is volt, Molnár „Giliszta" szerzett hazulról egy miniatűr úti gramofont, amely rémes hangon szörtyögött, rendszerint ha valamelyikünk aludni
akart. A tulajdonosnak csak két lemeze volt, a változatosság kedvéért cserélgette őket. Így ment ez addig, amíg egy kimenő nélküli vasárnap
Cserny „Lapos" pisztollyal szét nem lőtte az egész terrorládát. A lövöldözésnek híre ment, persze egyikünk se tudott semmiről, így hát kivontak
minket a kastélyból és bekerültünk a hajózók nagy barakkjába.
Aksjelöltnek lenni Váton csak hátrányt jelentett. Kevesebbet repültettek bennünket, mert tudták, hogy még a vadásziskola befejezése előtt
bevonulunk Kassára, tehát az idő és a benzin, amit ránk pazarolnak, nem fog a vadásziskola eredményeiben megmutatkozni. Ímmel-ámmal
dopliztak Bückerrel, Ro 4 l-essel és CR 30-as- sal. Egyedül repülésig egyik aksjelölt sem jutott el. Fájó szívvel néztük a nem aksjelölteket, akik már
CR 32-essel repkedtek és Stösserrel kötelékeztek.
De együtt volt a gárda és gyönyörű volt a nyár. Rátaláltunk például Pista bácsira, az alsószelestei kocsmárosra. A repülők nagy barátjának
bizonyult... Akik elgyalogoltak odáig, azokat jelképes összegért jóltartotta, ettek-iítak nála fillérekért. Zsályában sült vadkacsától az őzgerincig,
minden szerepelt az étlapon, Pista bácsi számolatlanul hordta a söröket is.
A hangárban pihent egy Dornier Do 23-as, elavult, hatalmas kétmotoros bombázó, a németek sózták ránk. A megfigyelő a levegőben kisétálhatott
a gép szabad fedélzetére, ahol erre a célra kapaszkodókorlátok voltak és szextánssal csillagászati helymeghatározásokat is végezhetett. Amikor
nem volt repülés és valamelyik újdonsült hadnagy sanyargatásai elől menekültünk — augusztusban megjelentek Kassáról az 1941-ben felavatottak
—, gyakran előfordult, hogy a nyolc aksjelölt elbújt a Dornier gyomrában, ahol jót aludtunk, vagy olvastunk. Lapost igen érdekelték a gép
konstrukciós megoldásai. A későbbiekben többeknek feltűnt, hogy milyen csinos német órája van, és hogy ez az óra milyen kísértetiesen hasonlít a
német gépek műszerfalán elhelyezett órákra ...
Giliszta egyszer a váti templomban „szerepelt". A gyönyörű, régi kis templom kézi fújtatású orgonája zeneművészeti érték volt. A kántor
megengedte Gilisztának, hogy játsszék rajta. Csak akkor tört ki a botrány, amikor a litániára érkezők nagy megrökönyödésére a „Négy bús teve
baktat Bagdadban..." című rumbát kezdte az orgonán játszani...
Szeptemberben váratlanul megszemlélte a repülőteret Háry Tata utódja, Rákosi Béla altábornagy úr őnagyméltósága. A reggeli eligazításnál jelent
meg fényes kíséretével, a hangár előtt szállt ki Mercedeséből. A század földi és légi része egyaránt ott sorakozott a hangár előtti betonon.
Igyekeztünk rendkívül katonásan viselkedni, ami elég nehezünkre esett. Az altábornagy úr — azt hiszem. papírrepülőgépnél egyebet még nem
nagyon látott, lévén utász — úgy tett, mintha neki itt a hangárok környékén minden teljesen természetes lenne. Különböző vezényszavakat kezdett
hallatni. Csak ámultunk-bámultunk. Imigyen szóla: — X, Y számú (összes) gépeket hangárból!
Egy pillanatra mindenki, a tiszteket is beleértve, megdermedt. Aztán leesett a tantusz. A laikus Rákosi otthon elolvasta a Repülési Szabályzatnak a
szemlére vonatkozó pontjait. Ott pedig meg volt írva. hogy az elöljárónak milyen vezényszóval kell elrendelnie az egyes, avagy az összes gépek
hangárból való kitolását. És ő ezt szorul szóra, anélkül, hogy értelmezte volna, bebiflázta, majd a premiert nálunk tartotta meg. Alig tudtuk magunkat
a röhögéstől megtartóztatni
Rákosi altábornagynak semmivel sem sikerült a rokonszenvünket kivívnia. Háry Tata mégiscsak más volt. Mindenki büszke tisztelettel nézte a „kék
Weihé"-t, amint feltűnt a horizonton és leszálláshoz készülődött. Markáns, barna profilja ma is felrémlik előttünk. Sokszor elképzeltük, ahogyan ott
állt a levicói tábori repülőtéren, ahol az első világháborúban legendás vadászszázada, a „Háry cirkusz" állomásozott
Aztán, szeptember végén jött a parancs: az aksjelölteket Kassára helyezték. Féktelen jókedvünk támadt. Megint valami új jön, új emberek, új
környezet és események. Három évig újra iskolások leszünk, katonai főiskolások, tisztjelöltek, de azért növendékek. Ahogy akarjuk, és ahogy
vesszük. Sajnos a harckiképzést nem tudtuk befejezni, pedig már nagyon szerettük volna a táboripilóta- jelvényt, az „Arany Sast" megkapni. De
erre még várnunk kellett.
Hétfőn viszont megkaptuk a menetlevelet. Érzékeny búcsút vettünk Váttól, kedves cimboráinktól, oktatóinktól, még legfőbb sa- nyargatónktól, a
század szolgálatvezetőjétől, Tar Miskától is. Tar Miska a menetlevelünk mellé átadott egy borítékot, a kassai Repülő Akadémia
parancsnokságának címezve. Már Miskolcon túl járt velünk a vonat, amikor összedugtuk a fejünket: vajon mi lehet a borítékban? A többség úgy
döntött, hogy óvatosan felbontjuk. Gyanúnk beigazolódott. Egy szolgálati jegy volt benne, amelyben kérték az Akadémia parancsnokságát, hogy
egy korábbi bűnünkért — engedély nélkül elhagytuk a szolgálati helyünket, hogy lányok társaságában egy vidám kiránduláson vegyünk részt — a
ránk kirótt fenyítést hajtsa végre. Rövid vita után döntöttünk. Nem fogjuk akadémiai életünket fogdában kezdeni! A vonat menetszele máris messze
sodorta a miszlikbe tépett levelet. Soha senki sem kereste.

Miközben azonban apróra téptük a fegyelmezetlen magatartásunk miatt jogosan kirótt fenyítésünk írásbeli bizonyítékát, éreztük, hogy váti
„partizánstílusunkkal" Kassán nem sokra megyünk. Váton kissé eleresztettek minket és ezt mi ki is használtuk. Fiatalok voltunk, tele erővel,
egészséggel, kalandvággyal, ki kellett magunkat tombolni. Olyanok voltunk, mint a kazánban túlhevített gőz. Amíg megfogott a fegyelem és a
katonai „drill" kazánfala, addig csak a nyomásunk fokozódott, de ahol egy kis rés keletkezett, ott kitörtünk. így volt ez a Regvi szoros fegyelme után
a sokkal szabadabb váti körülmények között. De azért a Kassa felé robogó vonaton levontuk mindebből a tanulságot.

Kél ev Kassán
1941. SZEPTEMBER 30. — 1943. AUGUSZTUS 20.
A Magyar Királyi Horthy Miklós Honvéd Repülő Akadémiát 1939. november 5-én avatta fel a kormányzó.
Az avatóünnepség a bárcai repülőtéren, Kassa déli peremén kezdődött, a miskolci műút és a Hernád között. Ott sorakozott az akadémikus
század, a Bücker Jungmannok, néhány Heinkel He 45- os és Háry Tata kék Weihéje. Az eső vigasztalanul zuhogott, így a beszéd sem volt hosszú.
Beszédében a kormányzó a magyar katonaerényekre, a honvédesküre és a szobránci győzelemre hívta fel a figyelmet, aztán jelképes szalagot
vágott el. Krúdy Ádám és hármas raja Bückerrel alacsonyan, szép kötelékműrepülést mutatott be. Utána megkezdődött a hazánkban addig
legnagyobb méretű „légi díszmenet". 119 gép húzott el a tribün előtt, Heinkel 43- osok, Heinkel 70-esek, CR 32-esek; majd a bombázók, amelyek
közül a Ca 135-ösök majdnem „leestek", olyan kis sebességgel kellett repülniük, hogy meg ne előzzék a vadászokat. (De ezt csak a beavatottak
vették észre.) Horthy ezután hajtatott a városba, hogy az avatási ünnepet az Akadémián folytassa. Kassa népe lelkesen ünnepelte.
Az Akadémián felszökkent a zászlórúdra a magyar lobogó, elhangzott a Himnusz. Két aks virágcsokrot adott át a kormányzó- nénak. A kormányzó
felavatta saját mellszobrát. Ezzel az új Repülő Akadémia megkezdte működését.
Most pedig, csaknem két évvel később, ládát cipelő csapatunk belépett a patinás falak közé. Az aksszázad parancsnoka, Ádám Imre százados
végignézett rajtunk, és kijelentette, hogy többen ismerősek vagyunk vagy leszünk neki. (Ezért ragadt rá a beceneve: „Ismerős".)

Október l-jén felszálltunk az Akadémia. zöld autóbuszára, amely kivitt a repülőtérre, Bárcára. Itt ismerkedtünk meg első kassai pilótaoktatóinkkal. A
repülőtéri részleg parancsnoka volt Krúdy Ádám százados, aki a későbbiekben történelmi személyiséggé vált — valószínűleg akarata ellenére. Ö
volt ugyanis az egyik repülőtiszt-tanúja a háborúba belépésünk ürügyét szolgáltató kassai bombázásnak. Ekkoriban feleségével — aki rendkívül
csinos asz- szony volt — és két kis gyermekével Kassán laktak. Lezser viselkedésű, mackós mozgású, nyugodt embernek láttuk. Sok dolgunk nem
volt vele. Láthatólag porszemnél is jelentéktelenebbnek tartott minket, elsőéveseket. Velünk két oktató tiszthelyettes foglalkozott, Pálfy őrmester és
Bottló Károly törzsőrmester. Ami nekünk kezdetben igen különös volt, „aks űr"-aztak minket, mi pedig „törzsőrmester úr'-nak, illetve „őrmester úr"nak szólítottuk őket, s alázatosan jelentettük, ha felszállásra jelentkeztünk. Ebben a helyzetben ugyanis — noha mi tisztjelöltek voltunk — ők az
elöljáróinkká váltak. Az oktató—növendék viszonyban mi sem változott, csupán a stílus. —- Nézze, aks úr, ha nem szedi össze magát, akkor
kénytelen leszek kontrollra jelentem magát! — így Bottló. A Regvinél ez így hangzott volna: — Ide figyeljen, ha nem szedi össze magát, úgy rúgom ki
a gépből, hogy a lába sem éri a földet ! — Leheletnyi különbség ...
Mindenesetre az a nagy tisztesség ért bennünket, hogy minden kontroll nélkül elengedtek Bückerrel. Csináltam is egy, azaz egy iskolakört, sikeres
jelleszállással. Az Aradókat csak távolról nézhettük, mert a kassai repülőteret rövidnek minősítették, minket pedig hülyéknek, mármint az Aradóhoz.
A nap végén mégis tele voltunk reménnyel. Itt aztán lesz repülés! A remény hamar tovatűnt. A következő napok rendje olyan szoros volt, hogy
legfeljebb álmodozhattunk a repülésről. Am mindannyian tudtuk, hogy sikeres munkánk esetén a Magyar Királyi Honvéd Légierő tisztjei leszünk, és
ez nem akármi volt akkoriban.
Az első tanítási napon az Akadémia parancsnoka, vitéz ditrói Orosz Béla ezredes tartott közös akadémiai eligazítást. Rövid „hegyibeszéd"-et is
mondott, a lényege hazafias körmondatokból állott. Orosz ezredesnek is volt „beceneve", „Tulaj "-nak hívtuk magunk között és hazudnék, ha azt
mondanám, hogy népszerű volt. Meg nem foghatom, hogy miért, hiszen oly kevés dolgunk volt vele, olümposzi magasságokban trónolt fölöttünk.
Homlokán koponyasérülés csonthiányos helye látszott. Ha indulatba jött, a sebhely kivörösödött és lüktetni látszott. A (nagyon) rossz nyelvek szerint
egyszer Bückerrel kényszerleszállt a Hortobágyon, és sikerült nekigurulnia a látóhatáron levő egyetlen gémeskútnak.
Az Akadémia épületeiben a boldog békeidőkben császári és királyi — K. und K. — hadapródiskola működött. A főépület mögött raktárak,
garázsok, műhelyek és a fogda földszintes épületei húzódtak. Itt lakott egy szolgálati lakásban Kacsur tiszthelyettes, a foglár. Vele már az első
héten megismerkedtem, de nem mint fenyített. Gondosan ügyeltem aztán, hogy akadémiai éveim során lehetőleg ne kerüljek fogdába, Kacsur
viszont még egy év múlva is felkapta a fejét, ha meglátott.

Ügy történt, hogy az állandóan rohangászó, tüsténkedő és lelki- fröccsöket osztogató Ferenczy „Janika" százados egy óvatlan pillanatomban
elkapott a folyosón: — Akadémikus, mondja meg Kacsurnak, hogy azonnal jöjjön hozzám! — Igenis! — viszonoztam. Mivel soha nem hallottam
még ezt a nevet, Janika parancsát úgy értelmeztem, hogy valami Kacs úr nevű polgári alkalmazottról van szó, ilyenek ugyanis sokan dolgoztak az
Akadémián. Elindultam hát Kacs urat keresni. Rövid kérdezősködés után meg is találtam. Éppen a kijárat felé indult. Egy honvéd mutatta meg: —
Ott megy kifele.

Futottam, de mivel nem értem volna el, harsányan utánaordítottam: — Kacs úr, álljon meg! — Kacsur megállt, szemügyre vett. A feje olyan lett, mint
a cékla és remegő hangon szólalt meg: —· Végigharcoltam az első világháborút, becsületben szolgálok évtizedek óta, de ez még nem fordult elő,
hogy egy elsőéves akadémikus csak úgy utánamkiáltson, hogy Kacsur!
— De kérem, tiszthelyettes úr, én nem Kacsnak szólítottam önt, hanem hozzátettem, hogy „úr"! Ebből a távolságból nem láthattam a rendfokozati
jelzését.
Mire majdnem rosszul lett. Csak később tudtam meg, hogy nem Kacsnak, hanem Kacsurnak hívják ...
Tantárgyunk — mindhárom évfolyam során — volt bőven. A következőkből kellett minősítést kapnunk: anyagismeret, ábrázoló mértan, becsületügyi
szabályzat, felderítő- és bombázóismeret, felsőbb matematika, fizika, gazdasági, közigazgatási szolgálat, gép- szerkezeti és műszaki rajz,
gyakorlati (földi) kiképzés, gyakorlati (repülő) kiképzés, gyakorlati szabályzat, hadseregszervezés, hadtörténelem, harcászati híradóismeret, jogi
ismeretek, katonai egészségügyi ismeret, katonai földrajz, katonai ügyirály, légi fényképészet, légkörtan, lovaglás, vívás, testnevelés, magatartás,
mechanika, műszaki ismeret, navigáció, német nyelv, öltözet, összegyéni- ség, repülőgép-ismeret, repülőgépmotor-ismeret, repülőgéptan, szlovák
nyelv, szolgálati szabályzat, technológia, tehetség és szorgalom, tereptan, tüzérismeret.
Szóval, volt mit beosztanunk a tanrendbe és a napirendbe. A sok tantárgy mellett a gyakorlati kiképzésnek is bele kellett férnie az időnkbe.
Avatásig — a Tulaj szerint — hadra fogható vadász-, illetve bombázópilótákat és kiváló megfigyelő tiszteket kellett belőlünk képezni.
Az Akadémiának nagyszerű könyvtára volt, nagyon sokat olvastam. Olvasásra az időt a kötelező ismétlés idejéből vettem el. Délután is volt két
vagy három tanóra, utána vacsoráig tartott s kötelező ismétlés. Ilyenkor a tanteremben kellett tartózkodni, de külön engedéllyel a szaktantermeket is
igénybe lehetett venni.
Az osztályelső feladata volt — sok egyéb teendője mellett — az állandó létszámnyilvántartás. Pap Árpádnak, nagyszerű osztályelsőnknek nem volt
könnyű dolga. Mindig tudnia kellett, ki hol van éppen, valóban és „falból", kiről mit kell jelentenie, ha valamilyen okból épp nincs tantermében. A
kötelező ismétlés alatt a legtöbb aks tanulás helyett olvasott, levelet írt, fotózott, rádiózott, beszélgetett, vitázott stb. Aki komolyan tanulni akart, az
takarodó utáni tanulásra jelentkezett.
Az étterem nemcsak táplálkozásra szolgált: figyeltek étkezési módunkra és magatartásunkra is. Aki a jó modort nem hozta hazulról, az
tapintatosan megkapta az oktatást ebből is. A mohóság látszatát is kerülni kellett, mértékkel kellett merni a tálból; figyelték, hogyan tartjuk a
karunkat, hogyan használjuk az evőeszközöket, udvariasak vagyunk-e egymáshoz is stb. Igen kellemes beszélgetések közepette, meleg légkörben
étkeztünk. Ebéd után a félórányi szabad foglalkozást a legtöbben sétával töltötték a parkban, de beülhettünk az aksi kaszinóba is. A lényeg az volt,
hogy a délutáni első óra kezdésekor mindenki a napirend szerinti helyen és öltözetben jelenjen meg. Ha a délutáni órák lovaglással, vívással, vagy
testneveléssel kezdődtek, vagy akár gyalogsági gyakorlat szerepelt a napirenden, akkor ebéd után csak az átöltözésre és egy cigaretta
elszívására volt idő. Én a nem dohányzók táborába tartoztam, mi voltunk többen.
A feszes napirend mellett is volt alkalom sok mókára, beugra- tásra. Katonaiskolákon az ilyesmi szinte hagyományos. Szükségünk volt „lazítás"-ra.
Vég nélkül sorolhatnám a nem mindig „kisasszonyoknak" való tréfákat, melyeknek elsőéves korunkban általában szenvedő alanyai, később pedig
kezdeményezői voltunk. Egyszer például a hálóteremben a közvetlenül mellettem fekvő társamat meg engem — természetesen elalvásunk után —,
„ismeretlen tettesek" hirtelen mozdulattal összeborítottak. Ordítva kezdtük egymást püfölni, hálóingben, a hálóterem többi lakójának legteljesebb
derültségére. Máskor meg — szintén, miután elaludtam — nagy csöndben, lassan kivitték az ágyamat a WC piszoárrészébe, majd a harsány
„Ébresztő, fel!" kiáltásra természetesen kidobtam magam az ágyból, beletenyerelve a csészékbe... A tréfát a legokosabb volt megérteni,
megsértődni nem illett.
Tanáraink közül a legtöbbet talán a nagy tudású professzor, Lóczy Sándor mérnök alezredes „szenvedte" tőlünk. Az aksok, maguk között csak
„Trom"-nak becézték (a névnek az eredetét meg se magyarázom). Kis termete, vékony hangja, valamint szórakozottsága igazán kedvező
médiummá tette a legkülönbözőbb időtlenségeknek. Vele meg lehetett csinálni, hogy valaki, aki nem készült fel a beszámolóra, egyszerűen meg
se jelent az óráján, a többiek pedig, eltérően a hivatalos ülésrendtől, óra alatt helyüket többször is változtatták, lehetetlenné téve Lóczynak az
ellenőrzést.
Pedig a professzortól sokat lehetett tanulni. Kiváló szakembere volt a motortannak és a repülőgép-sárkány tervezésének, a sárkánytannak, meg a
technológiának.
Szegény Trom rengeteg tréfa áldozata volt. Amikor rá került az Akadémia-ügyeletes tiszti szolgálat, gyakran fordult elő „szellemjárás",
természetesen éjfélkor. Lepedőbe burkolt résztvevői rémületes hangokat csiholtak ki a legkülönbözőbb felszerelési tárgyakból, székekből,
lavórokból, és fel-alá osontak a melléklépcsőkön. Trom ilyenkor nem mert kimenni a szobájából, hanem az Akadémia-ügyeletes akadémikust
küldte felderítésre. Az jelentette, hogy az Akadémia területén szellemek garázdálkodnak. Trom rémülten bezárkózott és reggelig nem volt látható...
Egy ízben a reggeli jelentésében, a „Különös események" rovatban megemlítette, hogy „az Akadémia területén az éj folyamán szellemjárás volt".
Hogy aztán a Tulaj miként reagált erre, arról nem szólt a fáma. Tény, hogy Trom többet ilyet nem írt be a naplóba, mi viszont a vasárnapi kimenő
helyett elmélyedhettünk az „Erdőn való áthatolás tájoló segítségével" című feladatban, a Kassát környező hegyek között.
Az Akadémia korszerűségét bizonyította egy szupermodern Link Trainer berendezés. A műszer utáni repülést gyakoroltató (mai szóval)
szimulátorból a kassain kívül, Magyarországon csupán még egy létezett, Budaörsön, a MALERT tulajdonában.
Jól felszerelt kis kórháza is volt az Akadémiának, szép fogorvosi berendezéssel. Egyszer kegyetlen fogfájás tört rám. Nem volt mese, elmentem a
rendelésre. A magunk között „Szárcsa" néven emlegetett fogorvos megvizsgált és úgy döntött, hogy az odvas fogat extrahálni fogja — magyarul
kihúzza. Biztosított, hogy semmit se érzek majd, mert injekciót ad. Szurkálta is valamivel e fogínyemet, de én nem éreztem zsibbadást, bár gyanút
még nem fogtam. Az akkor kezdett bennem ébredezni, amikor Szárcsa két markos szanitéccel lefogatott, és harsány kiáltással megragadta,
megcsavarta, végül hatalmas diadalordítással kirántotta a bűnös zápfogat. Én azonban addigra félájultan terültem el a székben, úgy éreztem,
mintha a Colosseum omlott volna rám. Szárcsa ekkor elnézést kért, mondván, hogy sajnos éppen nincs Novocaln injekciója... A későbbiekben
„törlesztett". Bármikor (nem sokszor) jelentfceztem valami ürüggyel gyengélkedőre, sohasem rúgott ki, ahogyan pedig másokkal gyakran megtette.

A gyengélkedő általában üresen kongott, csak az influenzajár- ványos időben és a nagyobb lovaglások után telt meg. Az orvosi szolgálat viszont az
aksok testsúlyának felügyeletére is kiterjedt. Egyetlen kiló túlsúlyt sem tűrtek rajtunk. Időnként pucér állapotban megnéztek, s akinek a testén
hájlerakódást észleltek, azonnal lekapták a tíz körméről és célzásokat tettek rá, hogy egy repülőtiszt nem lehet elhízott...
Istentiszteleten, illetve szentmisén minden vasárnap kötelező volt részt venni. A vallásos meggyőződés természetesnek számított. Ez nem volt
téma. Minden tanteremben és hálóteremben kereszt volt kifüggesztve. Nem fordult elő semmiféle antiszemita jellegű megjegyzés sem, bár abban
az időben az országban köztudottan szélsőséges pártok tevékenykedtek és szervezkedtek.
Soha egyik előadónk sem foglalkozott politizálással. Egyedül a katonai földrajz tantárgy keretében került sor katonapolitikai megvilágításokra,
természetszerűleg a fennálló rendszer felfogásában. A Repülő Akadémián a hangsúly a repülőtiszti kiképzésen volt. így mi szerencsére mentesek
voltunk a legtöbb ósdi hagyománytól amelyek a többi katonaiskolán még nem minden esetben mentek ki a divatból.
Hát így folyt a Repülő Akadémián a repülőtiszti kiképzés 1939 novemberétől 1943. augusztus 20-áig — a mi évfolyamunk avatásáig. Az első
évfolyam elsőévesei között — két később híressé vált vadászrepülő barátom, Debrődy Gyurka és Molnár Laci társaságában — lehettem volna én
is, ha 1939 nyarán, az első próbálkozásomkor ki nem „szuperálnak". 1939-ben került Kassára az a másodéves csoport, amely még a budapesti
Hűvösvölgyben, a Bolyai Műszaki Akadémián (a Repülő Akadémia elődjén) kezdte a repülőtisztképzést, a harmadévesként Kassára kerültekkel
együtt. Az utóbbiak lettek a Kassán, 1940. augusztus 20-án felavatott első hadnagyok.
A fölöttünk járó harmadévesek egy percet sem töltöttek csapatnál, érződött rajtuk a katonaiskolák kedvezőtlen hatása, és éltek gz onnan hozott
hagyományok szerinti előjogaikkal.
A másodévesek összetétele rendhagyó volt. Köztük volt az a nyolc katonai főreáliskoláról kikerült „cőger", akikkel annak idején Szombathelyen
összekerültünk, de akik pár hét után elsőévesek* ként Kassára kerültek. Néhányan közülük csapatszolgálat során elérték a zászlósi rendfokozatot,
sőt táboripilóta-jelvényük is volt már. A másodévesekkel könnyű volt szót érteni,

A ml évfolyamunkba is kerültek eőgerek, akik a Repülő Ala^ győri kereténél kaptak „alapi" kiképzést, egy évvel később, mint mi. Magunkhoz
képest eléggé kezdőknek éreztük őket, ők pedig, mivel katonai nevelőintézetben nevelkedtek, magukat tartották „profikénak. Mi, akik extra
ruhánkban, tőrrel és tányérsapkában érkeztünk Kassára, mindenesetre „repülőbbnek" néztünk ki náluk. Aztán pár nap múlva a lehető legjobb
viszonyba kerültünk egymással. A eőgerek remek fickók voltak. Velük együtt az évfolyamunk 34 emberből állt.
A teljes „akadémikus század", a három évfolyam együttes létszáma 90-100 volt. Teljes akadémiai életét csak ez a három évfolyam tölthette
Kassán. Az utánunk következő évfolyam már nem ide vonult be, ők nem voltak olyan szerencsések, hogy állandó otthonuk legyen. Kassára csak az
1943. december 6-ai avatásukat meg- elző utolsó időszakban kerültek, és Kassán avatták őket.
Lassan belerázódtunk az Akadémia pezsgő életébe. Tanáraink gondoskodtak róla, hogy bőven legyen szellemi táplálékunk és fizikai
megterhelésünk is. Tanulmányi szempontból a „középmezőnyben futottam", a repülési gyakorlatban viszont mindig a legjobbak között voltam. A
repülésnek azonban 1941 őszén még nem jött el az ideje. Ahogy múltak a hetek, úgy fordítottuk a tantervben szereplő és repülésre fenntartott
órákat minden másra, csak éppen repülésre nem.
Ebből nagyon elegem volt. A vadásziskolán azért mellőztek minket, mert: majd az Akadémián! Most meg itt vagyunk, és mindent tanulunk, csak
éppen nem repülünk. Ezért aztán hanyagolni kezdtem az elméleti kiképzést. Jelen voltam, érdeklődtem is a tantárgyak iránt, csak éppen nem
tanultam. Soha nem kértem fennmaradási engedélyt, a kötelező ismétlést mindenre fordítottam, csak tanulásra nem stb. stb. Ezt a rossz taktikát
űztem hónapokig egy olyan évfolyamban, amely tömve volt jobbnál jobb képességű és szorgalmú „tagokkal"...
így történhetett meg, hogy az első félévi osztályzati lapon —» bár általában jó jegyeim voltak — mégis az utolsó lettem. Hogy aH évfolyam milyen jó
képességű fiúkból állt, azt az bizonyítja, hogy utolsóként is (sáv-gombos) tanulmányi kitüntetésre jogosító pontszámot értem el.

Az egyik tanáromról érdemes külön Ls írni, ő nagy szám volt. Hollós alezredes úr lila parolit viselt, vagyis nem volt csapattiszt, hanem kizárólag
honvéd tanár. Matematika-fizikát adott elő (ezt a két tárgyat soha nem kedveltem). Arcán kiismerhetetlen mosoly borongott, gyengébb idegzetű
hallgatók ereiben megfagyasztotta a vért. Abszolút profi volt a katonaiskolák összes stiklijeit illetően. Hallatlanul értelmesen magyarázott. Átvettük
egy év alatt az egész matematikát, beleértve a differenciál- és integrálszámítást is. A másik tárgya az ábrázoló geometria volt, amit én a humán
gimnáziumban egyáltalában nem tanultain, csak 1939 nyarán, amikor az akadémiai különbözeti vizsgára készültem. Most nagyon megkedveltem
az ábrázolót, jó jegyem is volt, talán azért, mert értettem és volt térbeli elképzelő képességem.
Nem mondhatom el azonban mindezt a felsőbb matézisről. Ebben a jeles tudományban az évfolyam átlagánál gyengébb voltam. Hollós hamar
észrevette, hogy bele tud zavarni a matematikába, Gyakran kihívott a táblához, és nem csekély szadizmussal bizonyította felkészületlenségemet.
Egyik gúnyos mondatára máig emlékszem: — Lám, lám, nézzük csak Tobak akadémikust, úgy tesz, mintha most jött volna az őserdőből, pedig
már régebben érkezett!
Puskázni nála nagyon nehéz volt. Minden óra előtt Íratott röp- dolgozatot, minden oszlop más feladatot kapott, és különben is, sasszemmel vett
észre minden diáktrükköt. Amikor a kidolgozásra szánt igen kevés idő (5—10 perc) eltelt, felhangzott a sztereotip szöveg: — Ptéz, Csapó,
Hóóléczy, jóóbbra át! — Ilyenkor a három padsorban leghátul bal oldalon ülő három akadémikus „jobbra át"-ot csinált, és futólépésben beszedte a
papírokat, közben Hollós sebesen járt föl-alá a padsorok között, és mint egy krupié mondogatta: — Mindenki tett, nincs tovább!

Cserny Lapos trükkjét is leleplezte, aki egy vonalzónak használt vékony alumínium hasábra teljes matekképlettárat karcolt. Hollós dolgozat közben
megállt Lapos mellett, kézbe vette a vonalzót. Lapos nagyon laposan pislogott, tudta, hogy lebukott. — Jó vonalzó, Cserny akadémikus, de főleg
okos vonalzó, Cserny akadémikus! Eeelégtelen, Cserny akadémikus!
Időnként szorgalmi rajzokat kellett neki készítenünk ábrázolóból. Én mindig a legegyszerűbb megoldást választottam, amit Hollós nehezen
bocsátott meg. Egyszer, hogy az árnyékszerkesztést gyakoroljuk, valamilyen épületet kellett rajzolnunk. Sokan több éjszakát áldoztak műveikre, én
azonban nagyon szerettem aludni, így aztán egy egyszerű lapos tetejű kockaházat alkottam. Az egyik látható oldalon fájó szívvel nyitottam rajta egy
egyszárnyú ablakot, de a megjegyzésben odaírtam, hogy a nem látható oldalon, a nem látható ajtó mellett van egy másik, nem látható ablak is,
párkányán egy cserép muskátlival. Mindezt két kötelező ismétlés alatt hibátlanul megszerkesztettem, árnyékkal együtt. Hollós kettest, azaz
elégségest adott rá, egy mondat kíséretében: — Tobak akadémikus úgynevezett háza hibátlan. Ezért kitűnő jár, de a muskátli miatt elégséges! —
Az ügy mélyen sértette, nem is bocsátotta meg soha. Engem meg ma is bánt még a lelkiismeret.
Az „Ismerős", Ádám őrnagy jegyzőkönyvecskébe írta föl, ha napközben figyelemre méltót észlelt, majd délután, a parancskihirdetéskor szóvá tette
az esetet. A notesz nekem is szerzett — ráadásul ártatlanul — némi kellemetlenséget. Lapos barátom sportot csinált abból, hogy mennyi idő alatt
tud a lépcsőn lejönni féllábon ugrálva a második emeletről a földszintre. Az egyik edzésekor majdnem fölborította a lépcsőn felfelé kaptató
Ismerőst. — Ahá, maga ismerős nekem, nemdebár, Tobak akadémikus?! — szólt Ádám. — Igenis, százados úr! — találta föl magát Lapos. — Na,
akkor szépen bejegyzern a könyvecskémbe, hogy Tobak akadémikus egy lábon ugrál a lépcsőn és ezzel rendbontást idéz elő!
Az őrnagy minden lehető alkalommal elővette a „könyvecskéjét". Elég volt egy levelet kapnom, melynek átvételéhez a sorból keményen kilépve,
sarkosan fordulva, tisztelegve eléje kellett állnom, már olvasta is: — Ahá, maga ismerős nekem, maga ugrál a lépcsőn állandóan féllábon, magát
jól megjegyzem magamnak!
Hogy mégis valamivel viszonozzam Lapos kedvességét, ahányszor csak Ismerős megkérdezte a nevemet, mert valami olyasmit tettem, ami nem
nyerte el a tetszését, közöltem vele, hogy Cserny akadémikus vagyok. így a Laposnak címzett bölcs figyelmeztetések is szépen gyűltek. Kvittek
voltunk.
Ádám őrnagynak hatalmas fegyelmező eszköze volt: ő engedélyezte vagy (főleg) nem engedélyezte a szerdai, szombati vagy vasárnapi
kimenőket. A legkisebb egyéni vagy kollektív disznóság miatt jött a kimenőelvonás. Szerencsére a karácsonyi, húsvéti és nyári szüneteket csak
részben nyirbálta meg. Ám elsőéves koromban talán ha 8—10 alkalommal mehettem kimenőre. A mi évfolyamunk tanterme volt a legközelebb a
parancsnokság irodáihoz, és ha kissé hangosak voltunk, vagy túl elevenek, könnyen repült a kéthetes kollektív kimenőelvonás.

„Lógás", vagyis engedély nélküli kimenőre távozás persze mindig volt. Ehhez, természetesen, bűntársak is kellettek. Az Akadémia íratlan törvényei
szerint az aksi szolgálatnak szemet kell hunynia a lógások felett, mert mindenki kerülhet hasonló helyzetbe. A főok legtöbbször a szerelem volt.
Elhagyni az Akadémiát nem volt probléma, de este, takarodó után már a kapuőrség nem kukoricázott. Ök másnap megtették a feljelentést, ha a
delikvensnek nem volt kimenőcédulája, vagy késett. Igen ám, de az Akadémiát nagy, fallal bekerített park vette körül. A falat nem volt nehéz
megmászni, az épület falához lopózni sem, de akkor kellettek a „bűntársak". Rendszerint a földszinti kaszinó egy bizonyos megbeszélt ablakának a
kilincsét „felejtette el" valaki ráfordítani, úgyhogy az ablakot csak meg kellett nyomni, bemászni, a melléklépcsőn felosonni a második emeletre, és
szép csöndesen levetkőzni. Az ajtónál alvó harmadéves szoba- és szakaszparancsnok, ha fel is ébredt, úgy tett, mintha mélyen aludna.
Gikszer mindig történhetett persze. Valaki észrevehette a nyitott kilincset és becsukta, vagy az Akadémia-ügyeletes tiszt a szokásosnál
alaposabban ellenőrizte a takarodót. Ha például Ferenczy Janika volt szolgálatban, jobb volt nem is kísérletezni. Ö ugyanis nem átallott minden
ágyat megtapogatni, nincs-e valamelyik kitömve. A mi hálótermünk egy ízben megcsinálta, hogy amikor hallottuk, hogy a folyosón a z ügyeleti
szolgálat hangosan jelentkezik Janikának, hasrafeküdtünk, kitakartuk a hátsónkat és alvást színleltünk. Mondanom sem kell, hogy Janika, amikor
felgyújtotta a villanyt „légnyomást kapott", pláne amikor mindenki egyszerre horkolni kezdett! Janika jól mérte fel a szituációt. Kirohant a teremből
és nem tett jelentést, amivel ugyanis önmagát tette volna nevetségessé.
Azért volt lebukás bőven. Az ilyen súlyos esetben, mint a lógás, az Akadémia parancsnoka szabta ki a büntetést, rendszerint egykét hét fogdát
Kacsur tiszthelyettes atyai kezei között. Ezt az időt természetesen nem egyfolytában, hanem szombaton és vasárnap, vagy egyéb ünnepnapokon
kellett a fogdában eltölteni. Én megúsztam, egyszer sem voltam fogdás, hiába spórolt rám Kacsur tiszthelyettes.

A lógás meggátlására a Tulajnak korszakalkotó ötlete támadt. Szereztetett egy óriási bernáthegyi kutyát, a Bumbót. Bumbó állománykezelését
Akadémia-parancs rögzítette, ugyanúgy az élelmezési kiszabatát is. Bumbó naphosszat kerülgette a parkban az őzek kifutóját, az éjszakát viszont
a tiszta lelkiismeretű ebek mély álmával töltötte.
Ha holdtölte vagy egyéb ok miatt , mégis ébren maradt és netán a falak közelében aksot látott, majdnem ledöntötte a lábáról szeretetének
tekintélyes súlyú megnyilvánulásaival. Szóval mindent csinált, csak nem ugatott és nem harapott. Szelídsége persze nem volt minden érdek nélkül.
Az ebéd befejeztével a legtöbb aks a parkban sétálgatott. Aki adott magára valamit, az papírszalvétadarabkában eltett a húsadagjából egy falatnyit
Bumbó részére. A kutya ezt várta, délben állandó ügyeletet tartott az épület főbejáratánál, hogy az ínyencfalatokat bekebelezze. Ugyan miért lett
volna aztán éjszaka barátságtalan? A bernáthegyi egyenes jellem. Bumbó a barátunk volt.

A másodéves Buda Gyuri, jő pajtásom, nagy zsiványságot eszeli k i . Szerzett két alezredesi váll-lapot, és Bumbót beterelte az egyik üres
őzketrecbe. az eb már ettől mélyen megsértődött. Ezután Gyuri egy hegyes bottal ingerelni kezdte, gondosan ügyelve arra, hogy a köpenyére
felrakott alezredesi váll-lapok jót láthatók legyenek. Történetesen ezekben a napokban volt megérdemelt szabadságon Orosz alezredes, a Tulaj.
Buda Gyuri két héten át ingerelte Bumbót, olyannyira, hogy végül már a lábát se tehette a parkba, ha Bumbó „szolgálatban" volt.

Egy szép napon letelt a Tulaj szabadsága, és autója reggel megjelent a főőrség előtt, ahol Bumbó békés félálomban szendergett. Az „Őrség
feeegyveeerb'obeee!" vezényszóra felébredt, és rámeredt az autójából kiszálló váll-lapokra, illetőleg azok gyanútlan, tulajdonosára, majd a derék
bernáthegyi ebekre egyáltalán nem jellemző, vészes morgással a Tulajra akarta vetni magát. A jó reflexű parancsnoknak még éppen sikerült az
autójába visszamenekülni. Ott dekkolt, amíg a feldühödött őrkutyát meg nem kötötték. Hetekbe tellett, amíg Bumbó feltételes reflexei halványodni
kezdtek, és kegyelmet kaphatott, azaz levették róla a megalázó láncot.
A kimenők — már amikor voltak — számomra eléggé eseménytelenül teltek el. A pénzhiány erősen korlátozott, és nemcsak engem. Kötelező volt
havi húsz pengő zsebpénzt küldetni hazulról, de csak ennyit, többet nem. Persze illegálisan — például csomagba rejtve — hozzájuthattak az aksok
több pénzhez is, de ez nem volt jellemző.
A húsz pengő édesanyámnak akkoriban már nem jelentett olyan nagy problémát, mint akár egy évvel korábban. Lujza nagynéném férje
Kisújszálláson városi postafőnök volt. Nagynéném látta, hogy édesanyám milyen nehezen küszködik. Átköltöztette hát édesanyámat, két
testvéröcsémmel együtt Kisújszállásra, egy szép szobába. A pénzt ezentúl Lujza néném osztotta be. Szerzett édesanyámnak özvegyi jogon más
pénzkereseti forrást is: a városi fényképész üzletét vezette édesanyám, miután viharos gyorsasággal megtanulta a fényképész szakma
legfontosabb rejtelmeit. Anyagi gond többet nem volt. Géza öcsém a kisújszállási Petőfi Gimnáziumba, Karcsi öcsém pedig az elemi iskolába járt,
minden elrendeződni látszott.

Nekem a húsz pengő elég volt a levelezésemre, mozira, cukrászdára, sőt még „nőkre és italra" is futotta belőle. A repülőakadémikusokra
tisztelettel nézett a lakosság, mert igen fegyelmezetten és katonásan viselkedtek a városban. Tartós kapcsolatot — bár voltak ilyenek — mégsem
volt könnyű létesíteni. Idő kellett volna hozzá! Akkoriban a rendes lányokra nagyon ügyeltek, de ők maguk is egytől egyig vőlegényjelölteket láttak
bennünk. Mi viszont nem akartuk magunkat lekötni, és erősen fedeztük magunkat Ámor nyilaival szemben. Mi maradt hátra? Az, amiről nem
beszélünk. Fiatalságunk energiáit a szellemi és fizikai megterhelés nem tudta kimeríteni, maradt bőven erre az általam a továbbiakban mellőzött
területre is ...
Mondom, a húsz pengő szép kis pénz volt. Egy hónapban jó, ha két ízben kijutottunk három-négy órás kimenőre. A szórakozóhelyek nagy része a
tisztek, sőt általában a katonák részére tiltott hely volt. A Megay cukrászdába jártunk és néhanapján a Schalk- ház étterembe egy-két pohár eredeti
kassai Bauernebl sörre. A mozit sem vetettük meg, bár eléggé kevés volt az olyan film, ami bennünket érdekelt, limonádékat játszottak.
Más problémáink is voltak a kimenőkkel. Például az állomásparancsnok, Jordán vezérőrnagy. Szenvedélyesen vadászott a nem szabályszerűen
öltözött vagy viselkedő tisztekre és az aksokra. Szombaton vagy vasárnap délután voltak titokzatos félórák, amikor a korzóról és környékéről
teljesen eltűntek a bármely fegyvernembeli tisztek, természetesen az aksok is. Futótűzként terjedt ugyanis a hír: Jordán kilépett az
állomásparancsnokság épületéből! Jön a Jordán!
Egyszer aztán valaki megadta Jordánnak a magáét. Történt pedig 1941—1942 telén, egy szép szombati délutánon, hogy egy névtelen repülő
szakaszvezető teljesen szabálytalan öltözékben (krómozott szuronyhüvely, lefelé szélesedő pantalló, a megengedettnél hosz- szabb pántlika a
„tengerészsapkán", kigombolt felső gomb a zubbonyon stb.), hóna alatt egy vekni kincstári kenyérrel, mosolyogva, láthatólag gond nélkül vonult a
korzón, és mélyértelmű pillantásokat vetett a sétáló hölgyekre. Éppen „Jordán-riadó" volt, de a szakaszvezetőt úgy látszik nem érte el a riasztás,
vagy nem törődött vele. A lényeg az, hogy a korzó kellős közepén'találkoztak: Jordán vezérőrnagy és az ismeretlen szakaszvezető. Jordán már
akkor vörösödni kezdett, amikor a szakaszvezető öltözetét kiszúrta, de élményét betetőzte az a báli könnyedség, amelyet a delikvens a
tisztelgésnél tanúsított, Jordánnal egyvonalban, hóna alatt a veknivel, portáshoz illő mosollyal a sapkájához emelte a két ujját. majd tovalejtett.
Jordánt a guta kerülgette, másodpercekbe került, mire összeszedte magát és felordított: Szakaszvezető! Hozzám! — Tessék parancsolni! Mi
tetszik? — így a szakaszvezető. — Letartóztatom, kövessen az állomásparancsnokságra! — bömbölte paprikavörösen Jordán, majd maga mögé
intve a szakaszvezetőt, méltóságteljesen az állomásparancsnokság felé vette az útját.

Alig tették meg az út felét, amikor egy ártatlan munkaszolgálatos, civilben, fején katonasapkával, karján fehér karszalaggal, az útjukba került. A
muszos, előre megrémülve a vörös tábornoki lampasztól, már jó tíz méterrel a találkozás előtt verte lábával a díszlépést és olyan keményen
tisztelgett, mintha az élete függött volna tőle. Mivel Jordánnak rangján aluli lett volna, hogy a munkaszolgálatos tisztelgését fogadja, úgy tett, mintha
észre se vette volna. Nem így a vezérőrnagy után négy-öt méterrel som- polygó szakaszvezető! Mosolygós arccal magához intette a mu- szost,
kezébe nyomta a veknit, és halkan azt mondta neki: — Vigye a tábornok úr után! — A muszos hóna alá kapta a kenyeret, és loholt Jordán után. A
szakaszvezetőt pedig elnyelte a föld (illetve az első mellékutca).
A tábornok csak akkor fordult hátra, amikor a parancsnokság első lépcsőfokára tette a lábát. Ekkor a muszos katonásan eléje perdült és jelentette:
— Vezérőrnagy úr, alázatosan jelentem, itt a kenyere!
Jordán napokig kerestette a szakaszvezetőt, de a repülőszolidaritás győzött a katonásdi felett, soha nem került elő. Viszont Jordánon röhögött az
egész kassai helyőrség. Kicsit azért ráfizettünk, mert az összes repülőfegyvernembeli állomány két hét állomásfogságot kapott.
Teltek-múltak a napjaink, tömtük a fejünkbe a repülőszakma elméleti ismereteit. November végén jeles nap volt az Akadémián: a
kormányzóhelyettes Kassára jött, hogy megszemlélje az aksokat.
A reptéri busz már kora reggel kivitt bennünket, az egész aks- századot a repülőtérre, fényesre glancolva, tábori, gyalogsági díszben, puskával,
tölténytáskákkal, szuronnyal.
Fogadás jobbról, csapatzászló, zenekar, megjelent előkelőségek várták Horthy Istvánt, aki a kék Weihével érkezett (de már nem Háry Tatával...).

Sötétkék társasági repülőtiszti ruha volt rajta, főhadnagyi rendfokozattal. Nagyon komoly arccal, lassan ment végig századunk arcvonala előtt. Az
Akadémia parancsnoka, a honvéd vezérkar főnöke és a Légierő parancsnoka követte a főhadnagyot ... Érdekes volt.
Utána mi vonultunk el díszmenetben előtte. Jutalmul kegyeskedett számunkra megengedni, hogy ne autóbuszon, hanem gyalogmenetben, élünkön
a helyőrségi zenekarral vonulhassunk be az Akadémiára. Jó pár kilométer. Magunkban sziszegve a bosszúságtól, markoltuk meg a puskaszíjakat
és nagy csinnadratta közepette elkezdtük a menetet. Keresztülvonultunk egész Kassán, még az arcvonásainknak sem volt szabad moccanniuk.
Igen fegyelmezett és katonás benyomást kelthettünk, mert amerre csak mentünk, harsogott a bravó, éljeneztek. Jó érzés volt, feledtette velünk a
fárasztó egész napos díszelgést.
Nagy esemény volt a kassai aksbál is. Az 1941. évi a második (egyben az utolsó) volt Kassán.
Már november közepén nagy készülődés kezdődött. A kormányzó úr neve napjára, december 6-ára tűzte ki a bál napját az Akadémia
parancsnoksága. Természetesen mindenki hivatalos volt rá, aki csak számított Kassán, a polgári és a katonai szervek vezetői, meg az
egyházakéi, élükön a kassai püspökkel. Meghívták Budapestről a Légierő parancsnokságának jeles tagjait, a többi katonai akadémiák képviselőit
stb. Mi akadémikusok is meghívhattunk rokonokat, vagy szívünknek kedves hölgyeket. Én nem éltem ezzel a joggal, mások is csak igen módjával.
Valahogy túl előkelőnek éreztem azt, ami készül. Hazánk hadban állt. Nem most van az ideje az ilyen nagy költséggel és energiával rendezendő
mulatságoknak.
Ám ami igaz, az igaz: a bál jól sikerült. Ifjúságom egyetlen valamirevaló bálja. A fényes külsőségek, a csinos asszonyok, lányok nagyestélyiben, a
bécsi keringő, a három zenekar, a gyönyörűen és eredetien berendezett bárok mindenki számára emlékezetessé tették az estét. Feledtünk
mindent. Nem gondoltunk a viszontagságos jövőre, arra sem, hogy most aztán sokáig nem fogunk mi bálba járni, sokan közülünk soha többé ...
Nekem semmilyen funkcióm nem volt a bálon. Az énekkarból, amelynek egyik próbáján a Tulaj személyesen részt vett, rövid úton kirúgott a
karmester, Kistelegdi százados. A Himnuszt és a Szózatot kellett énekelni. Én csak tátogtam, több lévén nálam a lelkesedés, mint a hallás. A
Himnusznál ez rendben is ment, de a Szózatnál elragadott a honfibú, és egy ütemmel korábban mint kellett volna, beordítottam a nagy csendbe,
hogy „Áldjon, vagy verjen sors keze..Orosz felugrott, magánkívül volt, Kistelegdin kitört a gyomorgörcs, leléptetett. Örülhettem, hogy simán
megúsztam ..;
A bálon hát szabadon nézelődhettem. Az akadémikusok előadtak egy jelmezes, zenés egyveleget, amit a parancsnokság előzőleg elfelejtett
cenzúrázni. Így aztán, amikor az Alexander's Ragtime Band dallamára berobbant a harmadévesek táncosnőknek öltözött kara, a siker
meglehetősen kétértelmű volt. A püspök felállt és eltávozott, de a közönség zajosan nyilvánította tetszését az akkor merésznek számító, de mégis
modern, kitűnő mutatvány láttán...
A „táncosnők" között volt két elválaszthatatlan barát, Debrődy György és Kenyeres Miklós is. Az ő történetük kedvéért most egy kicsit ugorjunk
előre az időben. Mindkettőjüket 1942. augusztus 20- án avatták hadnaggyá. Vadászpilóta-kiképzést kaptak és rövid időn belül a keleti frontra, az
arcvonalba kerültek. Két-három hónap alatt a legjobb vadászok közé verekedték magukat. Az 1944. év februárjának vége mindkettőjüket a keleti
arcvonalon, az umani tábori repülőtéren találta, egy olyan rajban, amelynek tagjai a magyar vadászrepülők legjobbjai, „ászai" közé számítottak:
velük együtt Molnár László és Tóth Lajos (Drumi) alkották a rajt.
Azon a februári napon a „Villámraj" kora délután szabadvadászatra kapott parancsot a szovjet vonalak mögé. Nevükhöz méltóan, villámgyorsan
startoltak és tűntek el, keleti irányban. A rajt aznap Kenyeres hadnagy vezette. 800 méteren viszonylag vékony, szakadozott felhőréteget hajtott a
barátságtalan északkeleti szél. 1500 és 2000 méter között teljesen zárt felhők takarták a napot. Az első vonalak fölött még mélyrepülésben húztak
át, majd felemelkedtek az alsó felhőréteg alá. Kenyeres hirtelen 6-8 szovjet Lavocskin vadászgépet pillantott meg. Pontosan szemberepültek. A jó
vadász azonnal dönt. Rádiójelre áttörték a felhőt, hogy fölötte, gyors 180 fokos forduló után, a gépeket ismét a felhőréteg alá nyomva, a La 5-ösök
mögé kerülhessenek. Csakhogy a szovjet gépekben sem kezdők ültek. Ök is ugyanazt tették, amit Kenyeresék. Aminek az lett a következménye,
hogy a szovjet és a magyar gépek a legváratlanabb módon összekeveredve estek ki a felhőből..,
Kenyeres egy pillanat alatt átlátta, hogy Debrődy mögött biztos lőhelyzetben van egy La 5-ös — és tüzel! Fényjelző lövedékei nyomán Debrődy
gépe fekete füstfelhőt húzva borít a föld felé. A kegyelemdöfést azonban a szovjet pilóta nem adhatta meg Debrődy- nek, mert közben Kenyeres
egész közelről ágyú- és nehézgéppuskasorozatot lőtt a Lavocskinba, amely fölrobbant.
Kenyeres gyorsan felmérte a helyzetet. A levegőt hasító sárga nyomjelzők eltűntek, de eltűnt a saját raja és eltűntek a vöröscsillagos vadászok is.
Szeme egy pillanat leforgása alatt mintegy lefényképezte az alatta 6-700 méterre fekvő tájat. Közvetlenül alatta behavazott síkság, elöl erdő, jobbra
egy országút, mögötte egy hosszú kéményes épület, valószínűleg egy gyár. A síkságon keresztben húzódik egy bemélyedés (később derült ki.
hogy egy csatorna), A mélyedésnek az erdő felőli oldalán éppen földet ért Debrődy gépe, behúzott futóval, álló motorral, hatalmas hófelhőt kavarva.
Hasraszállt!
Miklós kétségbeesetten figyeli barátja gépét, majd fél fordulattal rááll Debrődy gépének irányára, leveszi a gázt, hogy megfigyelhesse, mi történt
Gyurkával. És közben — saját bevallása szerint — refiexszerűen, megnyomta a futóműkioldó gombot. A lassan kieső futók okozta jellegzetes
rándulás ébreszti Kenyerest annak tudatára, hogy valójában mit csinált. Csak nem akar leszállni mélyen az ellenség hátországa fölött egy
behavazott, teljesen ismeretlen talajra? Leszállni futóra? Amikor a Messerschmitt Me 109-es, a „Messzer" futója még sima repülőtéren is kényes
az átejtésre (ha sebességvesztés miatt a földnek ütődik) és a terepegyenetlenségekre?
Teltek az ezredmásodpercek, amelyek Miklós számára akkor és ott, végtelenül hosszúnak tűntek. Csak a zöld gombot kell benyomni és a futó
visszahúzódik fészkébe, csak egy billegtetés Gyurka felé, és aztán haza, a bajtársak közé, a vacsoraasztalhoz, a meleg szobába. Csak a gombot
kell benyomni! — súgja egy kis kobold. — Örülj, hogy te megúsztad, ki akarod nyírni magadat? Segítesz ezzel Gyurkán? Az ám, de ha megnyomod
a gombot, haza tudod-e vinni lelked terhét, elbírja-e a géped? És te? Hogyan élsz tovább?
És ekkor villámcsapásként fut végig fejében a gondolat. Amit mindig titkolt, amit gyermekkora óta hanyag fölényeskedéssel leplezett. Ö
tulajdonképpen mindig telve volt kisebbrendűségi érzésekkel. Három fiú között, testvérei közül ő volt a legkisebb, a leggyengébb. És most itt a
nagy pillanat, a válaszút! Ha nem húzza be a futé<t, mindent megnyerhet, de mindent el is veszíthet.

Miklós döntött: leszáll. Megpróbálja a lehetetlent. És ezzel elkezdődött valami, amiről hallva, az összes Messerschmitt-pilóta először hitetlenkedett.
Amikor pedig a hír valódinak bizonyult, Kenyeres tettét a legmagasabb fokú pilótateljesítményként ismerték el.
A föld közeledett. Miklós teljesen kitekerte a fékszárnyat és fokozatosan gázt adott. Kitűnő repülőérzékével megtalálta azt az optimális állásszöget,
amellyel a 109-es a földhöz viszonyított legkisebb sebességgel még képes volt repülni. Közvetlenül mielőtt elérte volna a hótakarót, lekapta a gázt,
és a 36 mázsás madár, belezökkenve a félméteres hóba, megkezdte a kifutást. Állandóan a fejreállás határán, de csökkenni kezdett a sebesség,
majd hirtelen megállt a 109-es ...
Debrődy gépe nem volt messzebb 100 méternél, de köztük ott volt a befagyott csatorna. Az erdő felől jól lehetett hallani a gyalogsági fegyverek
tüzét. Debrődy, aki gépéből kiszállva rádiójának megsemmisítésével volt elfoglalva, a szinte hihetetlent meglátva, rohanni kezdett Kenyeres gépe
irányába. De futó fekete pontok, emberek, katonák váltak láthatóvá az erdő és a gyártelep felől is. Mindannyian kizárólag ezt a két pilótát akarták
megölni, vagy legalábbis elfogni!
Kenyeres ledobta a kabintetőt és kivágta a gépből az ejtőernyőt. A légcsavar forgott. Hirtelen egy sorozat eltalálta a gép törzsét, szerencsére csak
a törzsét. Debrődy egyre nehezebben taposta a havat, de már csak méterek választották el a géptől... Végre! Elérte.

Kenyeres rákiabált, hogy üljön be és húzza föl a lábát, aztán gyorsan beült Gyurka ölébe, lábait beletette az oldalkormány „papucsaidba, a fejét
behúzta. így éppen befért, de az arcát nem tudta teljesen előrefordítani, oldalt nekifeszült a páncélüvegnek.
Megmarkolta a gázkart, megfogta a botot, majd fokozatosan gázt adott. Talán a vastag hónak köszönhetően, a Messzerre jellemző startrádli(bepördülési) hajlam nem jelentkezett, a gép egyre gyorsult. Debrődy két kézzel átfogta Kenyerest a hasánál, így egymást biztosították, nehogy
kiessenek.
Ijesztő pillanat következett. Miklós látta, hogy előttük a csatorna és a sebesség még nem elég a normális elemelkedéshez. Nem tehetett mást,
hasra rántotta a botkormányt. A hűséges madár „átugrotta" az árkot, majd visszaesett a hóba. És a futó ezt is kibírta! A gép most már rohamosan
gj'orsult, óriási hófelhőt verve. Egyszercsak megszűnt a rázkódás, a gép elszakadt a földtől!
A szemben futó gyalogság feje fölött 3-4 méterrel dübörögtek el, mindenki őket lőtte. Kenyeres jól látta, ahogy egy tüzelőállásban levő négycsövű*
veszettül forgatnak utánuk. Aztán már az erdő fölött gyorsultak biztonságos sebességre. Miklós meg se kísérelte behúzni a futót, hiszen nem
vehette le a kezét se a gázról, se a botról.
Irtózatos huzat volt a gépben, a hőmérséklet fagypont alatt. Hogy beférjenek ketten, a bekecsüket ledobták. Kenyeres csak a láthatóan melléjük
szegődött szerencsében bízott, hogy jól választja meg az irányt, mert az iránytűt nem látták. És, amikor már alig érezte csupasz kezeit, felszálló
gépet látott meg oldalirányban. Az umani repülőtér volt!
Elhúztak a reptér széle fölött. A szerelők kirohantak, bámulták a csodát, a kabintető nélküli Messzert, amelynek púp volt a hátán! A púp: Gyurka és
Miklós. Leírhatatlan volt az öröm!
A földet érés pillanatában Kenyeres elordította magát: Ki az ülésből! — Gyurka kinyomta magát, elkapta a páncélüveg mögötti két fogantyút.
Miklós mélyen belecsúszott az ülésbe (hiányzott az ejtőernyő). — Diktáld az irányt! — kiáltotta. Gyurka „diktálásá- val" sikerült a ráalit elkerülni. A
gép simán kigurult és megállt, A szerelők ujjongva emelték ki a félig megfagyott repülőket.
Mindenki boldogan ünnepelte őket.
Ám milyen a végzet! Két napra rá újra együtt indult bevetésre Debrődy és Kenyeres. Ju 52-eseket biztosítottak. A „Ju nénikének" (Tante Ju)
becézett szállítógépek egy körülzárt kisebb „katlanba" vittek utánpótlást. Debrőayék kénytelenek voltak 500 méter körüli magasságot tartani, és ez
végzetessé vált. A légvédelmi tűzben Kenyeres gépének bal szárnya gépágyútalálatot kapott. Miklósnak ki kellett ugrania ejtőernyővel egy
hatalmas, sűrű erdő fölött. Debrődy tehetetlenül körözött az ernyő fehér foltja körül. Nem segíthetett.
Csak a háború után találkoztak. Legendás barátságuk Debrődy Gyurka haláláig megmaradt.
A kassai aksbál idején azonban mindez még a jövő méhében szunnyadt. Elmúlt a sikeres este, kialudtuk a sok sör utóhatását. Decemberben félévi
bizonyítványt kaptunk és — végre! — tíz nap szabadságot.
A szabadság után visszatérve, komor, sötét épülettömbnek éreztem az Akadémiát, úgy léptem be, mintha börtönkaput lépnék át. Sokat kellett
tanulni. Pogáts százados harcászati és hadseregszervezési feladatai nemcsak nehezek, hanem igen kimerítőek is voltak, sok szöveggel és rajzzal
jártak. Kistelegdi a katonai földrajzzal szorított minket, ismerni kellett például úgyszólván az egész vasúti menetrendet: a különböző vonalak
állomásainak nevét, az elágazásokat, csomópontokat, a vasúti szállítási menetidőket, a vonalakon előforduló hidakat és alagutakat. Mivel „NagyMagyarországéban gondolkoztunk, ez rengeteg fáradságunkba került.
Haszonnal járt, persze. Később nemegyszer vettem hasznát katonaföldrajzi ismereteimnek a vadásznavigációban. Gyakran előfordult, hogy rossz
látási viszonyok között „fél másodikon" kellett „hajózni", vagyis a vasúti sínpárra „tapadva", alacsonyan repülni, amerre a sín vezetett. Ugyancsak jó
volt tudni, jön-e alagút, vagy sem? Egy-egy kis légi „virbli" után, amikor az összes műszer mutatója meg van keveredve, de jó elolvasni egy kis
vasútállomás nevét, és rögtön tudni, merre van észak!
A harcászati gyakorlatok nem tudtak lekötni. Egyszer nem tudtam a harcászati terven helyesen beírni azt a szöveget, hogy „Törzstisztek
hosszúpihenője a hadosztályparancsnok harcálláspontján". így kellett volna: „Tötik hopije a hopk hápján", én pedig megbocsáthatatlan módon
„hopk" helyett csak „hop"-ot merészeltem írni. Földi fegyvernemekről volt szó, a repülőfegyvernem úgyszólván szóba sem került. Azt viszont
pontosan tudtam akkoriban, hogy egy fogatolt tábori tüzérosztály összes motyója részére hány szerelvény és milyen vagonok szükségesek...
Magoltuk a különféle géppuskák működését és szétszedési sorrendjét is. Mire azonban a frontra kerültem, hol voltak már?

így telt el a január és a február. Repülés semmi, legalábbis nekünk. Elsősorban a harmadik évfolyamot nyomták, hogy a nyári avatásukra
megkaphassák az Arany Sast. 1942 februárjában hallatszottak először olyan hírek, melyek szerint a hadihelyzet miatt előrehoznak avatási
időpontokat és nem 1944-ben, hanem már 1943-;
ban fognak hadnaggyá avatni bennünket. Mivel az anyagot el kell végezni, a nyári szabadság minimális lesz. így is lett, (De Debrő- dyéket még a
rendes időben avatták.)
1942 márciusában csoda történt! Parancsnokainknak eszébe jutott, hogy ezek a tudománnyal folyamatosan töltött fejek haubét is szeretnének
húzni. Elkezdődött a gyakorlati repülőkiképzés, hetenként egy-két napon át. Április 20-áig négy Bücker Jungmann- nal repültük a feladatokat, a
másodévesekkel együtt. Szerettünk volna tovább is lépni, de nem lehetett, mert az Aradókat a harmadéveseknek tartották fönn. (Soha nem volt
elég gépünk.) Mindig egyedül repültünk, nem is kontrolláltak ekkoriban senkit.
Április 20-án újra repülhettünk Aradóval! Májusban és júniusban Bücker kötelék- és műrepülés, Arado feladatozás volt műsoron, június közepén
pedig már Aradóval is műrepülhettünk. Mindez még mindig csak általános kiképzés volt. A szakma szerinti szétválasztás még mindig nem történt
meg.
Június közepén befejeződött a tanév. Megkaptuk az év végi bizonyítványt. Az enyém eléggé jó volt ugyan, de osztályunk magas színvonalához
képest mégiscsak gyengécskének számított, a repülést kivéve, mert abból a legjobb osztályzatot kaptam. Erős elhatározás született meg bennem,
hogy a következő félévi zárásnál „duplás" (két sáv a fekete váll-lapon) leszek, ami jeles tanulónak felelt meg.
A tanévzárás egyben a nyári kihelyezés kezdetét jelentette. A harmadévesek szakkiképzésen vettek részt, velük csak az avatásukkor, augusztus
20-án találkoztunk. Az első- és másodévesek a miskolci repülőtérre kerültek. A másodévesek elkezdték a repülőszakkiképzést Sólyommal, Focke
Wulf Weihével, Ju 88-ossal és Fiat CR 42-essel. Mi továbbra is Bückerrel és Aradóval repültünk.
Miskolcon sokkal kevesebb volt a katonásdi, mint Kassán. A minimális szolgálatot itt is adni kellett, de a repülésen volt a hangsúly. Emlékezetes,
szép nyár volt ez.
Reggel a csuklógyakorlatot futás helyettesítette. Lefutottunk a Sajóig, be a vízbe, majd futás vissza. Reggeli után rögtön a startra ebédig, majd
estig. A starton soha nem unatkoztunk, vártunk a sorunkra, és figyeltük egymás repülését.

Egyszer egy Ju 86-os rosszul járt. Növendékkel start közben az egyik motor nem adta le a kellő fordulatot, és nehogy a vasúti töltésnek rohanjanak,
az oktató berádliztatta a gépet. A Ju 86-os kigyulladt, az egyik motor lassan, alig láthatóan égni kezdett, inkább csak kis füstszivárgás látszott.
Történetesen én voltam az egyik haboltó ügyeletes. Rohantunk a 200 literes, két ballonkerekes haboltóval, pillanatokon belül ott voltunk a gépnél.
Megindítottam a habot, azaz megindítottam volna — de csak néhányat pöfögött, majd teljesen lefulladt. Ott álltunk a láng mellett, tehetetlenül. Egyre
jobban terjedt, el is kellett húzódnunk, mert hiszen a gép tankja tele volt.
Megérkeztek a városi tűzoltók. Az égés negyedóra múltán is csak az egyik szárnyra terjedt ki. A gép becsuklott futóval, tehetetlenül hevert. A
tűzoltók ráálltak a hangároknál levő tűzcsapra, majd két irányból, a csaptól és a géptől elkezdték lepörgetni a tömlőkocsikról a tömlőt. A távolság
kb. 250 méter lehetett. Tragikomikus volt. Húsz méter hiányzott, hogy elérjék a vízsugárral a gépet, hogy a két tömlővég összeérjen. De nem ment!
Szemünk láttára égett porrá a gép. Napok teltek el, amíg egy másik Ju 86-ost vezényeltek Miskolcra, addig állt a bombázókiképzés.
Esténként, szabad foglalkozás idején vadászni indultunk vagy asztalt táncoltattunk a sötét irodahelyiségben. Néha jól kihallatszott, ahogy síri
hangon hívták a szellemet. Egyikünk egy ilyen alkalommal az ablakon keresztül egy teljes lavór mosdóvizet zúdított a szellemidézőkre ...
Néha kimenő is adódott. Ilyenkor a tányérsapkás repülők ellepték a várost. A jól őrzött lányos házaknál riadót fújtak. A hírünk megelőzött. Elődeink
ugyancsak jó munkát végezhettek, mert még ki is prédikáltak minket az egyik templomban, mondván, hogy „az ördög a városban járkál és
tányérsapkát hord''...
így érkezett el 1942. augusztus 20., a harmadévesek hadnaggyá avatásának napja. Mi voltunk a díszszázad. A ragyogó napfényben, a kitűnő ebéd
után tombolt az örömünnep.
Egyikünk sem tudta, hogy szeretett és tisztelt kormányzóhelyettesünk repülőhalált halt. Másnap, már szabadságon, a mátyásföldi repülőtéren
hallottam a részleteket. Nem is egy (karpaszományos) évfolyamtársam szemtanúja volt a balesetnek. Tőlük „első kézből" tudtuk meg később, hogy
a sikerületlen konstrukciójú olasz vadászrepülőgép, a Héja, nem pedig az alkohol győzte le a (köztudomásúan soha nem ivó) pilótát. Ma már az a
véleményem, hogy nem lett volna szabad egy ilyen magas közjogi méltóságot viselő embernek ugyanúgy prédára dobni az életét, ahogyan azt —
ha rólunk volt szó — természetesnek tartottuk. Tiszteletre méltónak tartom azonban, hogy saját akaratából harcolt, a nemes magyar katonavirtus
által hajtva, első akart lenni az egyenlők között. Szeretett alma materünk, az Akadémia röviddel halála után felvette Horthy István nevét — és mi
ezzel teljesen egyetértettünk.

A nyári szabadságról október elsején visszatérve, több jelentős hír és esemény várt bennünket. Először is: nem vonultak be elsőévesek Kassára.
Az 1942 őszén induló elsőéves évfolyam Veszprémben kezdte el akadémikus pályáját, és mi nem találkoztunk velük, csak avatás után. A másik
újság karpaszományos évfolyamtársaink egy részének megjelenése volt. Tőlük több mint egy éve, még a csapatnál elváltunk. Mivel azonban egyre
több repülő kellett — egyre inkább belebonyolódtunk a háborúba —, ők is jelentkezhettek egyéves akadémiai kiképzésre, melynek befejeztével,
1943. augusztus 20-án hadnaggyá fogják őket avatni.

Ez minket is felkavart, mert eddig úgy tudtuk, hogy bennünket 1944. augusztus 20-án fognak avatni. Ka viszont karpaszományos
évfolyamtársainkat felavatják, akkor világos, hogy mi sem maradhatunk aksok tovább. (Szerintünk ez a legméltánytalanabb disznóság lett volna.)
Az Akadémia vezetősége pezsgett. A fölöttünk járó évfolyamnak összevont kiképzési tervet állítottak össze, mert az ő avatásukat 1943. augusztus
20-áról máris előrehozták 1942. december 6-ára. Az összevont kiképzés elsősorban a gyakorlati repülési részre vonatkozott, ugyanis egyébre már
nem volt idő. Avatásukig hadra fogható vadász-, bombázó- ós felderitőpilótákká kellett őket kiképezni. Velük aztán az avatásukig szinte nem is
találkoztunk. A bombázók Debrecenbe, a vadászok Miskolcra, a felderítők pedig talán Ungvárra kerültek.
Két osztály maradt tehát csak Kassán, a miénk, és a velünk párhuzamos „arany Sasos" évfolyam. Ők meglehetősen „gyorstalpaló" kiképzést
kaptak, főleg az elméleti tárgyakat tanulták. Ezek a fiúk korábban már túlestek a teljes harckiképzésen. Egyesek közülük bevetésen is voltak. Szoó
Matyi például légigyőzelmet is aratott egy He 46-ossal. Matyi annyi kitüntetést akasztott magára, hogy a városban többször is igazoltatták, nem
akarták elhinni, hogy egy aksnak lovagkeresztje, nagy- és kisezüstje stb. legyen. Pedig így volt. Matyi egyébként értett hozzá, hogy kellő szöveget is
kerítsen kalandjai köré. Aki nem ismerte, tátott szájjal hallgatta.
A mi kiképzési tervünkben viszonylag egészségesen oszlott meg a gyakorlati és elméleti kiképzés. Az évünk egyhetes miskolci kihelyezéssel
kezdődött. Október 9-éig csak repültünk, elkezdődött a kétkormányos kiképzés Sólyommal. Igazságosan, ezért többé-kevésbé közmegelégedésre
szétosztották az évfolyamunkat. (A kiválasztás ekkor kezdődött, folyamat volt, amely csak 1343 tavaszán fejeződött be. Az évfolyam repülési
szempontból akkor vált két részre.)

Október 12-én érkeztünk vissza Kassára. Űj tereptantanárt kaptunk, Kirchlechner Ödön tüzér alezredest. Monarchiabeli előéletének következtében
németül kissé elfelejtett, magyarul pedig soha nem tanult meg tökéletesen. Első óráján közölte velünk, hogy ő topográfus, sőt foto-topográfus, sőt:
— Akademiker, ez egy mi, egy nagy semmi, mert én nemcsak foto-topográfus vagyok, hanem sztereo- Toto topog ráfus is! — Összenéztünk és
komplett hülyének tartottuk. Az alezredes úr azonban folytatta: — Akadémikus, én vagyok egy, tűiképpen egy nagy mi, egy nem csak sztereo-fototopo- gráfus, hanem egy aero-sztereo-foto-topográfus is! — Hatalmas éljenzésben törtünk ki. Kirchlechner vigyázzba vágta magát a katedrán,
kardját marokra fogva fővetést hajtott végre felénk, hogy nyugtázza az „ünneplést".
Valójában tényleg kevés olyan szakértője volt az aero-sztereo- foto-topográfiának, mint Kirchlechner tanár úr, és nagyon sokat tanultunk tőle. Csak
hát — nem lehetett nem ugratni. Gyanútlanságában sokáig nem vette észre, hogy szórakozunk vele. Egy szép napon azonban elmesélte, hogyan
esett fejre lovaglás közben. És akkor valaki közbeszólt: — Hányadszor? -— Dermedt csend támadt. Kirchlechner felállt, feltette a cvikkerét, felhúzta
a kesztyűjét, jobbjával megmarkolta a csákóját, baljával a lovassági kardját, és vészjósló hangon kérdezte: — Akademiker, ki jelentette, hogy
tűiképpen hanyadszor estem fejre, jelentkezzen! — Néma csönd. — Akadémikus, aki engem sértett, jelentkezzen, mert ha nem, akkor becstelen!
— Csönd. — Akademiker, akinek fejre estem, nem jelentkezik, akkor az mama egy nem jó erkölcsű személy! — jelentette ki erre. Ekkora sértésre
csak felugrik a tettes! De nem.
Kirchlechner hát folytatta: — Az, aki nem jelentkezik, most fog jelentkezni, mert mondok neki olyan sértést, amelyet nem tűr! — Csönd. — Hát
nevezett egy coyote! — kiáltotta. Miután erre sem jelentkezett senki, kirohant a tanteremből. Pár perc múlva a Tulajjal tért vissza, aki közölte, hogy
az alezredes urat ért sértés miatt az egész évfolyamot 30 napra bezárja, továbbá minden szombat és vasárnap délután kimenő helyett négy-négy
óra „büntető tereptant" iktat be, amit Kirchlechner alezredes úr fog tartani. (Kivel tolt ki jobban, velünk-e, vagy vele?.. .) Az erdőn való áthatolás
gyakorlása során vált szállóigévé Kirchlechner mondata: — Hatolja ki pu, tűiképpen van egy nagy mi az erdő túlsó oldalán!
1942. december 6-án hadnaggyá avatták az előttünk levő évfolyamot. Most már csak a mi évfolyamunk maradt Kassán, mi következtünk. Most már
nekünk kell repülni! — reménykedtünk.

Üj beosztott századtisztünk, Lasztóczy százados vezette a gyalogsági kiképzést, a menetgyakorlatokat. Nagy sikereket nem ért el nálunk, sokszor
bosszantottuk. Amikor a gyászos doni eseményeknek híre ment, előttünk is felolvasták a Jány-féle „felkoncolási" parancsot. Attól kezdve Lasztóczy
menetgyakorlat közben felkoncolással fenyegetett bennünket. Rohangászott a menetelő század körül, és azt ordította, hogy közénk fog lövetni!
Harsány röhögés tört ki. Közélövet egy évfolyamnyi avatás előtt álló tisztjelöltnek, akik mindegyike bármikor kész az életét adni a hazáért...
Fegyelmezetlen banda lettünk volna, akik bolonddá teszik tiszti elöljáróikat? Nem. Tudtuk, kevés az esélyünk, hogy túléljük a háborút. Ne
szórakoztassanak minket gyalogsági kiképzéssel, amikor minden idegszálunkkal repülésre vágytunk. A starton aztán nem ismertünk tréfát.
Megtanultuk, megszoktuk az értelmes, öntudatos repülőfegyelmet. Később elég alkalmunk volt bebizonyítani...
Elkövetkezett az 1943-as év. A félév zárásakor „duplás", azaz „kétsávos" lettem, a 19. helyre léptem elő a rangsorban. Azért is igyekeztem, hogy
az avatás után kedvező helyzetben legyek, mert a mátyásföldi repülőtérre akartam kerülni. Egyelőre azonban még csak az dőlt el véglegesen, hogy
vadászrepülő leszek.
A repülést február 10-én kezdtük meg, és ettől kezdve az avatásunkig bőven volt részünk benne.
A hangulat az évfolyamban kitűnő volt. A harctéri események cseppet sem indokolták, de mi fiatalok voltunk, optimisták. Talán végig sem
gondoltuk az eseményeket. Fuszek Rudi barátommal ki- ötlöttünk egy magánszámot. Titokban gyakoroltunk. A premiert egy januári kötelező
ismétlés alatt mutattuk be a fiúknak. Szédületes sikerünk volt! Én Hitler voltam: hajam jellegzetesen oldalra fésülve, a kefebajuszt egy fekete fésű
pótolta, melyet az orrom alá szorítottam, Rudi Mussolinit alakította. így játszottuk el a Führer és a Duce találkozását a Brenner-hágón, nézőink
hahotája közepette.

Közben folyt a megfigyelőkiképzésünk is, a gyakorlati légi fényképezés Heinkel He 46 típusú géppel. Aradóval és Bückerrel mű- és kötelékrepülést
gyakoroltunk. A Sólyom-doplizás csak március 17-én folytatódott. Fülöp századost nagyon jó oktatónak tartottam. Hihetetlen nyugalma és á
kiképzésben aprólékos precizitása miatt kapta a „Precíz Pista" nevet. A Sólyom kétkormányos repülések során gyakran kerültem Bottló
törzsőrmesterhez is. Azt hittem, soha nem fognak elengedni se engem, se mást ezen a gépen. Nagyon nehéz repülőgép volt, amellyel a
sebességvesztés sokkal súlyosabb következményekkel járhatott volna, mint a Bückerrel vagy más könnyebb madárral. Mi „vadászosan" repültünk
a Sólyommal, így kaptuk a kiképzést is. Alacsonyan fordulóztunk, sokszor élesen tűldöntve a gépet, ilyenkor megeresztettük a nehéz orrát és nem
sajnáltuk a gázt a motortól. Szépen megtanultuk „leszúrni a szárnyvéget" egy ház vagy egy facsoport fölé és a műszerek figyelése nélkül forgatni
magunk körül a horizontot. Eleinte lázadoztunk, nem tartottuk eléggé vadászosnak a gépet, különben is közelfelderítő repülőgép volt, a mi forró
fejünk meg azt diktálta: nem akarok én közelfelderítő pilóta lenni, miért gyötörnek a Sólyommal? Ám szép lassan kezes báránnyá vált a Sólyom a
kezünkben. Egész kiképzésünk alatt nem fordult elő vele baleset vagy géptörés. A későbbiekben pedig beláttuk, milyen hasznuk volt a Sólyomrepüléseknek.
1943. február 26-án kellett beadni a kérelmet: hová, milyen alakulathoz szeretnénk kerülni avatás után? Én első hely n Mátyásföldet, másodikon
Szolnokot és harmadik helyen a kolozsvári vadászokat pályáztam meg. Mivel tudtuk, hogy a repülésben legjobbak általában megkapják a
megpályázott helyet, reménykedtem. A gyakorlati repülőkiképzésben az elsők között voltam.
Áprilisban Arado kötelékezés, Sólyom-dopli és rengeteg rácsapásgyakorlás folyt. (A magyar repülőnyelvben kezdetben sok volt az átvett német
szakkifejezés. A ,.rácsapás"-t is sokan máig „sturc"- nak — Sturz: zuhanás — mondják.) Aradóval tanultuk a Mölders- rendszerű kötelékrepülést,
„Schwarm"-ban és ,.Rotté"-ban, azaz rajban és géppárban. Precíz Pista pár hetet Németországban töltött, hogy az egyik legeredményesebb
német vadászrepülőtől, Wer- ner Mölderstől származó legújabb harceljárást tanulmányozza.
Az avatásunk előtti utolsó nagy diákcsínyünk következtében az egyik barátunk kihullott a „fészekből". Kardos Elemért, valószínűtlenül világos szőke
haja miatt „Aranyhaj"-nak becéztük. Az egyik este, miközben az aksok az étteremben vacsoráztak. Aranyhaj őkelme összecserélte a folyosói
fogasokon az összes sapkát. Amikor a vacsora végeztével kisiettünk a folyosóra, elképesztő zűrzavar keletkezett. Jó negyedórába tellett, amíg
mindenki megtalálta a saját sapkáját. Akkor még nem gyanakodtunk rá, de amikor felmentünk a hálótermekbe és az összes cipőnket is teljesen
összecserélve találtuk, kitört a cafard. Csak két aks hiányzott a vacsoráról, a két gyengélkedős, Cserny Lapos és Kardos Elemér. Lapos lóról esett
és ezt használta ki egy kis pihenőre, Elemér pedig egyszerűen csak szimulált.
Az egész gárda vagy ötvenen berontottunk volna a kórházrészlegbe, de a szolgálatos „dögész" előzőleg bezárta az ajtót. A nagy dörömbölésre
kinyitotta, beözönlöttünk és keresni kezdtük a két gyanúsítottat. Az egyik szoba zárva volt. Lapost megfenyegettük, hogy adja ki Elemért, mert ha
nem, akkor őt is „kezelésbe" vesz- szük. Lapos, aki ez alkalommal teljesen ártatlan volt, úgy döntött, hogy kinyitj a az ajtót. Elemér az egyik ágyon
feküdt és halottnak tettette magát.
Több se kellett nekünk. A tömeg a feje fölé emelve vitte Elemért a mosdóba, ott hanyatt fektettük. Továbbra is úgy tett, mintha halott lenne, bár a
pulzusa teljesen normálisan vert. Hogy. szabályosan hajtsuk végre rajta a sebtében meghozott ítéletet, Kaszás Jenőt, akinek a papája „dr." volt,
kineveztük orvossá. A papának jogi és nem orvosi diplomája volt, de hát doktor az doktor . ..
Elemért pucérra vetkőztettük, és a talpától a feje búbjáig feketére suvickoltuk, majd otthagytuk. Mint később kiderült, Elemér, úgy ahogy volt,
mosakodás nélkül felöltözött, zászlósi váll-lapokat rakott föl, és eltűnt a kassai éjszakában. No, nem mintha az valami világvárosi lett volna, de azért
voltak katonáknak tiltott kocsmák, inkább lebujok. Elemér ezeket kereste fel. Nem sokáig ihatott frissen szerzett barátaival, mert a készültség
elfogta és bekísérte az állomásparancsnokságra mint szőke, kék szemű néger repülőzászlóst. Az Akadémiára már vissza sem került, leszerelték.
1944 nyarán Algyőn repülőalapi oktató lett.
1943. május 3-án véget ért a tanév, de a repülőgyakorlati jegy és minősítés még hátra volt. Sok minden más is kellett még, hogy a hadra fogható
szintet elérjük. Mi vadászok tizennyolcan tartósan kitelepültünk a miskolci repülőtérre. Gépállományunk: öt-hat Arado Ar 96/a, négy WM 2l-es
Sólyom és öt-hat CR 42-es Fiat. Ezzel kis csapatunknak a hadrafoghatóságot kellett elérnie. Még az akkor már korszerűtlennek tekintett Héjából
se jutott a mi kiképzésünkre! Szomorú kép, de akkor boldogok voltunk, hogy egyáltalán repülhettünk.
És sokat repültünk, jó oktatókkal, korszerű kiképzésben részesülve. Alig egy év múlva már igen jó hasznát vettük az 1943 nyarán tanultaknak!
Az oktatók közül elsősorban Nagy Kornélt kell említenem. Nagy neve volt a vadásztársadalomban, egyéni és kötelék műrepülést oktatott. Gőbellel
és Mic-hna Gyurival a követési gyakorlatokat repültük Aradóval, sokszor (ha Precíz Pista nem láthatta) vérfagyasz- tóan alacsonyan, tombolva,
műrepülve. Oktatóink mindent megtettek, hogy lerázzanak, de ez csak néha sikerült nekik. Én a kiszámított kockázatot szerettem, kerültem az
oktalan vakmerőséget, de mivel vérbeli vadásznak éreztem magamat, az ilyen „provokációknál'' elhagyott az önmérséklet és kihoztam magamból
a maximumot. Akkoriban jöttem rá először, hogy a félelem természetes emberi érzés, de meg kell szokni a leküzdését, és ez a bátorság. Márpedig
én bátor akartam lenni. így aztán kijelenthetem (büszke vagyok rá), hogy követési gyakorlatban soha, senki le nem rázott. Nemcsak engem, voltunk
néhányan, akik kivívtunk magunknak bizonyos — kimondott vagy ki nem mondott — „renomét". Ez jó érzés volt.
Sólyommal elsőként engedtek el egyedül, CR 42-essel másodiknak (az első, Giliszta, 1941-ben már repült egyedül a típussal). A dicséretben nem
pazarló Fülöp egyszer tréfásan leszállóművésznek nevezett. Annyi bizonyos: minden repülőgéppel méternyi pontossággal mindig ott értem földet,
ahol akartam.
Fülöp Pista nagyon szigorúan vette a repülési fegyelmet. Nemritkán csücsült akadémikus a fogdában a repülési parancs megsértéséért. Fülöp a
legkisebb fegyelmezetlenséget is keményen megtorolta. Kellett is, másképp nagyon elkanászodunk. Kötelékrepülésnél (Sólyommal és 42-essel)
vagy ő vagy Nagy Kornél volt a parancsnok. Nagy tisztesség volt, ha valakit közelebb intett magához, mint azt az eredeti parancs előírta volna. A
legnagyobb öröm volt, amikor 42-essel, jobb túldöntött fordulóban fölötte repültem, szorosan „berakott" szárnyakkal, és ő rám — ki- illetve fölnézve
— biccentett, valami mosolyfélével is általában rezzenéstelen arcán. Hanem akit elintett magától, annak régen rossz volt.
Legtöbbet a harcrendet gyakoroltuk, a géppárban vagy Mölders- szisztéma szerinti négyes rajban végzett kötelékben repülést, for- dulózást.
Később, a harci repülések során ez volt a „mindennapi kenyerünk". Olyan gépiesen, ugyanakkor hibátlanul kellett csinálni, hogy csupán a
figyelmünk minimumát igényelje.

Harcrend,- rácsapás földi és légi célra fotógéppuskával, párharc Aradóval, vándorrepülések szakadatlanul. .. Most aztán nem panaszkodhattunk!
Június 15-ére precíz főnökünk fejében megérlelődött a gondolat, hogy mégiscsak repülniük kellene ezeknek az ügyefogyottaknak CR 42-essel is.
Ha elavult is a típus, vadászkiképzést csak vadászgéppel lehet csinálni. Nekünk persze dehogyis volt a negyvenkettes elavult. Álmaink gépe volt.
VADÁSZGÉP, csupa nagybetűvel!
A miskolci repülőteret Precíz kicsinek tartotta ahhoz, hogy új típussal először egyedül repülőket ott engedjen el. így került sor a rakamazi tartalék
repülőtérre. 15-én egy kisebb csapat — köztük szerencsémre én is — átrepült Rakamazra, terepszemlét tartani, no meg elintézni, hogy pár napig
ne hajtsák ki a rakamaziak a gulyát a legelőre, az volt ugyanis a tartalék repülőtér. Füves, tükörsima, még talán a váti reptérnél is nagyobb. Itt aztán
lehet „hosszúra jönni", vagyis a rosszul kiszámított leszállás során a tervezett pontnál jóval távolabb földet érni. És a Tisza! Ott kanyargott a reptér
oldalán. Szőke volt és tiszta, olyan tiszta, hogy inni lehetett belőle. Ittunk is.
Egyszer csak a falu felől vagy húsz ember tűnt fel, mind férfiak. Felénk tartottak. Rövidesen láthatóvá vált, hogy mindegyiknél van valami veszélyes
szerszám: kasza, ásó, villa, fejsze. Mi hatan-nyol- can lehettünk, kíváncsian vártuk őket. 10-12 méterre tőlünk megálltak. A vezérük levette a válláról
a fejszét és megszólalt: — Ma- gik pápaiak?.— Mi ugyan nem, mi miskolciak vagyunk — így Precíz Pista. Zavart csend támadt, aztán néhány szót
váltottak egymás között, majd a vezér azt mondta: — Szerencséjük! — azzal megfordultak és elindultak visszafelé. — Nem annyi az! Most már
mondjanak kendtek bé-t is, ha á-t mondtak! — kiáltott utánuk egyébként kevésbeszédű parancsnokunk. Kiderült, hogy egy évvel korábban pápai
bombások voltak kihelyezve Rakamazra. Ezek aztán ugyancsak maguk felé hajlították a rakamazi leányok és menyecskék derekát... Az eredmény
nem maradt el. A pápaiak elmentek, de mély nyomot hagytak maguk után a rakamazi lányokban és nemcsak az emlékezetükben... No de
tisztáztuk, hogy nem vagyunk azonosak, és másnap kora reggel az oktatógárda átrepülte a gépeket Rakamazra. Mi autóbusszal követtük őket.
Rakamazon következett be számomra a nagy pillanat, amikor Fülöp megszólalt: — Tobak akadémikus, hozzám! — Nem akartam hinni a fülemnek.
Repülhetek a CR 42-essel! Megkaptam a start- parancsot húszperces „ismerkedésre" a géppel. Végre, háromévi várakozás után valódi
vadászgépben ülhetek! Kívülről nem észlelhető belső remegéssel csatoltam föl az ejtőernyőt. Növendéktársaim feszült figyelmének tudatában
határozott mozdulattal lendültem be az ülésbe, és csatoltam be a hevedert. Már 1941-ben is egyszer, és most is, pár napja levizsgáztunk a gép
kezeléséből. Most végre fogom a kezemben a botkormány nikkelezett végét, amelynek elforgatása szabadítja fel a lőg'ombot. Gépiesen
válaszoltam a szerelő indítást jelző szavaira — Szabad a csavar! —, majd feldördült a motor 840 lóereje.
Kigurultam a startra, és vártam a starter beintését. Mehet! Lassan adtam a gázt, kóstolgattam a gépet. Magától is gyönyörűen indult, alig kellett
korrigálnom. Az előreengedett botot könnyedén, szinte észrevehetetlenül húztam meg és a Negyvenkettes úgy jött el a földtől, mint egyik általam
eddig ismert gép sem. Utasítás szerint csak 2000 m-ig emelkedhettem, de pillanatok alatt értem el ezt a magasságot. Ez a gép aztán tud
emelkedni — mondtam magamban. (Mit tudtam még akkor, hogyan emelkedik a Me 109-es ...) Csodálatos érzés volt abban a gépben ülni és
pörögni vele. Tíz percet fordulózhattam, aztán elkezdtem a „piahéra", vagyis a leszállóhelyre helyezkedést. Ravaszul, szándékosan inkább rövidre
jöttem be, hogy „lopott" gázzal pontosan a jel mellé tehessem le a gépet, jellegzetes hárompont helyzetében, vagyis mindhárom kerékre egyszerre.
Sikerült is. Megdicsőült állapotban jelentettem az „egy felszállását.

Pár nap alatt mind a tizennyolcan „elmentünk egyedül'', vagyis repültünk a CR 42-essel. Aztán visszatelepültünk Miskolcra. Műrepülés és kötelék,
ez ment nap nap után, meg a harcrend, az inkább Aradóval. Mennyit csodáltam annak idején a mátyásföldi reptér mellett a kilences kötelék
repüléseit. És íme, most én is kötelékben műrepüihetek, ugyanazzal a géppel! A motor hajszálfinoman reagált a gázkar „fűrészelésére".
Júliusban az éles lőgyakorlatok és a barográfos háromszögrepülések céljából Szolnokra települtünk át. A gépek átrepülése során én egy Aradót
kaptam, pedig de szerettem volna Negyvenkettessel besöpörni Szolnokra!
Szolnokon a lőgyakorlatok mellett úgynevezett magassági repüléseket végeztünk 4500 méteren, magasabbra ugyanis légzőkészülék nélkül —
nekünk nem volt — nem emelkedhettünk. Barográ- fot, magyarul magasságírót vittünk magunkkal, a műszer a légnyomásváltozás alapján
feljegyezte a repülőgép magassági pályáját.
Párás időben nem volt könnyű 4-500 méterről tájékozódni. Egyszer Mezőtúr térségében majdnem el is tévedtem, olyannyira, hogy le kellett
mennem földközelbe, állomásnevet elolvasni... Eléggé beijedten repültem vissza Szolnokra, hiszen hátul, a gép törzsében járt a barográf. De
szerencsém volt, a tinta kifogyott a műszer tűjéből, így aztán szégyenteljes le-, majd felgörbülésemet nem örökítette meg.
A lövészeti és a magassági repülések végül is teljes rendben lezajlottak. Augusztus 10. táján, ezúttal utoljára, ismét bevonultunk kassai alma
materünkbe. Találkoztunk bombás évfolyamtársainkkal, akik Debrecenben végezték el a bombavető-kiképzés gyakorlati részét és a
típusrepüléseket Ju 86-oson és Ca 135-ösön.
Avatás előtt pár nappal megjött a Légierő parancsa az avatandó hadnagyokról és első állomáshelyükről. Mindenki hadnagyi rendfokozatot kapott
és (egyikünk kivételével) mindenki megkapta a tábori pilóta kinevezést és jelét, az „Arany Sas"-t. Semmi sem csillogott nekünk fényesebben, mint
ez a SAS, csupa nagybetűvel!
Kihirdették, kinek-kinek hol lesz az első állomáshelye. Mátyásföldre, az 5/1. Vadászpótosztályhoz (az osztály a fronton volt) Bó- nis Doró, Fuszek
Rudi, Cserny Lapos és jómagam kerültünk, a párhuzamos évfolyamtól pedig Szűts Csaba és Michna Gyuri.
Vágyam valóra vált! Mátyásföld! Ahol egykor annyit bámultam áhitozva a leszálló, ricinusszagú vadászgépeket. De mi az, hogy pótosztály? Ügy
képzeltem, hogy rövidesen mehetek a frontra a többiek után. Tele voltunk lelkesedéssel. Nem láttuk és nem is akartuk látni, hogy katonapolitikailag
már a „szezon végén" járunk. Védeni akartuk a HAZÁT, készek voltunk az életünket adni érte. Ezek nem szóvirágok. Bajtársaim jelölt vagy jeltelen
sírjai hitelesítik a Dontól az ausztriai Raííeldingig.
Készen lett az avatási tablónk is. Párhuzamos évfolyamunk tagjai kerültek a kép jobb oldalára, míg mi harminchármán a bal oldalra. Mi voltunk

többen, ezért néhlnyan átkerültek a jobb oldal alsó sorába, így Lapos barátom is. Kézről kézre jártak a képek, mind aláírtuk őket. így minden képen
32 aláírás díszelgett. Valaki bedobta a köztudatba, hogy azok fognak leghamarabb meghalni, akiknek az area nagyon sápadt a képen. Én is a
„jelöltek" közé kerültem, ami nagyon büszkévé tett. A babona végül is nem vált be. A sors nem látta a tablót.
Vártuk huszadikát. Meghívtuk a hozzátartozóinkat. Utoljára bolyongtuk be a tantermeket, hálótermeket. Minden olyan más lett. A puskák eltűntek a
támlákról, a folyosókon alig lehetett mozogni a nagy ládáktól, amelyek felszerelésünket rejtették.
Búcsúztunk az Akadémiától. Nem lesz több sorakozó, takarodó, ébresztő, napirend. Nem lesz több „cikkelés" és „csont". A köny- nyen kiejthető és
halkan is jól érthető „cikk" szó elöljáró vagy feljebbvaló közeledését jelezte. A „csont" az ellenkezőjét: semmi zavaró körülmény. Például: takarodó
után, a hálóteremben villanyoltás kötelező. Egy ideig persze még beszélgettünk, nem is mindig halkan és nem is más füleknek szánt témákról. Ha
ilyenkor valaki bejött a terembe (a mosdóból stb.), a belépés pillanatában automatikusan „cikkeit", jelezve, hogy utána (például) jön az ügyeletes
tiszt. Ka nem volt zavaró körülmény, akkor a „csont" jelszó hangzott el. Szóval nem volt ez más, mint ismertetőjel adása.
Hát ennek is vége. Űj élet kezdődik. Tisztek leszünk, magyar királyi hadnagyok. A repülőtiszti hivatást valóban hivatásnak éreztük. De nem
feltétlenül gondoltuk át következetesen, hogy nemcsak a gomolyfelhők közti csalinkázásból. áll az élet, hanem további életünkkel napi gondok,
lakás, élelmezés, ruházkodás stb. is vele járnak majd.
Végül is ránk virradt augusztus 20-a. Az Akadémia zászlódíszbe öltözött. Már előző nap megérkeztek a fegj^verek, lövegek és egy Bücker
Jungmann, amelyekre majd felesküszünk. Megkaptuk első fizetésünket, repülési pótdíjjal együtt nem egészen 400 pengőt, az útbaindító
okmányokat és az Akadémia elvégzését igazoló díszes diplománkat.

10 óra felé kezdődött az ünnepi parádé. Utoljára volt együtt az évfolyamunk így teljes létszámban. Felemelő és megható percek következtek.
Beszédek, amelyek — sok szóvirág mellett — tartalmazták a lényeget: a hazának szüksége van ránk, mi pedig szívesen áldozzuk fel magunkat, ha
kell — a hazáért! Osztályelsőnk mindannyiunk nevében fogadta: Horthy Istvánt fogjuk példaadónknak tekinteni! Az ünnepélyes honvédeskü utolsó
szavai most is visszacsengenek bensőmben: „... s így becsülettel élek és halok! Isten engem úgy segéljen!" Valóban ez volt a vezérfonalunk.
Becsülettel éltünk és becsülettel haltak azok a bajtársaink, akik ifjú életüket feláldozták oly nagyon szeretett magyar hazánkért. Az avatóünnep a
Himnusz éneklésével ért véget.
Volt oktató tisztjeinktől megható búcsút vettünk. Sokukkal találkoztunk később a repülőtereken, nagy örömmel üdvözölve egymást. Egytől egyig
megmaradtak emlékezetünkben.
Évfolyamunkban igen tehetséges, művelt fiúk is akadtak, nem is kevesen. Mind nagyon szerettük a repülést. Az együtt töltött évek alatt súlyos
nézeteltérés nem fordult elő köztünk. Vita volt sok, de nem fajult el soha. Nem játszott senki alárendelt szerepet, diktátori hajlamokat sem mutatott
senki. Az a repülőszellem, amelynek alapjait itt megkaptuk, illetve kialakítottunk magunknak — annak már semmi köze sem volt a rossz emlékű „K.
und K." szellemhez. Nem férkőztek közénk fajvédő és antiszemita irányzatok követői sem. Ennek már csak azért sem volt táptalaja, mert a magyar
királyi honvédségnél a politizálás minden formája tilos volt. A harcoló repülőalakulatokra jellemző repülőszellem már az Akadémián kifejlődött. Az
1939-től kezdve a pályára lépő tiszt- és tiszthelyettes-jelölteket elsősorban a repülés és a haza szeretete fűtötte. Nem befolyásolt bennünket
származás, sem a tetszetős egyenruha, sern a társadalmi ranglétrán elérhető pozíció. A fegyelmezett repülővé, a hazát védelmező katonává válás
őszinte óhaja vezetett bennünket.
Nagyon hálás vagyok ezért á kassai Repülő Akadémiának!
Ötvennyolc hadnagyot avattak akkor Kassán, harminchármat a mi évfolyamunkból és huszonötöt a párhuzamos, karpaszományos évfolyamból.
Huszonnégyen közülük nem érték meg a háború végét, repülő hősi halált haltak. Jelképes sírjaikat virágok borítják és törött légcsavar díszíti az élők
emlékezetében.

A mátyásföldi repülőtéren
1943. SZEPTEMBER 1. — 1944. ÁPRILIS 11
Egy augusztus végi délutánon, teljes hadnagyi díszben megérkeztem a fővárosba. A Rákóczi úton laktak édesanyám barátai, akiknél szerető
otthonra találtam. Meg voltam róla győződve, hogy az utcán, a villamoson mindenki csak és kizárólag engem figyel. Ezért aztán úgy viselkedtem,
mintha kardot nyeltem volna. Zavart a sok tisztelgés is, amit fogadni kellett, meg hogy állandóan figyelnem kell, hogy el ne mulasszak egy kötelező
tiszteletadást, amellyel én tartozom a feljebbvalóknak.
Most, amikor elértem a kitűzött célomat, valahogy kiürültem. Az elmúlt három évben minden percemet mások osztották be, olyan voltam, mint
vízcsepp a csőben. Most meg mintha csőrepedés lenne. A látszólagos nagy szabadságomtól lelki tériszonyom támadt.
Azt a gondolatot sem szoktam még meg, hogy a Légierő tisztje vagyok. Bevallom, volt bennem némi — nem is kevés — elbizonytalanodás. Vajon
mit fognak rám bízni, el tudom-e látni a leendő feladataimat? Milyenek lesznek a parancsnokaim, a közvetlen bajtársak? Hogy lesz a
továbbképzésem? Jól tudtam, hogy egy CR 42-es géppel repülő vadászpilóta bizony semmire sem használható. Mi még csak a Héját sem kaptuk
meg, amit az utánunk következő évfolyam — sokkal rövidebb kiképzési idő alatt — vígan repült.
Ilyen és hasonló gondolatoktól eltelve léptem föl 1943. szeptember l-jén reggel fél hét tájban a terepszínűre festett repülőtéri buszra, amely elindult
velem életem új szakasza felé.
A buszon néhány ismerős és jóval több ismeretlen arc fogadott, Tisztek, tiszthelyettesek, polgári tisztviselők, köztük két új hadnagytársam, Fuszek
Rudi és Bónis Doró is ott szorongott. Lapos a repülőtér előtt csatlakozott hozzánk.
A repülőtérre érkezve mi az állomáshelyünk: az 5/1. vadász- repülő-pótosztály osztályparancsnokságára mentünk. Ez volt egyben a repülőtérparancsnokság is. Csak a segédtiszti irodáig, illetve a segédtisztig, Nemes Endre századosig jutottunk el, „Böngyöl" igen eredeti módon fogadott.
Szépen besorjáztunk az irodába mind a négyen, természetesen igyekeztünk fedezve és takarva felállni, majd — mint rangidős — Fuszek Rudi
jelenteni akart. Am Nemes Böngyöl leszegte fejét, akár valami rögbijátékos és teljes sebességgel nekirontott Rudi hasának. Ha nem ugrik félre,
Rudi
alighanem — kórházba kerül, de félreugrott, és így Böngyöl nekifejelt egy állófogasnak. Feldöntötte, elesett, és estében fel- döntött még egy asztalt
és négy széket... Így hát a közvetlen hang, legalábbis vele, megvolt.
Előkerült a második segédtiszt is, Szűts Csaba, akivel Szombathelyen, a Regvinél még együtt voltunk, aztán — hogy, hogy nem
megelőzött minket. Ö írta alá a tiszti igazolványomat. Az osztályparancsnokság tiszti kihallgatásán megtudtuk, hogy legfőbb helyi elöljáró
parancsnokunk vitéz nemes zabolai Csekme Béla őrnagy lesz. Nekem már akkor sem volt szimpatikus, amikor jelentettem a bevonulásomat.
Valamit morgott, de kezet sem adott. Végül kinyögte, hogy a holnapi parancsban megjelenik a beosztásunk.
Említettem, hogy a párhuzamos évfolyamból Mátyásföldre került Michna Gyuri is. 1940-ben, a szombathelyi Regvin még együtt vettünk részt az

újonckiképzésen. Ott történt vele az a kis kisiklás, ami miatt akkor a hivatásos tisztkiképzéstől eltiltották. Irt ugyanis egy lapot a szüleinek és az
újoncszoba parancsnokát, Nagy Mihály szakaszvezetőt kérte meg, hogy adná postára. (Mi akkoriban még nem kaptunk kimenőt.) Nagy Mihály
elolvasta a nyílt lapot.
Aztán rendkívüli sorakozó következett. Az újoncszázad együtt állt, jelen volt az egész oktatói gárda, meg az összes tisztes, köztük Nagy Mihály,
vérvörös fejjel. Mititzky elordította magát: — Michna karpaszományos repülő! — Parancs! — Hozzám!
Gyuri kemény léptekkel, de igen zavart ábrázattal — már sejtett valamit — kimenetelt és jelentkezett. Mititzky előhúzott a háta mögül egy postai
levelezőlapot. Gyuri elsápadt. Mititzky olvasni kezdte a lapot. Fennhangon, valahogy így: — Michna Mihály úrnak, Pápa. Kedves Szüleim! Jól
vagyok, csak a koszt rémes és a bánásmód kritikán aluli. Századparancsnokom a Mititzky, szobaparancsnokom egy barom szakaszvezető, akiből
minden emberi vonás kiveszett... — Hatásvadász szünetet tartott.
— Nézzék, kérem — szólt aztán, Nagy Mihályra mutatva —, itt áll a „barom szakaszvezető", akiben Michna karpaszományos repülő szerint nincs
„emberi vonás"! Hát igaz ez? Nézzék meg jól ezt a „barom szakaszvezetőt"! — Nagy Mihály már teljesen kikészült, de Gyurinak szeme se rebbent.
Mititzky folytatta a felolvasást:
Írjátok meg Háry Tatának, hogy csináljon itt rendet! — A százados nem tudhatta, hogy Háry a Michna család barátja. Dühösen jelentette ki: — Aki a
Légierő parancsnokát csak amúgy per „tata" aposztrofálja, akinek a századparancsnoka csak „amititzky", és akinek a szobaparancsnok egy
„barom szakaszvezető", az nem lesz tiszt, amíg én a Regvinél vagyok!
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És a szavának állt. Gyuri elvégezte a tartalékostiszti iskolát, de
kivonták az aksjelöltek közül. „Büntetésből" reggeltől estig repülhetett a vadásziskolán, CR-rel, Rómeóval, Stösserrel, még 1941-ben megkapta az
Arany Sast, majd hadapródőrmester lett. Repült és fizetést kapott, míg mi az Akadémia padjait koptattuk. Jól ki- _ toltak vele ...
Michna Gyuri — Szűts Csabával együtt — az elsők között végezte el a magyarországi Messerschmitt-átképző tanfolyamot. Alapító tagja lett az 5/3
vadászszázadnak, ahová az összes mátyásföldi vadászpilóta szívesen került volna. Ez a fiktív század lett röviddel később a 101. vadászosztály
egyik alapja. Gyurinak az osztály megalakulásának első napjától az utolsóig módja volt itt szolgálni a hazát. Szolgálta is, ugyanolyan bátran, mint a
többiek, de neki — úgy tűnik — átlagon felüli szerencséje is volt. Számottevő sebesülést nem szenvedett, bár lelőtték, ejtőernyővel ugrott,
kényszerleszállt, de légi győzelmekben is volt része.
Mindez azonban később történt. Egyelőre hadnagyságunk első napjait éltük Mátyásföldön. A legnagyobb repülési vágyakkal voltunk eltelve,
fantáziánkat az izgatta, hogy a pótosztály hangárjában két Bücker mellett kát CR 42-es és két Héja lapult.
Naiv lelkek, mi! Három nap sem telt el, amikor azt olvastuk az osztályparancsban, hogy Bónis, Fuszek, Cserny és Tobak hadnagyot
századparancsnokként az elsejével megalakult újonckiképző osztályhoz vezénylik. Földig ért az orrunk. Az újonckiképzés tartamára ösz- szetákolt
osztály parancsnoka szerint: megmutathatjuk, mit tanultunk az Akadémián. Két nap múlva vagy 500 újonc vonul be Mátyásföldre tényleges
szolgálatra. A bevonulással kapcsolatos minden tennivalót nekünk kell intézni, ő csak ellenőriz.
Hát alaposan belekerültünk a csávába! Egy újoncbevonulás megszervezése, adminisztratív és gyakorlati szempontból... Ezt valahogy kifelejtették
az akadémiai tematikából. Nekem Sütő Kálmán őrmester lett igazi segítőm és nélkülözhetetlen társam. Túl komolyan vet- tc-m a dolgot, rendkívülit
akartam produkálni. Sütő pedig mindig udvariasan lesegített a felhőkből.
Két nap múlva özönlöttek a repülőtérre a katonaládás civilek. A Légierő úgynevezett védett fegyvernem volt. Nemzetiségiek, büntetett előéletűek
stb. nem kerülhettek kötelékébe. Igen rendes pesti, Pest környéki munkásgyerekek csoportosultak a hangár előtti betonon. Belőlük kellett két
hónap alatt katonát faragni.
Az osztályparancsnok megtartotta első „hegyibeszédét", főleg fenyegetőzött. Mi, ifjú századparancsnokok — kevés kivétellel — másként
gondolkoztunk. Undorodtunk az (altisztképző iskoláról) „jutasi"- nak becézett kiképzési módszerektől.
Hát szóval, a nagy tervek után itt álltunk megfürödve, fejenként százegynéhány újonccal súlyosbítva. A repülőgépek azért láthatók voltak. Hetenként
egyszer, néha kétszer rám került a sor eéirepüiés- ben. A CR 42-vel kellett megadott magasságban, megadott útvonalon repülni a város felett,
mialatt a főváros összes légvédelmi tüzére utánunk pörgette a lövegcsöveit és nyúzta lőelemzőit. Unalmas ügy, de a repülés végén szabad volt
egy-egy üteget „alacsonytámadni". Ez jó szórakozást jelentett, ingyen cirkuszt nekünk és a környék lakóinak is.
Már hetek óta tartott az újonckiképzési robot, amikor rossz hírt kaptunk. Valahol Isaszeg és Gödöllő környékén földbe ment egy FW 58-as Weihe
és az egész gépszemélyzet repüiőhalált halt. A gép parancsnoka, mint megfigyelő, Poós Jenő hadnagy volt. A Fóka — mi magyarok Fókának
becéztük az FW 58-ast — alaposan összetört — csak a farokrésze maradt épen —, de nem gyulladt ki.
Avatásunkkor az egyetlen Jenő volt, aki nem kapta meg a „tábori pilóta" kinevezést és jelvényt, a koronás Arany Sast, az ő zubbonyán „csak"
korona nélküli megfigyelő sas díszlett. Oktatója azért döntött így, hogy Jenő életét mégkímélje a repülőgép-vezetéssel járó veszélyektől, miután
megállapította, hogy Jenci körülbelül annyi repülőérzékkel van megáldva, mint egy fóka. Furcsa az élet."
Jenőt Fóka-kiképzés alatt tiltották le a repülőgép-vezetésről. Pár hónap múltán mégis Fókával verte agyon magát...
Kiderült, hogy Jenő ült a vezetőülésben (baloldalt), míg a tulajdonképpeni pilóta, egy őrmester, jobboldalt. A kézenfekvő következtetés: a hadnagy
úr hatalmi szóval átvette a kormányt és „sturcolt", rácsapást akart csinálni.

Tehát megvolt az első. Este megnéztem a tablón Jenci fényképét. Valóban nagyon sápadtnak látszott, nála talán csak az én fényképarcom volt
sápadtabb ... Hülye babona! A roncsokat a legközelebbi repülőtérre, Mátyásföldre hozták be.
Október közepén egy egész taliga újságíró jött ki a (valóságos harci alakulatoktól elhagyatott) mátyásföldi reptérre, hogy a szokásos hő- börgő
cikkeiket megírhassák és bemutassák, hogyan harcolunk Európa jövőjéért stb., stb. Az újonc osztályparancsnok a két Héja egyikét kitolatta. (De
szerettünk volna vele repülni!...) Fölállt a gép egyik szárnyára, és az őt csodálattal szemlélő riportereknek harsány hangon kinyilatkoztatta: Héja!
Harci gép! — majd olaszul — Caccia di velocita! — Alig tudtuk visszatartani a röhögést. Én a jól nevelt „hiéna" — így hívja a repülőnyelv a mindig,
minden áron, minden eszközzel repülni akaró ügyeskedőket, ám ez korántsem sértés ... — viszont megfőztem egy ifjú újságírót, hogy kérjen
engedélyt egy kis repülésre. Csodák csodája, engedélyezték, hogy az önként jelentkezőket megrepültessük a Bücker Jungmann-nal.
No, én aztán az említett újságíróval az utasülésben, nagy vállalkozásba kezdtem repülési fegyelmezetlenség terén. Szívem hölgye, Erika a
Gumigyár Kerepesi úti irodaházában, az úgynevezett „százlábú" híd közvetlen közelében, az első emeleten dolgozott. Az irodaház mellett volt az
Autótaxi garázsa és javítóműhelye, meg egy 20 méter magas gyárkémény. Lassan és alacsonyan belopakodtam Mátyásföldről, a Kerepesi út
mentén, egészen a százlábúig. Gondoltam, tán csak nem olvassák le a gépem számát (a lajstromjelet), ha ilyen alacsonyan közlekedek ...
A hidat elérve megkezdtem a „repülőnapi bemutatót". Csak pár percig tartott, de amint először elhúztam fölöttük, már ott lógtak a dolgozók az
összes ablakban és kendőket lobogtattak. Erre aztán nekiláttam! A MÁV-fűtőház felől egyenesen neki az első emeleti ablakoknak! A hajszálra
kiszámított felhúzás közben döbbentem rá, hogy a kémény felső peremébe nyugodtan be tudtam volna dobni egy csikket Fél méteren múlt, hogy
nem „nyírtam ki" a kéményt — és magamat. Az ilyesfajta „repülés-népszerűsítés" persze sokszor előfordult, hozzá tartozott a pilótavirtushoz. Divat
volt a „megfektess" is, azaz olyan alacsony rácsapás valakire, hogy az hasra vágja magát.
Mondanom se kell, hogy az újságíró mit sem sejtett az egészről, azt se tudta, hogy hol voltunk.
Egy másik őszi napon műszerbeállítás céljából Aradóval repültem Győrbe. Nem voltak jók a látási viszonyok (ahogy a repülők mondják: alig volt
vízszintes látás), de sikerült megtalálnom a győri vasútvonalat. Abban az időben csak „kapukon" lehetett Budapest területéről kirepülni. Mi
mátyásföldiek csak a mendei kaput használhattuk, 200 méter magasságban. Mende után aztán már nem volt szigorú útvonalmegkötés, csak a
célállomás felé kellett repülni. A kisebb-nagyobb eltéréseket — hol volt még nálunk a radarrendszer? — senki sem tudta ellenőrizni. Légifolyosók,
előírt magasság? Ilyesmikkel mi még nem foglalkoztunk. Ilyen szempontból még tartott a repülés vadregényes korszaka.
Az volt a lényeg, hogy a célt elérjük. Én is elértem Győrt, de egy kissé drukkoltam, hogy van-e az útvonalon alagút? Annyira rossz volt a látás, hogy
10-20 méterre függőlegesen már csak a „tejet" lehetett látni (a párás levegő mintha tejjé válna). Az ilyen „fél másodikon" végzett repülések
egyébként, ha az ember vigyázott, igen szórakoztatóak voltak. Lehetett például versenyezni a vonattal. Mindig mi győztünk, az utasok jól
szórakoztak, mi is. Mondanom sem kell, hogy mindez szigorúan tilos volt, éppen ez volt benne az izgató. Addig nem is volt baj, míg baleset nem
történt. Akkor a pilótát szépen eltemették. Ha sikerült meggyógyítani, akkor viszont hadbírósági tárgyalás, súlyos fegyelmi büntetés várt rá,
kártérítést fizetett. Nem volt ez ritka.
Lapos egyszer jól megtréfált. Együtt ültünk be az Aradóba, én hátra, mert én már elvégeztem a feladatot, Lapos következett repülésre. (Hogy
többet lehessünk a levegőben, kölcsönösen utasként a gépben maradtunk, amikor a másik került sorra.) A feladat abból állott, hogy
felemelkedtünk az első rövidfalon egészen a „plafonig", vagyis a felhőalapig, ami akkor kb. 2o0 méter magasan volt, behuz- tunk a felhőbe,
vakrepülve tettük meg az iskolakört és a gázt levéve törtük át a felhőt. Szórakoztató, jó gyakorlás. Lapos elstartolt, és emelkedett, bele a felhőbe.
Körülvett minket a sűrű tejfel... Én, az utas, a hátsó ülésben csak az iránytűt figyeltem. Vártam a fordulót balra stb., szóval, ami az iskolakörön
egymás után következik. De nem jött semmi, egyenes vonalban emelkedtünk 350 m magasra. Az iránytű meg sem mozdult. 310 fok. Lapos
gyönyörűen tartja ezt az északnyugati irányt.
Mi a fenét akarhat? Az ember nem ordíthat előre. íratlan törvény, hogy a „koffer", a szívességből elvitt „utas" csak akkor beszél, ha kérdezik!
Számolgatok. Kár, hogy első pillanattól nem nyomtam be a stopperemet. Egyre idegesebb leszek. Ez az őrült nekimegy a Pilis valamelyik
csúcsának, például a Dobogókőnek! De nem szólhatok.
Lapos vigyorogva hátranéz, megvagyok-e. Derűs arcot erőltetek magamra. De a szemem nem veszem le az iránytűről, és a magasságmérőre
meredek. Az őrült leveszi a gázt és 2-es, 3-as varióval süllyedünk, ami 2-3 métert jelent másodpercenként lefelé ... Meghúzom a bekoiáhevedert,
és hideg verejtékben úszva várom, hogy becsapódjunk a hegyoldalba. Iránytű 310 fokon. Ilyen fiatalon kell meghalnom, gondolom, de nem nyúlok a
bothoz és a gázhoz, mert akkor a becsületemet veszteném!
És akkor — a halált váró szemeimmel — látom, hogy kitörünk a felhőből és alattunk, illetve előttünk a repülőtér. Lapos kiengedi a futót, a
fékszárnyat, hátranéz és kegyetlenül röhög... Iránytű 310 fokon. Ekkor esett le nálam a tantusz. Hátul rossz volt az iránytű. Én nem tudtam, de Lapos
igen. Aljas módon előre eltervezte a bűncselekményt, a szerelő bűnsegédletével beállította az iránytűt fixen 310 fokra, és nem csinált mást, mint a
feladatot, egy jó nagy iskolakört 350 méteren. Az első fordulót nem vettem észre, mert oldalt néztem a tejfölt és a szárnyvéget. Az érzékekre pedig
ilyenkor nem lehet hagyatkozni, mert azok pillanatok alatt felmondják a szolgálatot. Egyszóval teljesen az volt az érzésem, hogy nekimegyünk a
Pilisnek, miközben egy sima iskolakört repültünk Mátyásföld légterében.
Én viszont megálltam a próbát. Nem szóltam bele a más repülésébe, nem estem pánikba.
· Novemberben filmsztárok lettünk. A „Magyar sasok" című repülőfilm forgatásához egész csapat repülőtisztre volt szükség. A Hunnia filmgyár
hűvösvölgyi telepén csinos statiszta lánykák és kevésbé ismert színésznők fogadtak konyakkal. Fizetséget nem fogadhattunk el, így a konyakot
illett megkóstolni. A forgatókönyv szerint egy zászlós bevetésről nem tér vissza. Az író úgy képzelte, hogy ilyenkor az étkezdében üresen marad az
elesett bajtárs helye, és névsorolvasás következik. Amikor az elesett nevét olvassa a parancsnok, akkor mindannyian felugrunk és közösen kiáltjuk,
hogy: Jelen! — Hát ez a „jelen" — a konyak hatására — sehogy se akart egyszerre elhangzani. Legalább tízszer próbálkoztunk vele, nem ment.
Amikor végre sikerült, és a kamera „tárolni" kezdett előttünk, hirtelen beszakadt egy vászondíszlet, talpig habbal borítva belépett Csobánczi
Eleméi- hadnagy, és a dermedt csendben vidáman felkurjantott, hogy mit," nem részletezem. A rendező ezek után úgy döntött, hogy Csobánczi j,

magán jelenetét" kivágják, a hangot pedig külön veszik föl. ..
Közeledett december 6-a, az újoncszázad készült az eskütételre.' Előző nap kitárt szárnyú bronzsast kaptam tőlük, márvány talapzaton, táblába
vésett felirattal: „Emlékül első századomtól." Elfogadtam, megköszöntem. Nem felejtem el őket. A sas megvan, féltve őrzöm. Az újoncosztály az
eskütétel után feloszlott, a katonákat szétszórták a Légierő különböző alakulataihoz, az iskolákra.
Novemberben lábon hordtam ki egy olyan betegséget, amelyet 10-15 évvel később már nagyon komolyan vettek. Sárgaságot kaptam, amit
manapság fertőző májgyulladásnak hívnak. Én egy napot se hagytam ki a szolgálatból emiatt. Gedeon „Doki", a mátyásföldi orvos főhadnagy
kezelt, C-vitamin injekciókkal és diétával. A Doki minden injekciózásnál elnézést kért, hogy az orvostudomány ily elmaradott, de reméli, hogy a Cvitamin nem fog ártani. A fiatal szervezet volt a legfontosabb, s így a gyógyulás is hamar bekövetkezett.
1943 decemberében hazajött a frontról az osztály kivonuló részlege, A veteránnak számító harcosok érdeklődésünk és csodálatunk gyújtópontjába
kerültek. Molnár Laci, Debrődy, Bejczy Dzsó, Kovács Paja őrmester, Horváth Gyula meg a többiek sikeres vadászrepülők voltak, számos
bevetéssel és jó néhány légigyőzelemmel.
Egyesek tudni vélték, hogy Heppes Aladár parancsnoksága alatt rövidesen megalakul a honi légvédelem első osztályszervezete. Eddig ugyanis a
kolozsvári 2/1-esek látták el a magyar honi vadászvédelmei Ferihegyen. Eleinte Héjával, majd 1943 őszétől fokozatosan Me 109 G 6-tal.
Felröppent a hír, hogy az 5/l-esek is kiállítanak egy har-» ci századot Heppesék osztályába, ez lesz az 5/3-as vadászszázad. (A pletykák később
mind igaznak bizonyultak.) Lapos, Rudi, Bónis meg én nagyon szerettünk volna odakerülni, de szinte kilátástalannak láttuk. Ehhez Messzerátképzés kellett volna, aminek viszont előfeltétele legalább 20 óra repült idő a Héján. Héjánk volt, nem is egy, de a parancsnok, Csekme őrnagy
repülést mégsem engedélyezett, nemhogy új típusra való átképzést kezdeményezett volna. Karácsony előtt két héttel gondoltunk egyet Lapossal
(Rudi és Bónis másban törte a fejét) és bejelentkeztünk kihallgatásra Csekméhez.
A kihallgatás emlékezetes maradt számomra. Csekme Lapos elé lépett, tisztelgett. — Őrnagy úr, alázatosan kérem vadászrepülő alakulathoz való
áthelyezésemet! — Csekme továbblépett. Én következtem: — Őrnagy úr, alázatosan kérem vadászrepülő alakulathoz való áthelyezésemet! — A
dühös válasz: — Meg fogom fenyíteni az urakat!
Fenyítés nem lett, repülés sem. A sértődött Csekme pedig nem felejtett el minket.
Karácsony előtt bevonultak Mátyásföldre az új hadnagyok, zászlósok, illetve azok, akiket ide helyeztek avatás után. (Később úgyszólván kivétel
nélkül a Puma-osztályhoz kerültek.) Nekik köszönhettük, hogy több lett a szolgálatmentes időnk. Karácsonyra és szilveszterre azonban Csekme
megerősítette a reptér ügyeleti szolgálatát — természetesen Lapossal és velem. Ez volt az ő megemlékezése rólunk... Az új év tehát ügyeletes
tiszti szolgálatban ért. Töprengtem, vajon mi vár rám, ránk 1944-ben. Sok mindent elképzeltem, de a valóság minden elképzelésemet meghaladta.
Ekkoriban már kezdett kialakulni — a népszerű sláger kezdősorát idéző — „Egy nap a világ"-szemlélet. Családom idősebb tagjai — majdnem
kivétel nélkül — arról beszéltek, hogy a háborút biztosan elvesztjük. Nem hittem nekik. Akárcsak a bajtársaim, én sem akartam ilyesmiről hallani
sem. A fiatalemberek természetes optimizmusa határozta meg létünket. El sem tudtam képzelni a háború elvesztését.
Horváth „Zsül" százados megtartotta bemutatkozó „tisztigyűlését" a vadászhangár előtt. Mondanivalója lényegében így hangzott: — Mivel a jóisten
nekem magasabb rendfokozatot adott, mint maguknak — ezért én parancsolok maguknak és nem maguk nekem! —■ Mely szónoklat után több
dolgunk egyelőre nem akadt vele. Repülés eddig se volt, ezután se lett. Ekkor a sors mentőövet dobott felénk. Lepság- (légierőparancsnoksági)
parancs jött: jelentkezőket kerestek egy gyári gépátrepülő csoporthoz. Békássy István százados (két fivére halt már repülőhalált) kapott parancsot
a csoport megalakítására és Németországba településre. A gyártó üzemekben elkészült és úgy-ahogy „berepült" FW 100-es és Me 109-es
gépeket kell a harci alakulatokhoz kirepülniük. Gyakorlott vadászokat — a nagy pilóta- hiány miatt — nem akartak erre elvonni a bevetésektől. A
feladat rendkívül vonzónak tűnt, sok repüléssel kecsegtetett. Meg aztán új város, új lányok, németül se árt megtanulni. Tetejében Csekmétől is
megszabadulhatnánk. Jelentkeztünk, ám Lapost és engem Csekme egyszerűen kihúzott a névsorból. Csekme nemes bosszúja! Rudi és Bónis
rövidesen megkapták vezénylésüket és eltűntek Németország irányában.
Mi ketten most már abban reménykedtünk, hogy legalább a Bör- göndön meginduló, német—magyar Me 109-es átképző tanfolyamra
bekerülhetünk. Mert valóra vált a kósza hír: Heppes, az „Öreg Puma", a kitűnő, híres vadászrepülő megalakítja a Puma-osztályt! És ennek egy
századát, az 5/3-at Mátyásföld fogja adni! Ám most jött a csapda. A Pumához csak olyanok kerülhetnek, akik repülik legalább az „Emilt", a
Messerschmitt 109 „E" változatát. (Ahogy a típust modernizálták, újabb betűjelöléseket kapott.) Emilt pedig csak az átképző tanfolyamon lehet
repülni. A tanfolyamra, közölte a rendelet, szép sorban minden alkalmas vadászrepülőt vezényelni kell. Feltéve — hogy repült már 20 órát Héján!
Azon a Héján, amit az utánunk avatottak kivétel nélkül repültek már — azon kapták a harckiképzést —, mi pedig, Csekme „jóvoltából" szeptember
óta csak nézhettük a hangárokban.
Végig kellett néznünk, hogyan vonulnak el a Me-tanfolyamra Szűts Csaba, Michna Gyuri és mind az új hadnagyok. Napokon belül Messzert fognak
repülni. Mi pedig megrekedtünk a CR 42-nél. Amikor a nyugati fronton nyüzsögtek már a szövetségesek legkorszerűbb repülőgépei, a Spitfire XlVek, a Tempestek, a Lightningek, a Mus- tangok. Úgy látszott, mi már életünk végéig szolgálatot fogunk adni Mátyásföldön, és csak nevetségből
hordjuk mellünkön az Arany Sast...
1944 februárjában már gyakran volt légiriadó, bár általában csak amolyan „fadugós" riadónak bizonyult. Persze, azért komolyan kellett venni. Mi
Lapossal akkoriban — illegálisan — a repülőtéren laktunk. (Tisztek és tiszthelyettesek nem lakhattak ott.) Az egyik orvos haverunk adott egy
gyengélkedőszobát Laposnak, és — hogy ne legyen egyedül —, átmenetileg én is kiköltöztem hozzá. Hogy Csekme mit se sejtsen, a Doki
kitetetett egy táblát az ajtóra: „Fertőző betegek elkülönítője. Belépés tilos!"

Ha riadó volt, a repülőtéren levő gépkocsikat ki kellett vinni a határba. Az egyik gépkocsivezető, jó emberünk, kivitt minket is magával. Biztonságos

távolságból néztük a parádét. Bombázás nem volt, de a fényszórósok dolgoztak, sőt néha a nehézlégvédelem is feldör- gött, rendszerint
magányos felderítőkre, amelyeket soha nem sikerült lelőniük. Mikor azután meghallottuk a riadó lefújását jelző tartós, hosszú szirénabúgást,
beültünk a parancsnoki kocsiba, és az visszavitt minket a reptérre.
Március első napjaiban egyszer olyan szép volt az este, hogy legalább egy órával a riadó után tértünk csak vissza a repülőtérre a parancsnoki
Mercedesszel. A kapuőr, mivel úgy vélte, hogy a reptéri autók már mind visszajöttek, nem nyitotta ki a sorompót, hanem kiordított: — Ki vagy? —
Erre Lapos, pillanatnyi ötlettől vezérelve: — Vizsgáló előljáró! — Az őr: — Eligazító kifelé! — Kis pusmogás után kijött az őrparancsnok. Szigorú
elsötétítés volt, csak a zseblámpák villantak föl az őrszoba irányából. Aznap Galánfy Mütyür volt az ügyeletes tiszt, nagy ügybuzgalommal eltelve.
Mindig hajlamos volt a P. Howard-i Buzgó Mócsing szerepre, talán ez is vezette Lapost, hogy megtréfáljuk. A sofőrünk értette a tréfát és tartotta a
száját.
Mütyür kikászálódott az orszobáról. Zseblámpával odajött a sötétben álló kocsihoz, megállt a letekert autóablak előtt, tisztelgett és szólt.- — Kérem
a rendfokozatot! — Altábornagy — szólt elváltoztatott hangon Lapos. Alig tudtam visszatartani a röhögést. — Nagyméltóságod, Galánfy Lajos
hadnagy alázatosan jelentkezem, mint a mátyásföldi repülőtér ügyeletes tisztje. Alázatosan kérem a további parancsot! — Mire Lapos rendkívül
illetlen cselekedetre szólította fel Mütyürt, ami nem tűr nyomdafestéket.
Mütyürön nevetett napokig a reptér, kivéve Csekmét, ő természetesen erről soha nem szerzett tudomást. A besúgók nálunk ismeretlenek voltak.
Hanem Mütyür esetei ezzel még nem értek véget.
Csekme egyszer távol volt, és — úgy tudtuk — beletelik még néhány napba, mire hazatér. Megint csak Mütyür volt az ügyeletes tiszt, amikor éjjel 1
óra tájban megcsendült a telefon. — Mátyásföld, repülőtér, ügyeletes tiszt! — szólt bele álmosan. — Itt Csekme őrnagy! — hangzott a kagylóban.
Pillanatnyi szünet. Csekme nem lehet, neki még van néhány napja. Aha, újabb vicc! — Itt pedig a dalai láma! —■ Mütyür lecsapta a kagylót.
J ó két óra múlva Csekme dörömbölt a kapunál tajtékozva, és Mütyür fejét akarta venni. Ám Galánfy hadnagynak két na p múlva Messzertanfolyamra kellett bevonulnia, így aztán — a letoláson kívül — nem lehetett vele sokat kezdeni. (Szegény Mütyür. 1945. április 16-án Linznél, a
Duna felett lógtam az ernyőn, amikor láttam, hogy az ő gépe is fáklyaként ég, de ő le akarta hozni a földre...)
1944 márciusának második fele aztán pezsdülő életet lehelt abba a posványos állóvízbe, amelyben már hónapok óta leiedzettünk.

13-án, szombaton eltávozást kaptam Kisújszállásra, a családomhoz. A debreceni gyors Szolnoktól már sötétben vágtatott velem a kun síkságon
keresztül. Szajol tájékán elnyomott az álom, arra ébredtem, hogy a kalauz sípja felsivít, szerencsémre éppen a kupém ablaka alatt. Kisújszállás!
Félálomban kaptam a köpenyemet, sapkámat, és ugrottam le a már mozgó vonatról. Piros zárlámpái épp eltűntek, amikor belémhasított a
felismerés: a tőrömet a vonaton felejtettem. A szégyentől majdnem elsüllyedtem. A magyar királyi honvédségnél soha, semmi körülmények között
nem fordulhatott elő, hogy tiszt vagy tiszthelyettes oldalfegyver nélkül mutatkozzék. Berohantam az állomásfőnökhöz, (igen jól ismertem) és kértem
a segítségét. Telefonált a vonat következő megállóhelyére, Karcagra, hogy a megadott fülkében keressék a tőrt, és az első vonattal hozzák vissza
Kisújszállásra. Így is történt.
Még nem volt este 10 óra, amikor betoppantam édesanyámékhoz. Éjfél után feküdtünk le.
Mély álmomból Vili bátyám, a helyi postahivatal főnöke vert fel. Izgatottan közölte: a rádió bemondta, hogy az összes tiszt és tiszthelyettes azonnal
vonuljon be parancsnokságához. Biztosra vehető, mondta Vili bátyám, hogy a németek megszállták az országot. A helyzet teljesen áttekinthetetlen.
Érzékenyen búcsúztam édesanyáméktól, nem tudhattam, milyen parancsot fogunk kapni. Nem tartottam lehetetlennek azt sem, hogy ellenállunk. A
vonaton alig beszéltek az emberek, senki nem tudhatta, kikkel ül egy fülkében. A bizalmatlanságnak ezt a jellegzetes légkörét akkor éreztem
először és igazán.
Pestre érkezvén mindenre el voltam készülve, még puskaropogásra is. De a városban feltűnő csend volt. Sok német rohangászott gépkocsikon és
páncélozott járműveken, de a közlekedés látszólag zavartalanul működött. A repülőtéren együtt találtam a tisztikart. Ellenállásra parancs nincs, sőt
minden összeütközést kerülni kell. Egyelőre teljes le- és felszállási tilalom van.
A repülőterünkön négy német altiszt jelent meg, a mi eligazító helyiségünk melletti szobában rendezkedtek be, órákon belül saját vezetékes és
rádiós hírközpontot is telepítettek oda. Ez lett a német repülésvezetés, a Flugleitung.
Mi szégyenletesnek tartottuk az egészet, ellenállási parancs esetén a végsőkig harcoltunk volna. Így azonban beláttuk, hogy semmit sem tehetünk.
Parancs nem volt, de megfelelő harci eszközök sem álltak volna rendelkezésre.

Ténferegtünk, politizálgatni próbáltunk. Világos volt előttünk, hogy mától kezdve sok minden meg fog változni, valószínűleg az ország kárára.
Kosaras Sanyi fején találta a szöget: megjósolta, hogy megkezdődnek a komoly angolszász légitámadások. Elrendelték az együtt-tartást. Kósza
hírek keringtek, hogy egyes helyőrségekben; például a pápai ejtőernyősöknél a helyi parancsnokok elrendelték az ellenállást, (Később a hírek
alaptalanoknak bizonyultak.)
Velünk a németek mit sem törődtek, de másnap reggelre géppisztolyos német őrök posztoltak a hangárok előtt, és az egyik hangár előtt tárolt két
Héja is ugyanilyen felügyeletet kapott. Osztályparancsnokunk — számomra imponáló módon — odament, és harsány németséggel kioktatta a
zavartan géppisztolyukhoz kapkodó őröket: a világ legkorszerűbb vadászgépét őrzik, hát úgy vigyázzanak!

Ezen mindenki derült. Az őrök aztán egy-két nap alatt felszívódtak, de a Flugleitung maradt. A repülési tilalom megszűnt, de minden repülést nekik
is be kellett jelenteni, szignálták a repülési parancsot. Az évfolyamunkból csak ketten maradtunk Lapossal Mátyásföldön. Az utánunk avatottak
mind Me 109-es átképző tanfolyamon voltak vagy vannak, mert őket ugyebár Héján képezték ki; minket pedig „csak" CR 42-esen. El voltunk
keseredve.
Ekkor jött a Lepság-parancs: Mátyásföldön 1944. április l-jével meg kell alakítani az 1. hadsereg és 2, hadsereg futárrepülőrajt, három-három
pilótával és 20-20 főnyi földi résszel. Itt a nagy lehetőség, hogy megszabaduljunk a repüléstől olyannyira iszonyodó Csekmétől! (Később tudtuk
meg, hogy a parancsnok tüdőbetegsége miatt le volt tiltva a repülésről.) Az se izgatott, hogy a büszke vadászrepülőkből közönséges kis
futárpilóták lettünk, légi taxisofőrök leszünk, csak repülhessünk. Azonnal jelentkeztünk.
Jött is a parancs: a 2. hadsereg futárrajparancsnoka Cserny Miklós, beosztott tisztje Tobak Tibor hadnagy. Két napon belül megérkeztek
Mátyásföldre a gépeink is: egy FW 58-as Weihe, egy Arado Ar 96/a és egy Fieseler Fi 156-os Storch. Csakhogy Lapos meg én sem Storch, sem
Weihe vezetésére nem voltunk jogosítva. Ezért a gépeinket átadó Bodó százados mindkét típussal egy-egy kört csinált velünk, aztán elengedett
minket egyedül. Nekem kifogástalanul ment a kétmotoros Weihe, valahogy megéreztem, hogy a hosszú törzzsel »erékleszállást kell csinálni. (A két
főkerékre kell földet érni, nem úgy, mint a „hárompont-leszállásnál", amikor a két főfutó és a farokkerék egyszerre érinti a talajt, vagy „farokra
húzva", amikor a farokkerék ér le egy gondolattal hamarabb.)
Lapos első egyedüli leszállását — szerencsénkre — Bodó már nem látta. Lapos ugyanis a Weihével alacsonyan húzatott be, és a kilebeg- tetésnéi
szépen farokra húzta, mint a 42-est. Csattanás, a farokkerék becsuklott, a Weihe szépen csúszott a kissé belapult farkán, míg csak meg nem állt...
Mondtam a magamét.

Újdonsült futárrajbeli hangármesterünkkel alaposan megvizsgáltuk a Weihét. Új farokkerék mindenképpen kellett. A rendeletek előírták, hogy a
legkisebb gépsérüléssel járó repülési eseményt azonnal jelenteni kell a Légierőparancsnokságnak. De nem jelentettük. Éneikül viszont nem
tudtunk hivatalos úton új farokkereket szerezni.
Akkor csaptunk a fejünkre! A reptér végén volt egy roncstemető.' Oda hozták be annak a Weihének a roncsait, amellyel Poós Jenci az ősszel
agyonverte magát. Rövid keresgélés után megtaláltuk az épségben maradt farokkereket. Poós Jenci halálában is segített nekünk. Nem kelleti
magunkat az elöljáró parancsnokság előtt már a kezdet kezdetén lejáratni.
Csudai őrmester, a hangármesterünk fél nap alatt rendbetette a gépet. Az új farokkerék vidáman forgolódott gurulásnál, a behorpadt faszerkezet új
vászonborítást kapott, átdukkózták. Csak akkor derült volna ki a turpisság, ha valaki odamegy a gép farkához és a farokkerék előtt
megnyomogatja a vászonborítást. Ami engedett volna a kéz nyomásának, jelezve, hogy alatta nincs merevítés, csak a semmi. Ez azonban csak
szépséghiba, a terhet nem a külső borítás, hanem az acélvázszerkezet hordja.
Április 3-án át kellett mennünk a csepeli régi repülőtérre, hogy ott két gépkocsit, egy kis és egy nagy Wanderert átvegyünk. Délelőtt 9 és 10 óra
között vettük át őket. Á nagy Wanderert azonnal útba indítottuk Mátyásföldre. A másikkal — úgy terveztük — kis próbakocsikázást csapunk, úgy
térünk vissza repülőterünkre.
Ragyogó, felhőtlen, igazi tavaszi napunk volt. Közepes erősségű dél-délnyugati szél fújt. A sofőr, Topler őrvezető próbálgatta a kocsit. A Gubacsi
hídon átjövet a Soroksári úton robogtunk. Amikor ráfordultunk a Hungária körút irányára, megszólaltak a szirénák. Meglepődtünk, mert az eddigi
riadók általában este következtek be, éjjeli berepülések miatt. Nappal, ha volt is riadó, csak egy-egy felderítő húzott el nagy magasságban.
Rosszat sejtettünk. Nem azt tettük, amit az előírások szerint tennünk kellett volna, azaz azonnal leállni az út szélére és óvóhelyet keresni. Topler
rákapcsolt, százas tempóban értük el a Fradi-pályát.' A gépkocsimotor zúgása mellett is jól kivehető ágyúdörgés ütötte meg a fülünket. Az üllői utat
keresztezve, az első jobbra vezető úton bekanyarodtunk, és a víztoronytól kb. száz méterre kiásott légvédelmi árkoknál megálltunk. És akkor
életünkben először meghallottuk azt a fenyegető, mély morajlást, amelyet a közelgő, több száz gépből álló négymotoros kötelék hallatott...
A következő pillanatban megpillantottuk a napfényben csillogó^ villogó kötelék első gépeit. Beugrottunk az árkokba. A bombázók nyílegyenesen,
feltartóztathatatlanul húztak észak felé, a Duna tengelyében. A légvédelem szakadatlanul lőtte pamacsait a kötelék köré; de láthatóan találat nélkül.
A kötelék a legkevésbé sem szóródott szét. Bombasuhogást nem hallottunk, a szőnyegbombázások mély dübörgése egybefolyva repesztette a
fülünket.
A gépek majdnem a fejünk felett húztak el. Vonulásuk végtelenül hosszúnak tűnt. Hogy mire gondoltam eközben? Először arra; miért is nem lehetek
a levegőben, hogy nekirontsak és megmutassam nekik, hol lakik a magyarok Istene! Aztán kissé higgadtabban: van egy Storchunk, egy Aradónk
meg egy Weihénk. A Storchon van egy géppuska, a Weihén kettő. Hát ez kissé kevés. Aztán meg az jutott eszembe: nem találnak a légvédelmi
tüzérek, pedig mennyi célt repültem nekik 4500 méteren! Márpedig a támadók kb. 5000 méteren lehetnek, nem magasabban, a 8,3-as lövegek
legjobb lőtávolságában, mégsincs találat! Hol az az egy vadászszázadunk legalább, Giliszta és a többiek hol járnak? Vagy már mind lelőtték őket?
Ekkor éreztem meg először, hogy ez a kis ország képtelen lesz ezeket feltartóztatni. Olyan sokan vannak és olyan magabiztosak! Olyan messziről
jönnek, mérnöki pontossággal célra repülnek.
Csepel irányában szörnyű, fekete füstgomoly. Égett szag terjeng, a levegő tele van töméntelen fehér lapocskával. Először azt hittem, tán
röpcéclulák, de nem. A Fanto Kőolajipari Művek személyi nyilvántartásának lapjai voltak. Az első céljuk tehát: Csepel. (Később kiderült, hogy a
horthy-ligeti — ma Tököl — repülőgépgyár, sőt a ferencvárosi pályaudvar is „kapott".)
Szóval, ma pár ezer „ami" (így hívtuk az amerikaiakat) azért reggelizett kora hajnalban, hogy déltájban leszórhassák bombaterhüket, a 15. amerikai
légi hadsereg első „üdvözletét" a magyar fővárosra. Hálából március 19-ei viselkedésünkért.

Nehezen tértünk magunkhoz, ott a Népliget szélén ... Sokkolt a látvány. A háború kilépett számunkra az újságok lapjairól és megkeresett minket. A
nap folyamán kapott hírek beszámoltak az első légi győzelmekről. De hiába, a támadást nern tudták megakadályozni. A veszteségek nagyok
voltak. Ezernél több halott és több ezer sebesült, így mondták.
Személyes rossz hírt is kaptunk. A Repülő Átvételi Bizottság (RÁB) két felszálló készültségi Me 210 típusú gépe közül az egyik fegyverhiba miatt
visszatért. A másikban korábbi nagyszerű vadászoktatóm, Nagy Kornél hadnagy ült, Kuthy őrmester rádiós lövésszel. Kornél egyszál magában
megtámadta a Pest ellen húzó hatalmas Liberator- köteléket, de mielőtt még lőni tudott volna, kéttörzsű Lightning vadászok támadták meg a —
vadászfeladatra egyáltalán nem alkalmas — 210-esét. Egyiküket Kornél lelőtte, de miután Kuthy őrmester puskái bedöglöttek, sorban találták el a
sorozatok gépüket. Az egyik motor leállt. Kornél hasra „dobta" a gépet a város közelében, de közben egy, az üléstérben robbanó 20 mm-es
repeszgránát egyik repesze kilőtte a fél szemét. Több sebből is vérzett, ennek ellenére simán hasraszállt, de a Lightningek ezzel nem érték be, ők
teljes megsemmisítésre törekedtek. Kuíhy őrmestert szabályosan szétlőtték. Kornél megúszta, de hosszú időre kórházba került. (A háború
befejezése után, 1943-ban fél szemmel megnyerte a győri centenáriumi vitorlázórepülő versenyt...)
Nagy feltűnést keltett, hogy Szolnokról felszállt néhány Héja vadászgép is ... Hihetetlen bátorság volt azokban a fiúkban. A teljesen korszerűtlen,
nem éppen jóindulatú, rosszul felfegyverzett gépekkel neki a százával húzó Liberatoroknak! Partos András hadnagy volt — tudomásom szerint —
az egyedüli, aki közvetlen harci érintkezésbe is került velük. Sikerült a Liberátorokat megközelítenie, de mielőtt lőhetett volna, számtalan elhárító'
cső tűzkörletébe került. Gépe kigyulladt, ejtőernyővel kiugrott ugyan, de egyik szemére elvésztette látását. (Felgyógyulása után a Puma-ezrednél
földi szolgálatot teljesített.)
A 2 1. századtól vagy tízen szálltak fel. így részünkről vagy 25 gép ■— Me 109-es é s 210-es — lehetett a levegőben. Mi volt e z a z amikhoz
képest...
Bennünket Lapossal nagyon levert, hogy nem lehettünk a levegőben, mint a többi vadászrepülő bajtársunk. Kicsit szégyelltük is magunkat.
Most már ha kellett, ha nem, mindig volt napközben riadó. Az idő nagyon szép volt, a légiriadók szünetében gyakorló repüléseket végeztünk.
Minden együtt állt a futárraj indulására, amikor április 13-án bekövetkezett a második nagy bombatámadás.
Ami előzőleg Ferihegyből és Horthy-ligetből megmaradt, az ezen a napon teljesen megsemmisült. A mátyásföldi parancsnoki épület tetejéről
tehetetlen dühvel néztük Lapossal Ferihegy pusztulását, az égig érő füstfelhőt. Pár napja repültünk át Lapossal baráti látogatásra. Ferihegyen
minden szép és viszonylag modern volt! Utóbb tudtuk meg: csak romok és hatalmas bombatölcsérek maradtak.
Későbbi jóbarátom, Szentiványi (Schmidt) János főhadnagy ■— „Sminyu" — beszámolóját idézem erről a napról. (Ő is sebesülten hozta le 210esét. Súlyosan sérült, de felépült és a háború végét már a Puma-ezred III. osztályánál érte meg, Máthé Laci századánál.)
,,A hajózópihenőben kártyázunk, beszélgetünk, amikor 11 órakor szigorú készültséget rendelnek el. Rohanunk a gépekhez, alighogy a szerelők
bekötöttek bennünket — az ülésbe a hevederekkel — máris felrepült a startparancsot jelző rakéta.

Egymás után dördülnek föl a Me 210-esek motorjai. Dőczy Lóránd alezredes, a parancsnokunk gépe elindul a startvonalra. Hosszú sorban
gurulnak a 210-esek, majd őrült rohanás után, egymás után emelkednek fel. Alattunk a hatalmas porfelhőben már 109-esek startolnak. Olyan a
nagy ferihegyi repülőtér, mint egy felbolydult darázsfészek! Valamilyen ismeretlen ösztön arra késztet, hogy búcsúzva tekintsek a szép épületekre,
hangárokra, a magyar repülés legújabb, legmodernebb támaszpontjára.
Boskovits „Bob" gépét figyelem, ő a géppárparancsnokom. A város fölé érünk, magasság 500. Hatalmas légvédelmi tűz. pamacsok, nyomjelzők.
A pesti légvédelem kitesz magáért. Teljesen mákos az ég! Dóczy „gazda" hangja hallatszik a rádióban. Gyalázza a tüzéreket, azonnali „Tüzet
szüntess !"-t kér a Szikla-központtól (röviden „a Sziklá"~tól), a Gellért-hegy mélyében székelő parancsnokságtól. Szerencsénkre megússzuk,
veszteség nélkül emelkedve kijutunk az értelmetlen életveszélyből. Persze meg lehet érteni a tüzéreket. Éppen elég letolást kaptak tegnapi
passzivitásukért, nem lőttek, amikor valóban kellett volna. Ma alighanem egy csapat verébre is sortüzet adtak volna le.
A Szikla irányítására a Balaton térségére fordulunk. 5-6000 méter magasságban el is érjük, ekkor a Szikla helyesbít és Győr felé irányít, jelezve,
hogy egy nagy négymotoros kötelék Győrt bombázza. Győr fölé érve megdöbbenéssel látjuk az égő várost, a hatalmas fekete füstfelhőket.
Elkéstünk.
A Szikla most Pest fölé rendel, mondván, hogy hatalmas, több száz gépes kötelék kezdte meg Budapest bombázását. így hát eddig hiába töltöttük
az időt, most meg még Pestről is elkésünk!
Dóczy ráfordítja a köteléket a pesti irányra. Percek múlva 7000 méter magasságban már látjuk, hogy odahaza nagy baj van. Hatalmas villanások,
gomolygó füst alattunk.
Egyszerre csak egy nagy boly, 40-50 négymotoros közvetlen közelébe kerülünk. A légvédelem eléggé pontos pamacssorozata lobban föl, közel
hozzánk. A négymotorosok sok száz csőből ugyancsak minket lőnek. Kötelékünk sajnos, szétszóródik. Én ragadok Bob gépéhez, de mást nem
látok. Lehetséges, hogy csak ketten maradtunk? Gondolkozni nincs idő. Bob gépének orra villog, én is nyomom a billentyűket. A mélységben
lépcsőzött hatalmas repülőtestek között rohanunk. Hirtelen szörnyű látvány: egy Liberátort az orrunk előtt talál el egy 88 mm-es ágyúlövedék, az
egész balszárny, rajta a két motorral, lerobban a törzsről, és már lángol minden ... Fekete pontok válnak el a törzstől, nyílnak a fehér gombák, de —
mily borzalmas! Majdnem mindnek ég az ernyője és a ruhája!
Az egyik ejtőernyős mellett egészen közel suhanunk el, egy pillanatra látni vélem eltorzult arcát, égő ruháját csapkodja az égő ejtőernyőn lógva.
Átélem rettenetes helyzetét.

Bob leborít, én utánafordítok, fejreállunk. A sebességmérő mutatója meghaladta a kritikus 800 km/órát, a zuhanófékeink nincsenek kieresztve, a
szárnyaink bármely pillanatban lecsavarodhatnak! De bízom Bobban, berepülőpilóta, csak tudja, mennyit bír a 210-es? És mi van, ha megsebesült,
és most együtt megyünk bele a földbe?
Bob megkezdi a felvételt, nincs baj. 1000 méteren vagyunk, nem ismerem fel a tájat, de nincs időm ezen meditálni, mert a rádió megszólal: —
Összes magyar vadászok, gyülekezés a Csepel-sziget déli végénél 2000 méteren! — Megismétli. Bob a Dunát meglátva Csepel irányára fordul.
Enyhén emelkedik, nyilván, hogy a 2000-es magasságot elérve érjünk a gyülekezési légtérbe. Már majdnem ott vagyunk, amikor látom, hogy
gépek köröznek a Csepel-sziget déli vége fölött, legalább nyolcan. Megörülök, biztos a mi Messzerjeink! Aztán vérfagyasztó pillanat: az egyik gép
a hasát mutatja, és látom, hogy kéttörzsű! Lightning! Mint az őrült, ordítok a rádióba: — Vigyázz, Bob. előttünk Lightningek!
Bob nem felel. Kissé lemaradva követem, mert meg vagyok győződve, hogy Bob a túlerő elől kifordul. A Lightning igazi vadászgép, nagy tűzerővel
és minden szempontból nálunk jobb repülési tulajdonságokkal. A mi gépünk csak többfeladatos romboló.
Döbbenten látom, hogy az egyik Lightning fölhúz és felénk fordul! — Bob, vigyázz, támadnak! — üvöltöm. — Jól van, látom őket, gyere, meglógunk!
— feleli, azzal éles fordulóba vágja a gépét, és kezdi zuhanásba vinni. Elkésett! Az első Lightning már rásorozott. Bob gépe fekete füstcsóvát
húzva zuhan a föld felé. Én utána. Jobb- ról-balról fényes nyomjelzőcsíkok vágják a levegőt. Előszedem az ösz- szes ravaszságomat, amit csak
tudok, húzom, nyomom, csűröm, lépem — szóval mindent csinálok, amit nehéz követni. Bobot szem elől vesztve harcolok az életemért,
kilátástalanul.
Végtelen hosszúságúnak érzem az időt, ezt érezhették az őskeresztények Néró császár oroszlánjai előtt. Egyedül, legalább hét-nyolc ellen!
Macska—egér harc. Főleg engem lőnek, de én is lövök, ahogy egy-egy Lightning elém kerül. Tüzel lövészem, Soltész Bertalan szakaszvezető is a
két távirányítható nehéz géppuskával. Egyszer csak elhallgatnak, Berci kétségbeesetten jelenti a fedélzeti rádión: — Akadály mindkét
géppuskánál, nem tudok lőni! — Éles fordulóban ezüst- törzsű Lightning a hasát mutatja, lövök, rövid sorozatot nyel el. De most az én fegyvereim is
elhallgatnak! Valószínűleg valamelyik elektromos kábelt érte találat, az elektromos elsütésű fegyverek bedög- löttek.
És ekkor jött a mentő ötlet! Az egyébként derült égen, vagy 3000 méteren feltűnt egy szép kövér gornolyfelhő. Az utolsó pillanatban sikerült
belehúznom.
Körülvett a csend, a megmentő tejfölfehérség. Csakhogy néhány másodperc múltán kibuktunk a felhő másik oldalán és ott ránk vetették magukat a
P 33-asok. Megkerülték a felhőt és mi éppen közéjük szaladtunk. Éles balforduló, vissza a felhőbe! Most már óvatosabb voltam. Éles balfordulóval
irányt változtattam a felhő belsejében. Sikerült, de csak másodperceket nyertem. Kétszer tudtam a trükköt megcsinálni, amikor a felhő egyszer
csak feloszlott! A repülőgépek légcsavarszele zavarta-e szét, vagy a leszálló légáramlás tette — de megint ott álltunk, illetve repültünk az aréna
közepén!
Húztam, nyomtam a gépet. Piecsegc-s — a törzset eltalálták. De a gép repül tovább. Berci jelenti: — Főhadnagy úr, megsebesültem, kiugrok az
ejtőernyővel! — Ne ugorj, megpróbálom a lehetetlent! —■ felelem. A kiugró Bercire céllövészetet rendeznének. Az a szándékom, hogy a majdnem
alattunk levő horthy-ligeti repülőtérre húzok alacsonyan, és ezzel a repülőtér légvédelmének tűzkörletébe vonom a kéttörzsűeket. Berci nem szól
többet, de amint húztam, nyomtam a ládát, a nagy „szegecselés" közepette újabb sorozat talál el. A jobb motoromból nagy füst és láng csap ki. A
légcsavart vitorlaállásba állítom, kikapcsolom a jobb motor gyújtását. 50 méteren lehetek. Űjabb robaj a fedélzeten, leáll a bal motor is! Alattam a
föld, gyümölcsfák ...
Idő ilyenkor nincs! Azonnal kell dönteni. Kiugrani már nem lehet. A sebességmérő mutatója rohan lefelé: 500—400 —300 km/h! A 210-es
legkisebb siklósebessége 250! Tehát egyenes irányban be a fák közé. A sebesség 200, amikor keményen földet érek, nagy csattanás, ütés.
(Csak utólag derült ki, hogy a Messzer erős szárnyai 18 szerencsétlen gyümölcsfát irtottak ki, míg a törzs megállt.) Sikerült úgy belopni magunkat a
gyümölcsösbe, hogy a törzs plexivel védett eleje nem ütközött fatörzzsel frontálisan. Mind a bal, mind a jobb motor gyengén füstölt, a jobb motor
égett is.
Eszméletemet vesztve előredőltem. A hirtelen fékeződésnél fejem a szoros bekötés ellenére is előrelendült, és kegyetlenül bevertem az előttem
függőlegesen belógó páncélüvegbe. A több repesztől sérült Soltész Berci önfeláldozóan kikászálódott az ülésből és megkísérelt kiszabadítani.
Nem sikerült, mert a gép orra erősen deformálódott. Berci ekkor sebeivel mit sem törődve futásnak eredt a nem messze dolgozó szőlőmunkások
felé, és segítségért kiabált. Azok ijedten menekültek a véres lövész elől, azt hívén, hogy fel akarja őket koncolni. Berci elgyengült, ordítva
káromkodni kezdett. Ez meggyőzte a munkásokat. Aki így tud káromkodni, az csak magyar lehet. Visszasompolyogtak, és Berci vezetésével
nekiláttak, hogy az égő gépből kimentsenek. Csakhogy a fölöttük keringő Lightningek, észlelve, hogy a személyzet így megmenekül, akcióba
kezdtek. A munkások már majdnem kihúzták eszméletlen testemet az ülésből, amikor Berci kénytelen volt elkiáltani magát, hogy mindenki fusson,
mert a gépek alacsonytámadnak!
így hát ott maradtam eszméletlenül a gépben. Igen nagy szerencsémre azonban a támadók a gépem farka felöl közeledtek, ennek köszönhettem
életemet. A hátpáncél teljesen megvédett! Végiglőtték a gépet, de engem nem ért újabb találat.
Berci villámgyorsan visszafutott az emberekkel, kihúztak a gépből, és oldalt valami takarásba rohantak velem. A Lightningek még egyszer
végiglőtték a szerencsétlen fűrészemet, amely végképp elégett, A 2000 liter benzin akkora detonációval robbant fel, hogy a közeli faluban sok
helyen kitörtek az ablakok. Az emberek velem ekkor kb. 50 méterre lehettek a géptől. Mindenki feküdt, így a lökéshullám megkímélt bennünket.
Aztán az emberek a ráckevei szőlőbe, egy borospincébe vittek. Itt történt egy hihetetlen véletlen, amelynek — az orvosok szerint —
megmaradásomat köszönhetem. A szőlőben volt éppen Kovács Jó zsef repülőőrnagy — „Juszuf" néven ismerték a vadászrepülők —■ felelése,
Éva asszony, az elsők között ért a borospincéhez, megnézni, hátha ismeri a sebesült pilótát.
— Jesszusom, Sminyu, te vagy az? — kiáltotta, amikor meglátott. A kiáltásra magamhoz tértem, felültem és úgy bevágtam újra a fejemet, ezúttal
egy lelógó gerendába, hogy megint elvesztettem az eszméletemet ...
Rövidesen előkerült egy mentőautó, orvosa elsősegélyben részesítette a már erejét vesztő Bercit. Rólam azt mondta, hogy bár vannak még

életjelenségeim, d e a kórházba szállításnak már nincs sok értelme. Kovács Juszuf feleségének erélyes fellépésére végül mégis ráállt, hogy
bevigyenek. A mentő elindult.
Nem sokkal Ráckeve után hazatérő P 5l-es Mustang vadászgépek fedezték fel a nagy vöröskereszttel ellátott mentőautót. Bercit és engem sietve
az útszéli árokba ráncigáltak. A Mustangok csak az üres autót tudták szitává lőni, majd eltávoztak. Csodával határos módon az üzemanyag, a
motor és a kerekek a sok találat mellett éoen maradtak. Most már nyugodtan folytathattuk utunkat a kórház felé."
Sminyu felépült, a háború végét a Puma-ezred III. osztályánál érte meg.
Budapest népe még fel sem ocsúdott az első támadás okozta sokkból, amikor ez az április 13-ai második támadás megrázta. Százak és százak
haltak meg, asszonyok, öregek, gyermekek is. Ettől kezdve a hátország is front lett.
A bombázás napján indult el a futárraj földi része, bevagonírozva,
irány Alsóbudak. Megtaláltuk a térképen: kis falu Erdélyben, nem messze Besztercétől. Mi a csuda lehet ott? Majd megtudjuk. 14-én reggel 7
órakor kaptuk géptávírón a parancsot a Légierőparancsnokságtól, hogy a futárraj légi része azonnal települjön át a kolozsvár— szamosfalvi
repülőtérre és ezzel közvetlenül a 2. hadsereg-parancsnokság közvetlen alárendeltségébe utalnak. Végre megszabadulunk Mátyásföldtől!
Erdélyben
1944. ÁPRILIS 14. — 1944. JÚNIUS 4.

A ragyogó tavaszi délutánban, a Weihe pilótaülésében Kolozsvár felé vettem a kurzust, de úgy, hogy Kisújszállást is érintsük. Édesanyámat
akartam a levegőből meglátogatni, amire eddig még soha nem volt alkalmam. A kolozsvári kurzustól csak pár foknyira kellett eltérnem déli irányba.
A repülési magasság akkoriban nem volt előírva, tiltott területek se voltak. Csak amikor Budapestről kirepültünk, akkor kellett a „kapukat" és a
magasságot betartani. Nekünk 100 m magasan kellett a mendei vasútállomás fölött kirepülni. Attól kezdve kellemes magasságban, 5-600 méteren
utaztam, erősen remélve, hogy a délutáni órákban már nem kell tartam a Lightningektől. Nagyon jó volt a látás, élveztük a repülést, a szépidőfelhőnek nevezett gomolyokat és a tánczenét Belgrádból, amely a fedélzeti rádióból áradt.
Volt időm summázni életem eddigi folyását. Ügy éreztem, tulajdonképpen még semmi nem történt velem. Vagy mégis? Ifjúkori vágyam teljesült.
Repülőgépet vezetek, érzem azt a csodálatos érzést, amely a repülőembereknek (a mi időnkben még) megadatott. Repülőtiszt lettem, Arany Sas
virít a jobb mellemen. Az, hogy csak egy lomha kétmotoros zümmög alattam, nem pedig büszke vadászgép motorja dörög, most nem bántott.
Tudtam, hogy előbb- utóbb rám fog fanyalodni a légierő, hiába bújkálok Erdélyben.
Erdély is izgatott. Hallatlan nagy öröm volt nekem és minden magyarnak Erdély egy részének visszatérte. Bár volt olyan ismerősöm, aki
kinyilvánította, hogy nagy árat fogunk ezért még fizetni! Normális ember hogy beszélhet így — gondoltam. Meggyőződésem, hogy széles e hazában
az emberek legtöbbje egyetértett a második bécsi döntéssel, ha Hitlerért nem is rajongtunk. El kellett azonban ismerni, hogy Hitler és Mussolini
nélkül nem kaphattuk volna vissza a Trianonban tőlünk igazságtalanul elrabolt területeink legalábbis egy jelképes részét. A háború kimenetelére,
arra, hogy el is veszthetjük, egyetlen gondolatot sem vesztegettem.

Így értünk Kisújszállás fölé. Mélyrepülésben húztam el a város középpontjában levő egyemeletes postaépület fölött, ahol édesanyám lakott, Vili
nagybátyámékkal és nagyanyámmal együtt, no meg a két öcskös, Géza és Karcsi. Nagy riadalom volt! Mire második rácsapásra fordultam, már az
egész család a posta hátsó kertjébe rohant kendőkkel, sőt lepedőkkel felszerelve. Édesanyám a szemét törölgette ...
Észnél kellett lennem, mert a posta mögött 150 méterre magasodott a református templom magas, vaskos tornya. Biztos, hogy a torony az
erősebb. Én nem óhajtottam családi körben kiterülni, különben is, ilyenkor mindig eszembe jutott Precíz Pista. („5 méter az nem 5,10 és nem is
4,90!") Kevésbé figyeltem hát a családot és jobban a templomtornyot.
Tovább! Iránytűbeállítás úgy, hogy a biztonság miatt Nagyváradot jobb kézre hagyjuk. A bécsi döntés után meghúzott román—magyar határ
ugyanis igen faramuci módon húzódott. Vigyázni kellett. Román területre tévedni, ott kényszerleszáll- ni, semmi jóval nem kecsegtetett.
Megdobbant a szívem, amikor megláttam Nagyváradot, majd amikor elértem a Királyhágót. A Kis-Szamos völgye onnan már egy ugrás csupán,
aztán egyszerre csak alattunk volt a történelmi város, kincses Kolozsvár. A repülőtér a várostól keletre, Szamosfalva területén fekszik.
Beálltam az iskolakörre, és megkezdtem a leszállás előtti műveleteket. A hangárok előtt Stukák, Héják, Stösserek és Nardík .álltak. A legközelebbi
hangárhoz begurulva meglepetésemre Lapost és egyik őrmesterünket, Csudáit pillantottam meg. Tőlük tudtam meg, hogy egyelőre nincs
Alsóbudak. Az egész futárraj Kolozsvárott marad. Nem is bántam. Ügy éreztem, hogy itt a sok repülőgép nemcsak dísznek van kiállítva. És már az
első pillanatban több kedves ismerős bajtárs sictett üdvözlésünkre. Szinte otthon éreztem magamat.
Másnap reggel távmondatot kaptunk, hogy azonnal jelentkezzünk a 2. hadsereg parancsnokságán. Ott ért az első meglepetés. Mi ugyanis azt
hittük, hogy közvetlenül a hadseregparancsnok alá leszünk rendelve. Nem így volt. Közvetlen elöljárónk a 2. hadsereg repülőparancsnoka lett, egy
legendás hírű, akkor már öregnek számító, régi vadászparancsnok: Schwager János ezredes. Nagyon kedvesen fogadott bennünket. Közölte,
hogy az úgynevezett „nagy", Wanderer kocsiját, sofőröstül a mi gondozásunkba adja. Használhatjuk, amikor ő nem tart rá igényt.

Most jött a második meglepetés! Mert ki volt Schwager atyánk segédtisztje? Nem más, mint Lasztóczy János százados, vagyis Lefkács, egy évvel

ezelőtti akadémiai osztálytisztünk és sanyargatunk! Aki akskorunkban fegyelmezési céllal közénk akart lövetni. De lám itt teljesen megváltozott!
Most ugyanis (mély sajnálatára) nem volt elöljárónk, ő maga nem adhatott nekünk parancsokat, csak közvetíthette őket. A repülőtéren lakott, és
ahhoz, hogy bejusson a városba, kocsira volt szüksége. Márpedig mindkét kocsival mi rendelkeztünk. Így aztán Lefkács jobbnak látta baráti hangot
megütni. Modora javuliával élvezhette a velünk való barátkozás előnyeit is.
Egy napon soron kívül akart Szamosfalvárói a körülbelül 10 kilométerre levő Kolozsvárra bemenni. A reptéri busz már elment, csak a mi két
személykocsink csillogoit-villogott az épület előtt. Lapos meg én éppen jól megérdemelt ebéd utáni pihenőnket töltöttük, szalmazsákunkon heverve.
Lefkács szépen kopogott, majd a „Szabad!" felszólításra belépett a szobánkba. Lapos ágyához ment és megszólalt: — Uraim, melyi- kőtök a
segédtiszt? — Lapos az ujjával felém bökött. Lasztóczy hozzám fordult: — Kérlek szépen, nagyon szeretnék bemenni a városba az egyik
kocsitokon, ugye megengeditek? — Lapos, kérlek engedélyezed ? — így én. — Na, nem bánom, de csak este 10-ig! — szólt Lapos, vigyorgását
palástolva.
Lasztóczy mindent megígért, nekünk pedig távozása után féktelen jókedvünk támadt, hogy végre nekünk sikerült vele szemben fölénybe kerülni. De
aztán jó bajtársi viszony alakult ki köztünk, már csak azért is, mert mi biztosítottuk a havonta kötelező repülési idejét is, ami a repülési pótdíj feltétele
volt. Lefkács egyébként szeretett repülni, de a repülőgép-vezetéshez meglehetősen „botkezű" volt. Megfigyelőnek lenni (korona nélküli Arany Sast
viselni) természetesen igen megtisztelő volt, hiszen a megfigyelőknek sokoldalú katonai képzettséggel kellett rendelkezniük. Hanem azért a
koronás Arany Sas mégiscsak szebben csillogott.
Majd' minden napra jutott repülés, amit nagyszerűnek találtunk. A nagy repülési ínségből szinte a bőség zavarába kerültünk. Szamosfalvai
tartózkodásunk harmadik napján hadi (szükség-) repülőtérnek alkalmas helyeket derítettünk fel Lasztóczy kíséretében. ü hozta a helységneveket,
én pedig gyorsan elkészítettem az útvonal vázlatokat.
Ott-tartózkodásunk szűk két hónapja alatt végig nem tudtam betelni Erdély szépségével. Sokat láttam a vidékből, de nem eleget. Annyit azonban
igen, hogy soha ne felejtsem el, és amíg élek, olthatatlan nosztalgia ne gyötörjön a mindig zöld Székelyföld után.
Nos, Weihével barangoltunk egy teljes délutánon keresztül, szép nevű falucskák határában leszállva, majd ismét levegőbe emelkedve. Egy helyen
csupán annyit időztünk, hogy a megfelelő adatlapot kitölthessük az adott terület méreteiről, jelenlegi állapotáról stb. Megszerettem az igen kezes
Weihét, eléggé kis területen biztonságosan le- és felszállt, szinte nem akart „átesni", vagyis viszonylag kis sebességgel is biztonságosan repült.
Rémüldözött is Lasztóczy: — Sebesség! Leesünk! — kiabálta nemegyszer. Mondtam neki, ha velem repül, akkor ne bújjon a sebességmérőbe,
van nekem annál jobb mérőműszerem... (Ami nem finom, de egyértelmű utalás arra, hogy a pilóta legérzékenyebb „műszere", amin a
legközvetlenebbül érzi a háromdimenziós mozgást — a feneke.) Megmagyaráztam neki, hogy a hangárfalra festett intelemben — „Kevés
sebesség halálos, elég sebesség hatásos" — a hangsúly az „elég" szócskán van!
Valahányszor a Weihével kellett repülni, a feladat mindig nekem jutott. Lapos nem törte magát érte, gondolom, a mátyásföldi balsikeres
hárompont-leszállás miatt. De eszem ágában sem volt rosszmájú megjegyzéseket tenni, örültem, hogy repülhetek. Laposnak ott volt az Arado meg
a Storch.
Pár nap alatt otthonosak lettünk a szamosfalvai repülők világában. Minden alakulatnál tiszteletünket tettük. Megismerkedtünk Lévay „Szőr"-rel is.
Lévay Győző volt az egyetlen magyar Stukaalakulat (akkor még század) parancsnoka. (Stukának „becéztük" — a német Sturzkampfflugzeug,
vagyis zuhanóbombázó szó rövidítésével — a Junkers Ju 87-es repülőgépet.)
Szőr atya — mindenki így hívta — láthatólag megkedvelt minket, mert ismeretségünk harmadik napján már a „Futárok, büdös állatok!"
megszólítással illetett, ami — általános vélemény szerint ■— nem akármilyen megtiszteltetésnek számított. Szőr atya nagy vagány, de
rettenthetetlen, bátor pilóta volt. Kitűnő harci alakulat parancsnoka, akit beosztottjai atyjukként tiszteltek, szerettek, és ha kellett (márpedig kellett),
tűzbe mentek érte és vele.
Alakulata frontszolgálat utáni pihenőn és típusváltáson volt akkoriban. A Ju 87/b típusú Stukák napja már leáldozott. Kis sebességük, nagy
sebezhetőségük miatt jelentős veszteségeket szenvedtek. A típusváltás a továbbfejlesztett, erősebben páncélozott és 75 km/óra sebességgel
gyorsabb Ju 87/D-re, nem sokkal Kolozsvárra érkezésünk előtt, történt meg. A 102/2 zuhanóbombázó („zubó") század újabb bevetése az egyre
közeledő keleti fronton 1944 áprilisában már mindennap várható volt.
Körülbelül így voltak Pottyondy Laciék is, a Ricsi-századként ismert 2/2 vadászszázad. (Később 102/2 századdá alakultak.) Kolozsvári
tartózkodásunk alatt azonban egyelőre csak Héjákkal repültek, és várták a típusváltást a Me 109-re.
Mi bezzeg fájó szívvel néztük a Héjákat. Ha legalább 20 órát repülhettünk volna ezzel a típussal, akkor most az alakulóban levő Puma-osztálynál
lehetnénk. Ehelyett futárrepülőkként tén- férgünk Szamosfalván. Mindenkinek elsírtuk „bánatunkat". Poty- tyondi Laci elgondolkozott és rövid
töprengés után ígéretet tett, hogy — kapcsolatai révén — mindent megtesz, hogy visszakerüljünk vadászrepülő-alakulathoz.
Igen ám, mondtuk mi, de a 20 repült órát hogyan szerezzük meg? Mire Laci kijelentette: — A húsz órát már holnap elkezditek nálam, suba alatt! —
Nem tudtunk szóhoz jutni, kapkodtuk a levegőt. Ilyen ember is van? Hiszen mint repülőket nem is ismer, csak az évfolyamtársaink véleményére
hagyatkozhat, és csak úgy szíre-szóra, saját felelősségére Héjákat ad a kezünk alá? És géptörés vagy akár baleset esetén vállalja miattunk a
hadbírósági eljárást? Hát ez nem létezik! Laci azonban nem sokat hagyott bennünket tátogni, hanem megkérdezte, hogy holnap reggelre meg
tudjuk-e tanulni a Héja műszaki leírását? Persze hogy megtanultuk.
Másnap reggel pedig Pottyondy százados állta a szavát, és egymás után elengedett minket Héjával. Két hét alatt — szabad időnkben —
elvégeztük az összes előírt feladatot, majd kb. három órát kötelékeztünk, követési gyakorlatokat csináltunk és műrepül- tünk. A repülőleírásunkba
pedig szép pecsétesen belekerült, hogy jogosítva vagyunk Héjával repülni, és a repült időnk több mint 20 óra! Nagy volt a boldogságunk. Kezdtük
hinni, hogy az ígéret másik fele is teljesülni fog. Egyet azonban Laci kikötött: ha sikerül neki Messersehmitt-tanfolyamra vezényeltetni minket, akkor
tudomásul vesszük, hogy utána áthelyeznek a kolozsvári századhoz. Ezt természetesen el kellett fogadnunk. Mire megkérdezte, hogy nem akarjuk-

e a Nardit is repülni. A válasz: lelkes „Igen"!
így aztán repülhettünk néhány órát ezen az érdekes gépen is. Bár futár- és gyakorlógépnek készült, kitűnő Alfa Romeo motorjával mégis igen gyors
volt. Az Arado kategóriájába tartozott, de sebessége a Fiat CR 42-es öreg vadász sebességéhez hasonló. Ám vigyázni kellett vele, mert kissé
„ideges" gépnek bizonyult. Első alkalommal jól megijesztett.
Ügy mentem el vele, hogy a kezelési utasítását és leírását el sem olvastam. A szerelő mondta meg, hogy hol a futó-, fékszárny- stb. állító
berendezés „bizgettyűje". Könnyű start, futó, fékszárny be, emelkedés a kijelölt légtérbe. Ismerkedem „őnagyságával". Már jó fél órája élveztem a
gyors kis gépet, amikor eszembe jutott, hogy csak 30 percre kaptam engedélyt. Levettem a gázt és siklófordulókba kezdtem.
Egyszerre csak a műszerfal és az első plexi között megjelenik egy kb. 5 centi átmérőjű nyeles tárcsa és ide-oda kezd mozogni, akár egy
ablaktörlő. Nagyon megijedtem. Ügy véltem, hogy kigyulladt a motor! Az eddig általam repült olasz gépeken, a Rómeón, a CR-eken ugyanis egy
kivágódó, harmonikaszerűen kitáguló piros paprikajancsi jelezte a motortüzet. Gondoltam, ezt jelenti itt a piros tárcsa.
Tűzoltókészülék nem volt a gépen. Rajtam az ejtőernyő, de azért mégis csak borzasztó, hogy az első Nardi repülésemen ki kelljen ugorni. Ilyen
pechet! De égési szagot nem éreztem. Talán mégsem súlyos a baj. A gázt azért azonnal lekaptam és figyeltem, szaglásztam. Lángok sehol. Ám
ahogy sebességem nőni kezdett (a gép orrát ugyanis jól megeresztettem), a piros tárcsa hirtelen abbahagyta az integetést és békésen elbújt a
műszerfal mögött! Ki érti ezt? Másodpercek után „esett le a tantusz"; a tárcsa akkor kezdett integetni, amikor a sebességem 2C0 km alá csökkent!
Akkor ez nem lehet más, mint mechanikus emlékeztetés a futómű-kiengedésre! Ügy is volt. Az újólagos sebességcsökkentésnél a tárcsa újra
lengeni kezdett, és akkor fejezte be áldásos tevékenységét, amikor a futót kiengedtem. Kifújtam az ijedelmemet és simán leszálltam. Őrizkedtem
azonban szóvá tenni a kalandomat, nem akartam lejáratni magamat.
Két napra rá, ugyanezzel a géppel Horváth Gyula hadnagy, évfolyamtársam, Zsül, a matematikazseni, nem sokkal a Királyhágó előtt sziklafalnak
ütközött. Az utasként a gépen tartózkodó orvos zászlóssal együtt repülőhalált halt.
Pest felől jöttek, nagyon rossz látási viszonyok közepette. Nagyvárad után Zsül nem tehetett mást, minthogy ráállt a Kolozsvárra vezető
vasútvonalra, „félmásodikon". Nem is lett volna semmi baj, mert a sínek maguk jól látszottak, ele egy helyen szárnyvonal ágazott le és Zsül a gyors
géppel a jobb oldali vágány fölött repült tovább, azt hívén, hogy Kolozsvár felé tart. A sínek pedig egyik pillanatról a másikra megszűntek, egy
kőbánya oldalában... Zsül már nem tudott kifordulni, 300 km-es sebességgel ütköztek a sziklafalnak... Morbid tréfával azt mondhattuk volna, hogy
hibás váltóállítás okozta vesztüket.
Zsül már a második volt hát az évfolyamtársaim közül, aki repülőhalált halt. Nem sok idő múlva, május 24-én a Lightningek lelőtték Sárkány Sándor
hadnagyot, akit csipogó hangja miatt „Csibé"-nek hívtunk. Csibe a fasori gimnáziumban érettségizett, akárcsak én, de ő egy évvel utánam, 1940ben. Mivel én kénytelen-kelletlen egy évet civilként késlekedtem, Csibe utolért és végül együtt avattak bennünket hadnaggyá. Végtelenül jókedélyű
fickó volt, büszkén viselte a vitorlázórepülésben akkoriban jelentős rangot jelző „D" vizsga jel vényt. Elhatároztuk Lapossal, hogy ha sikerül a
Pumákhoz kerülnünk, akkor megfizetünk Csibéért.
Április 24-én Lasztóczyval Pestre mentem, futárpostát vittünk.
Lasztóczy kérte, hogy a Weihéve! menjünk, mert — úgymond — gyakorolni szeretné a navigálást. Beleegyeztem, ami sajnos azt jelentette, hogy
nem ejthettem útba Kisújszállást és nem tarthattam repülőnapot a piactéren. Sebaj. Nyugodt tempóval értünk Mátyásföldre, úgy 10 óra tájban.
Próbáltam Lasztóczyt rábeszélni, hogy „motorhiba" miatt csak másnap menjünk vissza, de ő hajthatatlan futártisztnek bizonyult. Azonnal kocsiba ült
és vitte a futárpostát a minisztériumba. De annyi ideje azért még akadt, hogy felhívja telefonon a menyasszonyát. Én is felhívtam a szívemnek
kedves lányt. Lefkács menyasszonya és Erika kirohantak Mátyásföldre, ahol negyedórás beszélgetés után tanúi lehettek életem „legszomorúbb"
vadászbúcsújának.
Start után megfordultam a Weihével és kemény rácsapással akartam a hölgyeinktől és a szerelőktől búcsút venni. (Az ilyesmit egy
vadászrepülőtéren a szerelők el is várták, mintegy a munkájuk jutalmául.) Ahogy nyomtam a Weihét a két virágos szoknya irányában, hát Lasztóczy
— úgy 200 méter magasan — felordított: — Földbe megyünk! Vigyázz! — Szóbeli feleletre se méltatva, válaszul ütközésig toltam a két gázkart. Két
kézzel nyomtam a gépet és sikerült is 300 km/óra fölé nyomni a békés madarat, amikor Lasztóczy a megfigyelő ülésben lekapta a gázt, és
meghúzta a másodkormányt. Hát ez már sok! Üjra belöktem a gázt, és nyomni kezdtem a gépet. Közben már majdnem túljutottunk a lányokon, és
még mindig magasan, vagy 100 méteren voltunk. így birkóztunk egy ideig, majd akkorát ordítottam, mint egy sebzett elefánt, mire Lasztóczy
ijedtében elengedte az „ekeszarvat". Persze későn.
Erika később megírta, hogy rémes volt nézni a kígyózó repülőgépet, azt hitte, hogy valami hiba van vele, azért repülünk összevissza ... Lasztóczy
nem mert közös elöljárónknak, Schwagner ezredesnek árulkodni, jól tudta, hogy az öreg vadász úgysem adna neki igazat.
Bevettem a kolozsvári kurzust. Az öreg Weihe 200 méter magasan, a délutáni nap sugaraiban békésen duruzsolt hazafelé. A fedélzeti rádióst
megkértem, högy keresse meg a belgrádi német ka- tonaadót és kapcsolja a fedélzeti fülhallgatókra. így azután Rosita Serrano spanyol dalain
elábrándozva értük el zavartalanul Kolozsvárt. Lasztóczy stikában az egész úton feszülten figyelte a légteret, amerikai támadástól tartott. Én nem
izgattam magamat, mert a légiriadó már délelőtt lezajlott. (Akkoriban nem voltak még divatosak a délutáni berepülések.)
Kolozsvárott Erikának megírtam a repülés igaz történetét, és elolvastam édesanyám levelét. Arról tudósított, hogy bölcs előrelátásból felküldte
Géza öcsémet Pestre, hogy csomagolja össza és szállítsa le minden holmimat, ruháimat, könyveimet Kisújszállásra, mert ott inkább biztonságban
lesznek. Szerencsére azonban holmijaim mennyisége meghaladta Géza teherbíró képességét, így aztán a háború után Budapesten megmaradt
pár ruhadarabom képezte összes földi vagyonomat. Kisújszálláson mindenem elveszett.
Erika korábban szóban már említette, hogy apja — szintén biztonsági okból — áthelyezi a dánszentmiklósi rokonokhoz. Erika gyakorlatiasságára
és a repülőgép-vezetési tájékozottságára jellemző volt az a levél, amelyben most hevenyészett „céltérképet" rajzolt új lakóhelyéről, hogy
megtaláljam és tisztelgő rácsapásokat hajthassak végre azon a tájon is. Bejelölt a vázlatra 16 szál (!) telefondrótot is, mint akadályt!

Egy nap, amikor megkaptuk a hadi pénzünket, moziba mentünk Lapossal. A fizetésünk Pesten maradt letétben, így a kis hadi pénzből tudtunk csak
kirúgni a hámból. Elegáns kocsink az volt, de pénzünk alig. Mozi után beültünk a „legelőkelőbb" kolozsvári szálloda, a New York éttermébe. A
pincér hajlongva várta rendelésünket. Ahogy ránéztünk az étlapra, láttuk, hogy minden rémesen drága. Kettőnknek együtt nem volt 10 pengőnél
több pénzünk, így hát húztuk az időt. Megkérdeztük a pincért, van-e alma? Közölte, hogy május eleje lévén, sajnos nem szolgálhat vele. Mire mi: —
Pech! Vacsorázni alma nélkül? — majd sürgősen távoztunk. Jó volt vacsorára a repülőtéri babgulyás — ingyen.
Ismeretségeket azért kötöttünk. Eljártunk néhány társaságba, ahol utászcsizmás szerelésben is szívesen láttak. Pottyondy Laci bájos felesége —
mint a legtöbb nő — szeretett volna házasságokat szerezni. Nálunk azonban nem járt sikerrel, már csak azért sem, mert ő sokkal csinosabb volt
bármelyik pártfogoltjánál. Ő pedig, ugye, tabu volt.
Sokat szórakoztunk viszont a repülőtéren. Mások rovására, nem is mindig szelíden. Történt pedig, hogy a hadseregparancsnokság törzsének
számos tisztje „felfedezte" a futárrajt, és a bátrabbak ki-kijárogattak, hogy egy kis potyarepüléshez juthassanak. Akkoriban azért a repülés még
nagy szám volt. Aránylag kevesen mondhatták el magukról, hogy már ültek repülőgépen, ha csak utasként is. Ezek fölött a repülések fölött
Schwager szemet hunyt.
Általában Aradóval vittük el a vendégeket. Aki szerényen jött, azza l megszerettettük a repülést. Aki pedig nagy mellénnyel, azzal viszont
megutáltattuk. A nagy vagányok esetében, akik nagy mellénnyel jöttek, kikötöttük, hogy egy rókázás 20 üveg sör a szerelőknek. A szerelők ezt
annyira megszokták, hogy már kértek
minket, ugyan szerezzünk nekik egy kis sort .71 A nagy vagányokat aztán lepedőn vitték ki a repülőtérről.
Május 15. táján Lapos fülig érő szájjal jött meg a városból. Kajánul közölte, hogy az imént kapott parancsot egy pilóta, egy ' hajózószerelő és egy
Storch kéthetes kihelyezésére, német alárendeltségben. Jó kaland kínálkozik. Természetesen magát jelölte ki a feladat végrehajtására. Csak
annyit tud, hogy Tusnádfürdőre kell repülnie, a többi ott derül ki. El is tűnt félórán belül.
Így hát magam maradtam a szobánkban, és — amúgy mellékesen — átvettem a futárraj parancsnokságát. Megszemléltem az anyagunkat és
ellenőriztem a létszámot. Csudai őrmester ezeket az ügyeket egy személyben intézte. Jól, mert mindenkivel el tudott számolni. A húsz ember közül
kettőt-hármat találtam a körletben, a többiek kimenőn voltak a városban. Csakhogy Csudai a helyőrség elhagyására nem adhatott volna engedélyt.
Minden szakmából egy-egy embernek mindig készültségben kellett lennie. Megszorítottam hát a kimenők engedélyezését. írásbeli parancsot
adtam ki, parancshirdetéskor felolvastam. Lapos — amikor visszatért — ezen jót röhögött, szerinte katonásdit játszottam.
20-án parancsot kaptam, hogy egy főgépszerelűi szerszámkészletet azonnal — légi úton — fel kell szállítani Ferihegyre. Kora délután volt, amikor
kiadtam a parancsot a Weihe előkészítésére. Közben legkiválóbb hajózószerelőnk, Gallyas Ferenc nagyon zavartan kérte, hogy négyszemközt
jelenthessen. Miután félrevonultunk, nagy nehezen kinyögte, hogy testvérének lakodalma lesz Szombathelyen és ő lenne a vőfély ...
Hadműveleti területen, mozgósított alakulatnál teljesítettünk hadiszolgálatot. Szabadságolást nem engedélyezhettünk. Gallyas arra hivatkozott, hogy
Cserny hadnagy úrral előzetesen már megbeszélte ezt, és Lapos nem zárkózott el az ügy kedvező elintézésétől. így hát én se zárkóztam el, hanem
kiállítottam (teljesen szabálytalanul) egy szabadságolási engedélyt és fölpakoltam Galy- lyast a gépre. Megbeszélés szerint vagy öt nap múlva érte
is mentünk Ferihegyre, Lapos hozta vissza Aradóval. Hát — akárkinek nem csináltam volna meg.
Évtizedekkel a háború után Lapos megismerkedett Gallyas testvérével, akinek 1944-ben az esküvője volt. Se Lapos, se az illető nem tudták, hogy
a másik kiféle-miféle. A testvér, amikor megtudta, hogy Lapos repülőtiszt volt, elmesélte, hogy 1944-ben a bátyjának egy olyan nagyszerű hadnagy
volt a parancsnoka, hogy a hadműveleti területről repülőgépen hozta-vitte a lagzira! Laposnál leesett a tantusz, és lezserül megjegyezte, hogy az
egykori hadnagy bizony ő volt... Sok ilyen kedvezményt adtunk, és senki nem

szökött meg tőlünk; Tudták, hogy — amíg a háború tart — jobb helyre úgysem kerülhetnek.
Gallyason kívül egyébként akadt még egy különleges utasunk azon a repülőúton. Már beszállni készültem, amikor megláttam a gép körül szerfölött
gyanúsan sündörögni Topler őrvezetőt, a sofőrünket. Tudtam, hogy a családja Pesterzsébeten lakik. Valahogy megéreztem, hogy miről van sző.
Megkérdeztem, nem akar-e velünk jönni Pestre? Topler először sápadt lett, majd elvörösödött. Kijelentette, hogy majd megbolondul a családja
után, és hogy én őt nemcsak elengedném, hanem mindjárt föl is vinném, méghozzá repülőgépen, nahát! Ez kissé sok volt neki. Egyrészt nagyon
félős ember volt, másrészt életében nem ült még repülőgépen, pedig a Légierőnél szolgálta le a katonaidejét. De azért beugrott a gépbe (minden
papír nélkül).
Bekötöztem magamat és kissé aggódni kezdtem. Maga a szerszámkészlet nyomhatott vagy 300 kilót, és velem együtt négy személy tartózkodott a
fedélzeten, plusz a teljes tankolás! Legalább szél lett volna, de a buló — hivatalos nevén a szélzsák —· bánatosan laffogott, „déli szélcsendet"
jelezve. Mit tehetek, most már menni kell! Kigurultam a felszállómező legtávolabbi pontjára, és északról dél felé indulva, Isten nevében teljes gázt
adtam. A Weihe nem akart gyorsulni. Keményen zötyögött végig a repülőtéren, nem akart eljönni a földtől, de nern is próbáltam emelni, nehogy
sikertelen elemeléssel energiát és sebességet veszítsek. Csak az utolsó pillanatban, már közvetlen a reptér széle előtt húztam meg. A többiek
semmit se sejtettek, még a mellettem ülő Gallyas sem. Az ő „fenekük" nem jelezte azt a veszélyt, amelyet az enyém annál inkább!

A Weihe végül eljött, de alig volt sebesség, az átesési határon lebegtünk. Lelki szemeim előtt megjelent a polárdiagram, a repülőgép légerőtani
tulajdonságait ábrázoló görbe, és egy pillanatra reménytelennek láttam a helyzetet. Elektromos távvezeték és két ház közeledett felénk, a
magasságunk meg 2 méter! A sebességmérőre rá se mertem nézni, mégis láttam, hogy a mutató alig éri el a százas számot! Nem tehettem mást;
a futót az emelkedés pillanatában azonnal behúztam és a gépet még lejjebb eresztettem, épphogy csak nem kapták el a csavarok a földet. Amikor

eljött a legeslegutolsó pillanat, nagyon finoman emeltem föl a Weihe orrát és vártam, mi fog történni a következő pillanatban. A pillanat elmúlt. Bár a
Weihe még mindig állni látszott, ám az akadály fölött, centiméterekkel ugyan, de mégiscsak átcsúsztunk! .A két motor, a két jó öreg Árgus minden
erejét beleadta. A többiek semmit se vettek észre az egészből. És még én mondtam pár perce Toplernek — egy kis önbizalmat akartam önteni
bele —, hogy a gépkocsivezetés sokkal veszélyesebb a repülésnél.
A kalandos start után simán értünk Ferihegyre. Közben Kisújszállást is meglátogattam, bár tekintettel a tekintendőkre, a szokottnál kissé
„katolikusabban", vagyis kevésbé hajmeresztő „repülőnapot" bemutatva. A boldog Topler és Gallyas útjára eredt. Toplernek lelkére kötöttem, hogy
mellékutakon menjen haza és másnap délben civilben jöjjön vissza, majd a gépben átöltözik.
Másnap — legnagyobb meglepetésemre ■— Topler egész kiterjedt atyafisága fogadott Ferihegyen, nagy éljenzéssel és hálálkodással. Zavartan,
sűrű köhécselés közben kértem, hogy menjenek tisztes távolba a géptől, mielőtt feltűnik valakinek, mi a csudát csinál egy katonai gép körül ennyi
civil. Nagy nehezen elválasztottam Toplert a családtól, és elhelyeztem a hátsó lövészülésben. Onnan jól láthatja majd szeretteit a rácsapás után.
Kigurultam a startra, majd beadtam a gázt. A Weihe most bezzeg könnyedén emelkedett el, hiába, pár száz kilóval könnyebbek vagyunk! Egy kör,
rácsapás a szerelőkre és a Topler családra, aztán irány Kolozsvár. Különös a sors. Topler, aki pedig annyira vigyázott az életére, végül a volánnál
halt meg, két-három hónappal később. Egy alacsony- támadás során érte a golyó. 40 éves volt. Mi 23 évesek nagyot sóhajtottunk: szegény öreg!...
~
A következő nap, május 22-e úgy kezdődött, akár a többi. Délelőtt Pozsonyi Pisti és Nemere Miklós „cirkusz"-ra — légiharcgyakorlatra — hívtak
Héjával. Örömmel mentem, de nem voltam sikeres, mert Pozsonyi úgy 4000 m magasságban lerázott! Jobb felhúzott fordulóban, a nap irányában
elbambáskodtam egy pillanatra. Kissé késve kezdtem Pisti után szűkíteni, ő belehúzott a nap kellős közepébe és én bal dugóba estem! Jól
kiröhögtek, de megérdemeltem. Pontosan úgy jártam, mint két éve a kormányzóhelyettes, csak ő földközelben volt, én viszont 3500-on ...
Bosszantott persze az eset. Tetejében Boucek Jóska megkért, hogy egy kicsit Weihézhessen. Ezt nem lehetett megtagadni. „Bou"
bombáskiképzést kapott, elsőosztályú minősítésű pilóta, nemrég került Lévay Szőrékhez. Mivel én is elmentem vele, gondoltam, majd szép
egylapátos fordulókat fogok látni. (Az elfordulásjelző műszeren, amit a magyar pilóták a mai napig német szóval Wendezeigernek hívnak egymás
közt, a gép elfordulásának a szögét egy lapátszerű mutató jelzi; minél szűkebb a forduló íve, annál több „lapátos" a forduló.) Nem egészen így
történt. Bou felemelkedett vagy 2500-3000 méterig és aztán elkezdett bukőfordulózni a Weihével, de úgy, hogy rá se mertem nézni a
sebességmérőre. Ejtőernyő nem volt rajtunk, és csak a hashevedert kötöttük be.
Szólni ilyenkor nem ildomos, pláne egy vadászrepülő nem szólhat, tehát mosolyogva úgy tettem, mintha szabad időmben állandóan műrepülnék a
Weihével.
Befejezésül Bou megtetézte „művét": elkezdte úgy nyomni a Weihet, mintha szárnytörőpróbára készült volna, és aztán meghúzta. Biz' isten
mondom, a szárnyvég belengett! Egyre csak húzta, húzta. Miféle bukóforduló lesz ez, gondoltam, amikor kialakult a produkció: átfordultunk, looping
a javából! Aztán megeresztette a gépet a föld felé, rácsapott a hangárokra! A Weihe üveghangon süvített felvételkor, majd hatalmas durranás!
Mintha légvédelmi találatot kaptunk volna. Valami leszakadt, de mi? A szárnyak megvoltak. A hajózószerelő hason feküdt és reszketett a bombatár
mellett. Ordítva közölte, hogy leszakadt a gép farka. Bou röhögött.
Leszállás után aztán kiderült, hogy a Weihe „púpja", azaz az ülés mögötti rész hiányos. Onnan repült el egy kb. 25X30 centiméteres burkolólemez.
Most honnan a csudából szerzünk egy ilyen darab burkolatot? Lapos ötlete segített. A reptér régi forgalmi épületében a falon lógott egy bádog
cigarettareklám: „Modiano." Ez a bádog alakult át burkolólemezzé, a Modiano felirat ezután csak belülről, a bombatár felől volt „élvezhető". Öreg
Weihénk most már két helyen volt házilag megbarkácsolva.
Ebéd után jött ugyanis a váratlan meglepetés. Látom ám, hogy egy Storch dél felől jövet szépen besettenkedik a repülőtérre. Megjött a Lapos!
Jellegzetes vigyorával a képén szállt ki a gépből. Egyedül. Hát a szerelő, a Feri? Feri Tusnádfürdőn maradt, az Olt- villában — közölte Lapos —,
luxusszállása van. Az egész kihelyezés nagyszerű szórakozás, Lapos most tankolni jött Szamosfalvára Dés- ről, ahol egy német vezérkari tisztet
hagyott... Mondtam neki, hogy azért disznóság engem kihagyni ebből a jó kalandból. Kis nógatás után ráállt, hogy én vegyem át a kiküldetést a
hátralevő hat napra.
Lapos öt perc alatt elmagyarázta, hol vár Désen a vezérkari. A hely kissé kicsi, mondta, de ha ő felszállt onnan, én miért ne tudnék. A tisztet vissza
kell vinni Tusnádfürdőre, ahol csak egyetlen helyen lehet leszállni. A Szent Anna-tótól lefelé húzódó hegyoldalban van egy lapos kis gyümölcsös az
út mentén, ott ki van téve egy plahé, vagyis leszállójel. Állandó német őrség is van, kizárólag azzal bízták meg, hogy a Storchot őrizze. Egy magyar
főhadnagy a tolmács a német Sonderkommandónál.
Ennyi volt az eligazítás, amit Lapostól kaptam. Még a lelkemre kötötte, hogy a „Három rózsa" vendéglőben vacsorázzak, ott nagyon olcsó és jó a
koszt, a felszolgálólány meg nagyon csinos és kellően könnyűvérű, csak meg kell paskolni a hátsó felét, akkor már tudja, merre van észak ...
Lapos szemléletes szövege felvillanyozott, sürgettem az indulást. Közben még elmondta, hogy a „Három rózsa" melletti borvízforrást ki ne hagyjam,
mert az valami csodálatos! Pár szóval én is elmondtam a Gallyassal és Bouval kapcsolatos eseményeket, hadd legyen Laposnak is problémája.
Én most nyaralni megyek Székelyföldre!
Megnyomom az önindítót, a Storch duruzsol, rövid melegítés után beszúrom a gázt keleti irányba. Ragyogó napsütés, gyenge szél, szép
kumuluszfelhők az égen, irány Dés!
Követem a Kis-Szamos útvonalát. Rövidesen északnak fordul és meglátom a várost. Három oldalról hegyek övezik. Hamar megtalálom a
leszállóhelyet, a német ezredes sofőrje kirakott egy lepedőt. Ott a Mercedes, mellette két alak. Tényleg tenyérnyi a hely. Egyszer elhúzok felette,
hogy jól megnézzem magamnak. Kis rétecske, a legnagyobb hossza úgy 35 méter lehet. Ennek fele se tréfa! Lapos persze majdnem üres tankkal
szállt föl, én meg most tele vagyok. Most már mindegy, csinálni kell. Minimálfluggal, vagyis a lehető legkisebb sebességgel jövök be és félméterre
könnyedén, háromponton beejtem a madarat. Fut vagy 20 métert, aztán megáll. Jelentkezem a németnél, közlöm, hogy sofőrváltás volt, én viszem
vissza Tusnádra. Higgadtan veszi tudomásul.

Én még körüljárom a kis rétet, kinézem a legjobb felszállási irányt (amerre nincsenek fák). Beülök, a németet előtte bekötöm a gépbe, de
magamat nem. Befékezek és lassan teljes gázt adok, fékszárny ki, majd hirtelen felengedem a fékeket, a Gólya (ezt jelenti „Storch" németül)
meglódul, de nagyon lomhán. A fű magas, lehet úgy 40 centis, visszafog. Pár másodperc alatt már a rét végénél vagyok, félméteres vízelvezető
árok! Utolsó pillanatban magam felé rántom a botot, a Gólya méltóságteljesen felemeli két lábát és átlépi az árkot, majd a farokcsúszó nagyot
durranva nekivágódik az árok túlsó partjának. Aztán a Storch nem tudja még magát a levegőben tartani, szép lassan visszaesik a földre. A rét után
zabföld következik. Aratom a zabot. Érzem, * nem kell sok a Storchnak, csak bírja addig a futó, és csak egy kicsit gyorsuljon a láda! Kritikus
pillanatok. Ha 10 méteren belül nem jön el a földtől, akkor le kell kapnom a gázt és ökröket szerezni, hogy kihúzzanak a zabból, szégyenszemre...
Jön a zabföld vége, közeledek a vasúti töltéshez és a mellette futó távíróvezetékekhez. Most van az a pillanat, az utolsó, amikor még
megpróbálkozhatok a gép orrának megemelésével. Keményen elrántom a földtől.
Nem hagy el a szerencsém, és a jó Gólya sem. Istennek hála, eljön, kissé visszahimbál, de túlhúzott helyzetben megragad a levegőben! Lehet,
hogy ordítottam egyet örömömben. De még koránt sincs vége. Még át kell emelkednem a vasút fölött, mert elfordulni végzetes lenne. Ez is sikerült!
Most már minden rendben, de vajon mi van a farokcsúszóval? Hátranézek, csakhogy a pilótaülésből nem lehet a farokcsúszót látni. A német
láthatná, ha akarná, és egyáltalában tudná, mit is akarok. Mindenesetre hátrakiáltok: — „Heckkufe fest?!" — Hátrafelé mutogatok és ordítom: —
„Gibt es Heckkufe!?" — hátranéz, széttárja a kezét. Azt sem tudja az istenadta, mi a farokcsúszó, hát honnan tudná, megvan-e még?
No, jól van, fő az, hogy repülünk a nap irányába. Nagyon figyelem az iránytűt, nehogy berepüljek a tordai „dudorba". Az 1940-es határ Kolozsvártól
számítva Torda térségéig nagyjából nyugat—keleti irányú, de Torda után északkeletnek fordul és egy du- dort képez. Azt nem szabad átrepülni, ha
jót akarunk, még akkor sem, ha magas rangú német van velünk. A románokkal jobb vigyázni. Hát én is kikerülöm Szászrégen irányában a „dudort",
és aztán fordulok délkeletre, a Székelyföld felé.
A Hargita magasságában járok. Gyönyörködöm a csodás tájban. Alattam sűrű erdők, hegyek, a Keleti-Kárpátok nyugati nyúlványai, amikor óriási
„Abwind"-ba, merülőáramlatba kerülök. A Storch legalább 20 métert esik, úgy beverem a fejemet a fülke plafonjába, hogy majdnem eszméletemet
vesztem. A német csodálkozik. Ö persze be van kötve. (Ettől kezdve — egyetlen esetet kivéve ■— mindig, minden repülésnél bekötöttem
magamat. Arról az egy esetről a maga idejében beszámolok majd.)
A fejemet nyomogatva érek az Olt völgyéhez. Könnyedén megtalálom Tusnádot, Tusnádfürdőt, a sejtelmes Szent-Anna-tavat. Rövid keresés után,
pontosan ott, ahol Lapos jelezte, megvan a gyümölcsös. Két német, az egyik puskával, a másik egy újabb Mercedes mellett. Eléggé nagykutya
lehet ez a német.
Szépen kinéztem magamnak a leszállási irányt. A fák között akadt egy jó 100 méteres sima rész is, csak nagyon kellett vigyázni, hogy el ne
kapjam valamelyik szilvafát. Volt köztük egy 20 méter széles szabad sáv, abba pontosan bele is trafáltam, és vártam a „becsapódást", azaz hogy
földet éréskor érzem-e a farokcsúszót, vagy sem? Hát újra szerencsém volt. A gép simán gurult, csúszott, majd megállt. Első dolgom volt kiugrani
és megnézni, mi a helyzet? Kibírta az ütődést, megvolt a farokcsúszóm! Hurrá! Mindössze egy kéve zabot hoztam rajta Désről Tusnádra.
Ezek azok a paraszthajszálak, amelyeknek egy repülő életében mindig a döntő pillanatban kell megfeszülniük — de elszakadniuk nem szabad. Ha
a szabályokat és előírásokat betartom, még mindig Désen vagyunk. így viszont a német nem sejtett kalandos utunkból semmit. Teljesen meg volt
elégedve a precíz sofőr- munkával ... Beültetett a kocsijába a szerelőmmel együtt, aki szintén várta a gép megérkezését. Tusnádfürdőn kiszálltunk,
és szállásunk, az Olt-villa felé indultunk.
Tusnádfürdő gyönyörű fekvésű üdülőhely. A völgyben robog a gyors folyású Olt, Hát ide is eljutottam! A házak a hegyoldalban lapulnak, a kanyargós
főút mindkét oldalán. Embert keveset látni, annál több a német katona. Az út és a folyó között voltak a legszebb villák, így az Olt-villa is.
■ Kétszintes, legalább ötszobás luxusvilla, teljesen ép berendezéssel. Ez már valami! Vajon kié lehetett? A szekrények roskadásig tele hímzett
monogramos ágyneművel, a könyvtárszoba töméntelen könyvvel, a falakon közepes értékű festmények, de semmi személyi vonatkozású holmi.
Feri, a szerelő szerint a németeknek sok ilyen „igénybe vett" villájuk van. Megcsapott a háború levegője. Akkoriban mindez nekem még szokatlan
volt.
Hanem a villában egy egér is éhenhalt volna, ennivaló sehol. Lapos tanácsaira gondolva elindultam hát megkeresni a „Három rózsát" a szép
kiszolgálólánnyal. Hamar megtaláltam. A söntésben tarka abrosszal letakart, takaros asztalok és néhány borozgató civil. Perc se múlt el, jött a
leányzó. Csinosabb, mint gondoltam. Bort kértem és vacsorát. Térült, fordult, közben csábítóan mosolygott, legalábbis én úgy véltem. Nemsokára
asztalomon párolgott a pörkölt és a tűrhető vörösbor. Én meg könnyedén megpaskoltam a leányzó domborodó boldogabbik felét. Nagyon bamba
pofát vághattam, amikor a kis kezével alaposan pofonteremtett! — Mit gondol a vitéz úr, én a tulajdonos lánya vagyok!
Nőktől pofont kapni nem szégyen, csak kellemetlen. — Kérem elnézését, de maga igazán olyan nagyon csinos! — nyögtem ki. A hiúságra apellálni
— nőknél — soha nem rossz taktika. Kis pofozógépem is megbékélt, öt perc múlva éppoly barátságosan riszált, mint annak előtte. Csak az én
kedvem ment el. Bosszút forraltam Lapos ellen!
Már sötét volt, amikor a kocsmaajtón kiléptem. Egy elsötétítő ernyővel ellátott lámpa bánatos fényénél kopott márványtáblát pillantottam meg,
felirata tudatta, hogy ezt a borvízforrást Szent Annáról nevezték el. Voltak még apróbetűs sorok is, de azokat a rossz világításnál nem tudtam
elolvasni. A forrás kecses ívben csörgedezett a sziklából, szögön lógott egy bádogkupa. Jól kimostam, és két jó kupával ittam az érdekes ízű
borvízből. Bár ne tettem volna. Éjjel már vonaglottam a hasgörcsöktől, reggelre lázasan, kolerás tünetekkel már mozdulni se tudtam.
Feri elment, és egy óra múlva német katonaorvossal tért vissza. A katonaorvos csepp részvétet sem tanúsított velem szemben, hanem kiröhögött.
Végeredményben igaza volt. Igazán elolvashattam volna a figyelmeztetést, hogy a vizet kizárólag krónikus székrekedésben szenvedők részére
ajánlják, nekik is csak orvosi ellenőrzés mellett... Azért a doktor otthagyott nekem egy marék Tan- nin tablettát, mondván, hogy két napig csak
azokkal táplálkozzam. A szerelőtől utólag megtudtam, hogy Lapos is napokig szenvedett a borvíztől... Na megállj!
Délelőtt egy főhadnagy jelent meg az Olt-villában. Megtudtam, hogy ő a német Sonderkommando magyar összekötője. A németek erődítési
munkákat irányítanak. Mivel én leváltottam Lapost, ezt a tényt jelentenem kellett a német parancsnoknak. Akármilyen gyenge voltam, fel kellett
tápászkodnom, megborotválkoznom, és a főhadnaggyal együtt a parancsnokságra mennem.

Közölték, hogy a német parancsnokság tisztiétkezdéjén fogok étkezni. Kellemetlen félóra következett. Vagy ötven német tiszttel kellett
szertartásosan megismerkednem, élükön a tekintélyes pocakkal rendelkező mérnök ezredes parancsnokkal, aki ékes német nyelven tudatta
velem, hogy ha szükség lesz rám, az összekötő tiszt útján fog utasításokkal ellátni. Mit tehettem? Sűrűn „ja- wohP'-oztam, hajtogattam németül az
„igenis"-! A tiszti étkezdében újabb nagy bemutatkozások következtek, a németek sűrűn „héil- hitlereztek", én fővetéseket produkáltam. Az ételt jó
magyar anyagból főzték, el se tudták rontani. Csak ebéd után jutottak eszembe a katonaorvos intelmei... De a fiatal gyomornak még a speciális
borvíz se tud ártani.
Május 25-ig aztán a kutya se keresett. Nagyokat aludtam és sétálgattam a csodálatos vidéken. Szép volt minden, csak... Csak nagyon hiányzott a
baráti társaság, amelyet Kolozsvárott hátrahagytam. Túl sok volt a német.
27-én megjelent a főhadnagy és megkérdezte, volna-e kedvem elkísérni őket egy úton a nagy parancsnoki Mercedesben. Igent mondtam. A
főhadnagy tolmácsolt, nekem kizárólag az utas kényelmes szerepe jutott. Szép utat tettünk meg, Tusnád, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és
végül Bereck, az Ojtozi-szoros torkában. A község határában megrendítő látvány szemtanúja lehettem. A falu keleti oldalán, kopár lejtőn állva, a
széles völgyön át egészen a szorosig lehetett látni. Az út a völgyön át ide, Bereck felé kanyargott. Ameddig a szem ellátott, végtelen sorban lovas
kocsik, lovasok és emberek közeledtek.
De milyen állapotban! Csontsovány, rongyos, feketére cserzett arcú asszonyok, gyerekekkel, sokan mezítláb. A férfiakon szakadt kozák kaftán.
Szegényes ruhacsomók az ütött-kopott szekereken. Mindent és mindenkit vastagon borított a por. Azokat az arcokat nehezen tudom elfelejteni. A
komor kétségbeesés, mély letargia, apatikus tekintetek ... Nyáladzó, csontsovány lovak.
A több kilométer hosszú menet éle mellénk ért. Igen, kozákok. Menekültek. A megszállás alatt átálltak a németekhez. Egyikük, magas, idősebb
férfi, kantárszáron vezeti csontváz lovát. Félreérthetetlenül eladásra kínálja tíz (10!) cigarettáért. Két doboz Szimfónia van nálam, neki adom.
Mindenáron rám akarja tukmálni a lovat, nagy nehezen érti csak meg, hogy a cigaretta ajándék. Én meg — mai szememmel eléggé el nem ítélhető
módon — arra gondolok, milyen feltűnést keltenék, ha a Storchból hosszú kötélen húznám magam mögött a lovat, be a szamosfalvai hangái'ba...
Gondolatban elvigyorodom.
A németek láthatólag megszokták az ilyesfajta látványokat. Visszaülnek a kocsiba és irány „Szepszisz". Sepsiszentgyörgy nevét kiejteni lehetetlen
számukra.
Én, morbid humorú gondolataim ellenére, a mai napig sem felejtettem el a berecki látványt. Űtban vissza Tusnádra, megkérem a főhadnagyot,
intézné el, hogy mielőbb visszarendeljenek Kolozsvárra. Hazudok egy nagyot; személyes parancsom van a 2. hadsereg-parancsnokságtól, hogy
28-án vissza kell térnem.
A főhadnagy másnap korán reggel közli: a Sonderkommando parancsnoka tudomásul vette távozásomat, de az illendőség kedvéért személyesen
is jelentenem kell. Együtt megyünk a parancsnokságra.
Megkönnyebbülten lépek ki a parancsnok szobájából. Sietek a kis Mercedeshez, amely a szerelőmmel együtt kivisz a hegyoldalba, ahol a Gólyám
pihen. Örülök, amikor megpillantom kedves madarunkat. Feri elkapkodja a futók elől a fékbakokat, bedobja hátra, az ülés mögé, majd ő maga is
fellép. Bemászik a hátsó ülésre, ahol fenyegetően meredezik a géppuska, amelyre eddig (hál' Istennek) nem volt szükség. Intek a német őröknek,
kifordulok, gáz! A gép 30 méteren belül elröppen a földtől...
Visszarepülök az Olt völgyében. A délelőtti napsugár fáradtan tör át a párás, ködös légen. Utolsó pillantás a kitárulkozó csiki medencére, majd
nyugatnak fordulok. Mélyen az Olt-völgyben elhúzok a német parancsnokság épülete előtt úgy, hogy a szárnyvégem csak méterekre van az
ablakoktól. Ott lógnak a németek az ablakokban és integetnek. Köszönésül billegtetem a szárnyamat, aztán sürgősen északnyugatira veszem a
kurzust, mert hiszen közel a román határ.
A köd erősödik. Föléje menni nem merek. Itt a hegyes vidéken biztonságosabbnak látom a lassú mélyrepülést. Végső esetben — gondolom —
majd csak ..ledobom" a Storchot valami gyep- pacnira.
De velem volt a szerencse, a minimális látás mellett, ügyelve az irányra, elértük Székelyudvarhelyt. A város fölött a kémények magasságában
húztam át, a köd nem tisztult. Az állomás feliratán sikerült ellenőrizni, hogy valóban jó helyen járunk. Marosvásárhelyt elérve a köd lassan feloszlott.
Szászrégentői északra fordulva elértem a Szamost, a folyó aztán elvezetett a szamosfalvai reptérre.
Szinte észrevétlenül ejtettem be a gépet, hogy Lapost meglepjem, de ő lepett meg engem. Méghozzá milyen hírrel! Táviratot lobogtatott a kezében:
Cserny Miklós és Tobak Tibor hadnagyok azonnal jelerijenek meg a Légierő repülőorvosi vizsgálatán Dunaalmáson, és vessék alá magukat
magassági és zuhanóbombázó repülésre való alkalmassági vizsgálatoknak. Ennek végeztével a futárraj személyi és anyagi állományát adják át a
2. hadsereg repülőparancsnokságának, majd vonuljanak be az 5,1. vadászrepülőosztályhoz, ahol további parancsot kapnak!
Végtelenül boldogok voltunk, hogy végre részt vehetünk hazánk védelmében. Nem törődtünk mi az amerikai légihadseregek elképesztő fölényével,
a ránk váró, nagyon valószínű halállal vagy sebesüléssel. Csakhogy végre valóban vadászok lehetünk! Messer- schmitt 109! Álmaink gépe elérhető
közelségbe került.
A tusnádi ügyek, Lapos hülye viccei, a „kölcsönök" visszafizetése — kit érdekelt már? Egy órán belül összeszedtük a legszükségesebb holminkat,
és elbúcsúztunk Pottyondyéktól. Kicsit kínos volt, amikor Laci újra megkérdezte: nála akarunk-e szolgálni, vagy a Pumáknál. Május elsejével
ugyanis Heppes Aladár őrnagy parancsnoksága alatt megalakult a 101. vadászrepülő-osztály. A gépeik orrára festett, vicsorgó pumafejről
nevezték a honi légvédelem legjelentősebb repülőkötelékének pilótáit „Pumák"-nak, Heppes volt az „Öreg Puma".
Mi a Pumát választottuk. (Nem tudhattuk, hogy decemberre már újra együtt, egy repülőtéren leszünk Laciékkal, mármint azokkal közülük, akik
megérik a decembert...)
Ügy döntöttünk, hogy először Aradóval felmegyünk Mátyásföldre, a gépet ott „kipányvázzuk", az esztergomi—almásfüzitői vonalon vonattal utazunk

Dunaalmásra. Majd onnan vissza Mátyásföldre, gépbe ülünk és irány Kolozsvár. Ez volt a terv. Majdnem sikerült is betartani. Egyelőre azonban
elindultunk Pest felé.
Megegyeztünk Lapossal, hogy odafelé én ülök elöl, azaz én vezetem a gépet, vissza meg ő. Természetesen útba ejtettem Kisújszállást, ahol
megtartottam a szokásos repülőnapot. Az egész család az udvaron, a városban az utcákon a sok ismerős lelkesen integet. Az arcokat nem tudom
kivenni, de ez mit sem von le a közös gyönyörűségből.
így értünk Mátyásföldre. Rövid jelentkezés a segédtisztnél, Nemes „Böngyöl" századosnál, aki közölte, hogy minden pillanatban kijöhet a
vezénylésünk a Messerschmitt-tanfolyamra. Csak azután várható, hogy harci alakulathoz helyeznek.
Még mindig csak május 30-a volt. Mi minden történt reggel óta!
Másnap délután érkeztünk Dunaalmásra. Azt, hogy az ember szervezete hogyan bírja a magassággal csökkenő nyomást és oxigénellátást, az
orvosok a magassági kamrában vizsgálják. A berendezés egyfajta szimulátor, valóban egy „kamra", teljesen elszigetelve a környezettől.
Repülőkörökben röviden barokamrának hívtuk. A kamrában tetszés szerint változtatni lehet a légnyomást, és meg lehet figyelni, hogy a bennülök
hogyan reagálnak rá. Általában 7-8000 méteren jelentkeznek az első figyelmeztető tünetek, mintha az embernek ital szállt volna a fejébe — aztán
átmenet nélkül elvesztheti az eszméletét, ami a valóságban, a repülőgépen végzetessé válhat. Ezért az ilyen szempontból nem szigetelt, valódi
pilótafülkében oxigénálarcot vesz fel a repülő, nagyobb magasságokban pedig túlnyomásos ruhában vagy kabinban repül. Manapság. A mi
vadászgépeinkben — a Me 109-est kivéve — legfeljebb oxigénberendezés volt, az se mindig, és ha volt, nem biztos, hogy működött. Ezért
magunknak is fontos volt tudnunk, milyen magasra emelkedhetünk kockázat nélkül.
Dunaalmási vizsgálatunk kedvezően ütött ki. Mindketten nagyon jól bírtuk még a 12 000 méter magasságot is. Az elhülyülés jelei csak a normaidő
eltelte után kezdtek rajtunk jelentkezni. Akkor aztán az orvosok a kabinablakon át jelt adtak, hogy most jön a zuhanás! Persze csak szimulálva:
sivítva engedték be a levegőt a kamrába és növelték egyben a nyomást kb. olyan gyorsan, mintha 600 km sebességgel zuhantunk volna.
Mosolyogva bírtuk. így aztán egy óra sem telt bele és megkaptuk a repülőorvosi könyvecskénkbe a bejegyzést: „...1944. június l-jén Mag. rep. és
Zub. rep. I,'a kategória alkalmas ..."
Még aznap este újra Pesten voltunk, aztán másodikán reggel beültünk Aradónkba, melynek „kniplijét", vagyis a botkormányt — a megállapodás
szerint — ezúttal Lapos fogta. Kértem, hogy Kisújszálláson alacsonyan húzzon el édesanyámék udvara - fölött, mert levelet akarok ledobni. Az
elkészített levél egy kaviccsal egyetemben, a kezem ügyében volt.

Lapos rendben beállt az udvar fölé és az Aradót „minimálflug" állapotban, ami úgy 110 km/óra körül lehetett(!) laffogtatta. Én kikötöttem magamat
és kissé megemelkedve előretoltam a hátsó „deklit", vagyis a kabintetőt. Jobb kézzel (szerencsémre) a fogantyúba kapaszkodva, úgy 10 méter
magasságban bal kézzel kidobtam a levelet. Hogy hova esett, azt már meg nem láthattam, mert Lapos röhögve hátranézett és belenyomott a
botkormányba, miközben teljes gázt adott, mire majdnem kiszálltam az ülésből! Ha nem kapaszkodom, kiesem. És ehhez még illett jópofát
vágnom, mintha mi sem történt volna! Még csak az kellene, hogy Lapos meglássa rajtam, mennyire megrémültem. Csak annyit ordítottam előre,
hogy —- „Hülye!". — Lapos röhögött. Én is, de kissé mereven.
Ettől a pillanattól kezdve Lapos, mintha megveszett volna, elkezdett az idegeimmel játszani. Talált egy nyugat—keleti irányú, nyílegyenes csatornát,
mindkét oldalán töltéssel. Töltéstől töltésig keskenyebb volt a csatorna az Arado fesztávjánál, Lapos meg annyira lement, hogy a két szárnyvég
szinte kaszálta a töltés koronáján a vadvirágokat, a légcsavar pedig majdnem a vizet verte. Rémületes volt. És még mindig nem voltam bekötve.
Óvatos mozdulatokkal kezdtem magamat bekötni a hevederekkel, úgy, hogy Lapos ne vegye észre, mert akkor nem állok meg előtte. Időnként
vigyorogva hátranézett, olyankor megállt a kezem, aztán sietve feldobtam a vállhevedereket... Elkészültem a legrosszabbra, ha jön egy bokor vagy
egy fa, vagy akár csak egy kis földhányás ...
Lapos ráadásul többet figyelt hátra, mint előre, azzal szórakozva, hogy én vajon hogyan reagálok. Hát reagáltam, az biztos, de csak belül.
Igyekeztem fapofát vágni, reméltem, hogy sikerül. Az igazság az, hogy ritkán voltam úgy beijedve, mint akkor! Már az a bizonyos „majdnem kiejtés
a gépből" sokkolt.
De a szerencse velünk volt. Véget ért a csatorna, és az én drága Lapos barátom is megunta a marháskodást. Mivel azonban a sok csalinkázással
több üzemanyagot fogyasztottunk, bizonytalanná vált, sikerül-e Kolozsvárig elérni. Ügy döntöttünk hát, hogy Nagyváradon leszállunk tankolni.
Lapos hatalmas rácsapással üdvözölte az épületek előtt lézengő néhány katonát. A rácsapásból meredeken felhúzott és egy félig bukó-, félig
csúszófordulóval állt be a leszállójel irányába. Mivel magas-; ra jöttünk volna, olyan erősen csúsztatta az Aradót, hogy teljesen a gép oldalához
szorultam. Láthatólag pontosan a jelre akarta letenni a masinát. Földig csúsztatott és egy másodperc századrészével késve fogta meg a gépet,
aminek következtében „hárompont-leszállás" kerekedett ki művéből, csak éppen nem a két futó és a farokkerék képezte a három pontot, hanem a
bal futó, a farokkerék és a bal szárnyvég.,.
Egy halk roppanás. A fűrész szépen gurult a hangárok felé. Ahogy
ias megálltunk, előrelöktem a deklit, kiugrottam és vagy húsz méternyire előrerohantam a gép elé, hogy benézzem a két szárny állását. Rossz
sejtésem beigazolódott. A bal szárny „V" beállítása szemmel láthatólag nagyobb lett a jobb szárnyénál. Lapos is kikászálódott, megnézte ő is.
Megállapodtunk, hogy nem szólunk senkinek. Ez már a harmadik ilyen eset volt két hónapon beiül. Először a Weihe farokkereke, aztán a Weihe
„púpján" a leszakadt lemez, amelyet a Modiano reklámtáblával pótoltunk és most ez ... Elintéztük a tankolást és startra gurultunk. A gép szépen
eljött a földtől, minden rendben volt, csupán kissé balra húzott...
Nagyváradon tudtuk meg, hogy néhány órával az érkezésünk előtt az amerikaiak végigbombázták Szolnokot, Püspökladányt, Debrecent,
Nagyváradot és Kolozsvárt is. Nagyváradon csak a pályaudvar kapott, de az alaposan.

A Királyhágó tájékán erős emelőáramlatba, termikbe kerültünk, amit Lapos ugyancsak kihasznált. Több mint 3000 méter magasságban érkeztünk
Kolozsvár fölé. Két kört írtunk le a város fölött, majd levett gázzal spiráloztunk lefelé, hogy megnézzük a bombázás nyomait. Szomorú látvány tárult
elénk. A bombázók mértani pontossággal fogták célba a pályaudvar egész területét, de a „szőnyeg" széle bizony itt is utcasorokat döntött romba.
Láttam egy 424-es típusú mozdonyt, az orrán állt, micsoda erő billenthette így föl!
Aztán egy kör a reptér fölött. Sehol egyetlen ember, mintha Kolozsvár és Szamosfalva teljesen kihalt volna. És ami a legérdekesebb, a leszálló jel
kereszt alakban van kitéve, ami tudvalevőleg leszállási tilalmat jelent. Azért leszálltunk, hiszen a levegőben nem maradhattunk. Pár perc elteltével
előlopakodott az első ember, akitől megtudtuk a rejtélyek megfejtését. Pár perccel a leszállásunk előtt hir- 'telen légiriadót fújtak az egész
városban, ezért tették ki a leszállási tilalmat, ezért tűntek el az emberek. Kolozsvárnak —■ jószerével — nem volt légvédelme sem, annyira nem
számított senki a bombázásra! Hétköznapi, nyugodt életét élte a város, amikor egyszerre csak hullani kezdtek a bombák. így nem csoda, hogy pár
órával később már egy magasan termikelő Arado miatt is megfújták a riadót.
Ezen a napon — június 2-án — volt a szövetségesek első „inga"- hombázása, clZcXZ csZ Olaszországból felszálló bombázók átrepülték a
Kárpátokat és a Szovjetunióban, Poitaván szálltak le. így volt Debrecen, sőt Kolozsvár is elérhető számukra. (Persze ezt csak utólag tudtuk meg.)
így hát most már nagyon komolyra fordult a légi háború hazánk fölött. Alig vártuk, hogy a futárgépeken való csalinkázás helyett valódi
vadászgépeken, Messerschmitteken vághassunk vissza a magyar életekért! Erősen fűtött bennünket a bosszúvágy.
Két nap alatt mindent elintéztünk. Végleg búcsút vettünk Pöttyön- dy Laci és Lévay „Szőr" gárdájának tagjaitól, még egyszer megvakartuk Mocsok
kutya gubancos fejét, elköszöntünk a hölgyektől, kedves beosztottainktól, akiket Csudai őrmester gondjaira bíztunk. A gépeket is Csudai vette át,
nyugta ellenében. Darab, darab. Arra, hogy egyik-másik gépünk kissé ütött-kopott volt, kölcsönösen fátylat borítottunk ...
Végre Messzert repülünk
1944. JÚNIUS 12 —1944. JÚLÍUS 25.
Én Aradóval repültem Mátyásföldre Horváth őrmesterrel, aki a gépet visszavitte Kolozsvárra. Lapos örömmel jött Toplerrel a kis Wandererrel.
Mindketten megtanultunk autót vezetni. Kolozsvártól Pestig Lapos jól kivezethette magát.
Mire Mátyásföldön leszálltam, már ott várt a parancs. Június 12-én reggel Pápa repülőterén kellett jelentkeznünk Messerschmitt-átképző
tanfolyamra. Lapos is megérkezett. Túláradó boldogságban töltöttük a pár napot 12-éig. Repültünk CR 42-essel és Héjával is, hiszen a
startkönyvünkben már ott virított Pottyondy Laci bejegyzése: jogosultak vagyunk a Re 2000 Héja vezetésére!
Megérkezett Buzogány Lajos zászlós is az 1. hadsereg futárrepülőrajától. Nagy örömmel fogadtuk a jól repülő pajtást. Egyszer hármasban néztük
az Emke-grill műsorát. A csodaszép, szőke Buzogány Anci énekelt. Csak névrokona volt Lajosnak. Úgy ismerkedtek meg, hogy Laji két énekszám
között odalépett Anci asztalához, meghajolt és közölte: — Buzogány! — A hölgy felpattant, jobb kezét tisztelgő mozdulattal szőke hajkoronájához
emelte. — Buzogány! — nyilatkozta ő is.
Nagyon jól éreztük magunkat Lapossal a Buzogányok társaságában mindaddig, amíg egy kövér ,,hadigazdag" a pincér útján Ancikát a páholyába
nem kérette. Anci elnézésünket kérte, mondván, hogy a kövér az ő egyik „atyai barátja", akitől anyagilag függ. Mivel mi csak érzelmekben voltunk
gazdagok, tudomásul kellett vennünk, hogy a pénzért vásárolható luxusnők világában mit se számít repülő mivoltunk. Ott csak a pénz beszél. ..
Társaságunk persze volt éppen elég. Csakhogy azok a lánykák kivétel nélkül mindegyikünkben leendő férjet láttak, ezért aztán csínján kellett bánni
az ígéretekkel. Háborúba készülődtünk, és a nős vadászrepülő nem vadászrepülő. Ez a hét volt az utolsó több napos tulajdonképpeni
szabadságunk, a háború utolsó napjáig. (De ezt akkor még nem tudhattuk.)
Amikor csak az időjárás engedte, hadiszolgálat előtti gyakorlásképpen minden időnkben repülhettünk. Mátyásföldön akkor, 1944- ben, repülőalapi
kiképzés is folyt. Ck szintén sokat repültek Bücker- jeikkel és éppen olyan áhítatos csodálattal figyeltek hármunkat, amint hol Héjával, hol CR 42essel kidübörögtünk a startra, akárcsak négy évvel korábban Budaörsön mi az előttünk járókat. A fiatal repülőalapi növendék, aki a starter-, vagyis
az indítószolgálatot ellátta, egyszer-másszor olyan zavarban volt, hogy majd' elejtette a jelzőzászlóját.
A repülőalapi kiképzés szigorú kiképzési terv szerint folyt. Mi viszont tetszés szerint, szabadon „madárkodtunk". így aztán nekünk kellett fokozottan
ügyelni, főleg leszálláskor. Általában műrepültünk, vagy cirkuszt gyakoroltunk, de mindig magasan, messze a Bückerek- től. Leszállásnál ellenben
— amikor a Héja kissé meghúzott nagy orra, a verődő olaj a leszállómezőt jócskán eltakarta — észnél kellett lenni. Kifigyeltük, mikor nincs éppen
gép az iskolakörön és akkor kezdtük meg a siklást a leszállási irányra. A nem éppen hosszú mátyásföldi reptéren Héjával nem volt ildomos
hosszúra jönni. A leszállómezőnek a temető felé eső, lejtős részén könnyen átvágódhattunk volna. Tehát a gépet rá kellett tenni a piahéra, vagy
eléje, de semmi esetre sem utána. A Bückeresek is rendes gyerekeknek bizonyultak, odafigyeltek. Ha valamelyik ifjú egyedül repülő, minket nem
látva, netán elénk fordult a leszállási irányba, rögtön tovább „lőtték", vagyis jelzőrakétával figyelmeztették, hogy táguljon onnan, kezdje újra a
helyezkedést a leszálláshoz.
Szép napok voltak, mégis nagyon vártuk, hogy véget érjenek. Lapos úgy döntött, hogy hazautazik, és június 12-én hazulról jön Pápára. Buzogány
Laji szintén vidékre utazott előbb.
Én is készülődtem. Érzékeny búcsút vettem a drága öreg Kuku nénitől, aki nekem Pesten lakást és ellátást adott, bármikor is érkeztem. Ö volt
örökös menedéke családunk bármely tagjának, ha éppen nem volt fedél a feje fölött, vagy nem volt mit a levesébe aprítania. Gömbölyű kis alakja,
guruló járása a megtestesült szeretetet jelentette számunkra. Erikát is meglátogattam Dánszentmiklóson, jól elbeszélgettünk, megígértem, ha csak
lehetséges, hétvégeken felutazom hozzá. (Nem tudhattam, hogy ilyen hétvége elvétve ha akad majd.)
Vasárnap, tizenegyedikén este érkeztem Pápára egy zászlóssal, aki szintén a Me-tanfolvamra jött, A vonaton ismertem meg Gáspár Józsefet, a
nagyszerű „Oktán"-t. Magas, széles vállú atléta, kevés beszédű, higgadt fickó. „Kiköpött" angol repülőtiszt. Kétágyas szobát vettünk ki a Griffben és
éjfél utánig beszélgettünk; iddogáltunk. Ok- tán futóatlétaként bajnokságot nyert, ha fel nem cseréli a szöges cipőt a Messzer-csizmával, talán a

magyar futóbajnokok között jegyezhették volna. (Nem tudhattuk, hogy már csak öt hónapja van hátra,' A Párkák már fenték a bicskát, hogy életének
fonalát 1944. november 5-én elvágják.)
Másnap megérkezett a repülőtérre a legkülönbözőbb irányokból összeverődött kis csapat. Néhányat, a teljesség igénye nélkül felsorolok közülük:
Rejtő Ernő (Fickó) és Szabó József (Floki) főhadnagyok, Cserny Miklós, Nánási Kálmán és Szebeni Antal hadnagyok, Buzogány Lajos, Gáspár
József és Murányi Tibor zászlósok. Két hadnagy, Sipos Kari és Kiss László, a „Pici", együtt jött, elválaszthatatlanok- nak tűntek. Nekünk Lapossal a
két tag már az első napon feltűnt. Megállapítottuk, hogy elég használható szivaroknak látszanak. Ők is így vélték, a tanfolyam során mindig szívesen
kerestük egymás társaságát.
Űjra „növendékké" vedlettünk vissza, az ezzel járó tréfák és ugra- tások közepette. Sipost és Kisst az 1943. december 6-ai avatáson „mustrálták"
ki a Repülő Akadémiáról. A „Pici" becenév igencsak „stimmelt"; Laci legalább olyan hórihorgas volt mint én, csak kissé karcsúbb. Mivel makói volt,
sok „.hagymás" ugratás célpontja lett. A kreol képű Sipos Karinak már villogó fekete szeme sem állt jól. Szívesen és profi módon vett részt minden
tréfában. Kitűnő repülő és igen jó bajtárs volt, akárcsak Pici.
A Messerschmitt-átképző tanfolyam 1943 ősze óta működött. Egy német és egy magyar részlegből állott. A magyar parancsnok az első
tanfolyamtól az utolsóig Jablonszky Elemér főhadnagy volt, a nagynevű „Jakab", Kiváló vadászrepülő hírnévnek örvendett, emberi tulajdonságai is
rendkívül rokonszenvessé tették. Elsősorban szerelők voltak hozzá beosztva. Arado 96/a, Bü-Jungmannok és Focke—Wulf Weihék álltak sorban a
hangárok előtt. A német rész pilótaoktatókból és szerelőkből állt. A mi tanfolyamunk — a harmadik — idején Preiser őrnagy vitte a prímet, egyetlen
tiszti beosztottjával, Udo Meller hadnaggyal.
Udóval többen barátságot kötöttünk. Nem birodalmi német volt, hanem osztrák, ami első látásra kitűnt a modorából és a viselkedéséből. Michna
Gyuri, aki az első tanfolyamot végezte el és a Pumánál már több harci bevetést könyvelhetett el, különösen összebarátkozott vele. Az osztrák
hadnagy a tanfolyam idején gyakran járt Gyuri szüleinek pápai házához. Gyuri gyógyszerész édesapjának saját patikája volt. Nemcsak repülők,
hanem a híres pápai ejtőernyősök is jártak hozzájuk. Egyszer mi is hivatalosak voltunk Lapossal. Udo bűvészmutatványokat produkált a bőséges
uzsonna után, üvegpoharakat és borotvapengéket fogyasztott el a szemünk láttára, amúgy mellékesen.
A három német tiszthelyettes oktató közül a rangidős Rudi Ro~ thenfelder kiváló repülő volt, a La Manche-csatorna fölötti légi harcokban öt angol
vadász fölött aratott légi győzelmet. Súlyos sebesülése következtében került a tanfolyamra. Mondanom se kell, a véletlen úgy hozta, hogy én
Lapossal és Nánásl Kálmánnal együtt Rudihoz kerültem.
13-án elkezdődött a tantermi foglalkozás. Csodálatos órák! Az utolsó csavarig meg kellett ismerkednünk a Messerschmitt 109-cel. A napi biílázás
lenyomása után következett az Arado. Négyes rajokat képeztünk. Rudi első raja így állt össze: Rothenfelder, Cserny, Tobak, Nánási.
Mölders-rendszerű kötelékezéssel, a Schwarm-repüléssel kezdtük. A németek hamar meggyőződtek róla, hogy nem vagyunk kezdők, így aztán sok
időt erre nem is fordítottak. Viszont nagyon sokat gyúrtuk a „cirkuszt", a követési gyakorlatot, majdhogy nem vérre menően. Rudi mindent megtett,
hogy lerázzon bennünket. Büszkén mondhatom, soha nem sikerült neki. Jó iskolánk volt, és a magyar virtusért sem kellett a szomszédba menni.
Nehéz fiúknak is számítottunk, mindhármunk repülési minősítése a legjobbak között volt.
Rudi sokszor olyanokat csiholt ki a kiváló vadász iskolagépből, az Aradóból, amit mi sem csináltunk még. Egyszer a Velencei-tó fölött vitt
bennünket zuhanásba. Azt hittem, beleáliunk a tóba, mint a jancsiszögek, de Rudi — valóban az utolsó pillanatban — felhúzott. A nagy gyorsulástól
félig vakon mentünk utána, nem szakadtunk le egy métert se, de az utolsó, Nánási légcsavarja már a nádast csiklandozta ...
Rudi egészen jól megtanult magyarul. (A háború után sem felejtette el. Gyakran jött Pestre, reumás tagjait a Lukács gyógyfürdőben karbantartani.)
Jelszava volt: — Ziehen, noch ziehen! — Húzd, még húzzad! — A későbbiekben beláttam, hogy mennyire igaza volt. A 109-est lehetett is húzni,
méghozzá nagyon. (Nem úgy mint a Héját, amely szerette magát váratlanul dugóba verni, méghozzá nemegyszer az ellenkező oldalra.) A 109-est
keményen kellett húzni és ha lehetett, a trimm-mel segíteni neki. (A trimm kis kiegyenlítőlap, amelynek segítségével csökkenteni lehet a kormányon
fellépő — néha nagyon nagy — erőket.)
Ez persze csak később derült ki, mert az első Messerschmitt felszállások előtt közbejött valami, ami — úgy látszott — eldönti a háború kimenetelét.
Június közepén megkezdődött a szövetségesek „Overlord" hadművelete, azaz a partraszállás Nyugat-Európában. Június 17-én pedig hírét vettük a
V—1, a „Vergeltungswaffe", vagyis a „megtorló fegyver" bevetésének. Megdöbbentünk, de hamar túltettük magunkat rajta. Egész fiatalos
lelkesedésünk az előttünk álló legendás vadászgépnek, a Messzernek szólt. Még akkor is, ha a típusnak ez a változata, a Me 109 E, becenevén az
„Emil", már nem számított igazán korszerűnek.
Aztán mégse mentünk el Pápán egyedül az Emillel sem, mert a tanfolyamnak viharos gyorsasággal át kellett települnie a Székesfehérvár melletti
sóstói reptérre. Pápára ugyanis német bombázókat vártak. Viszont ránk is nagy szükség volt, mert a Pumánál fogytak a pilóták ...
Pénteki napon érkeztünk Sóstóra. Szombaton Szabó Floki kieszközölt Jabionszkytól egy Bückert, Floki meg én elberregtünk vele Szolnokra, ahol
Flokinak dolga volt, nekem pedig onnan vonattal csak pár állomás Kisújszállás. (De jól is tettem! Édesanyámat és Karcsi öcsémet ugyanis csak a
háború után láthattam viszont.) Hétfőn reggel Szolnokról egy ócska biciklivel tekertünk ki a reptérre, Floki előttem a vázon. Irány Fehérvár. De
közben Cegléd fölött, Floki szüleinek repülőnapot rögtönöztünk ...
Éppen eligazításra szálltunk le Sóstón. Ezen a napon kezdődtek az egyedülrepülések Me 109-essel.
Az amerikaiak sem tétlenkedtek. Június 14-én, majd 16-án is nagy bevetés volt a veszprémieknek. A Pétfürdő elleni támadást Szabad- battyán
mellett, a földekről néztük Lapossal. Szótlanul figyeltük az óriási fekete füsttornyokat. Forró Pál hadnagy ejtőernyővel kiugrott. Elsősegély céljából a
sóstói repülőtérre hozták be. Állítólag ekkor kapta a „Doberdó" becenevet, amikor ugyanis kérdezték, hogy mi volt, csak annyit nyilatkozott: —
„Dobberrddó, tiszta Dobbeerrd- dó!" — Ami az első világháború egyik legvéresebb hadszínterét, Doberdót tekintve, nyilván azt jelentette, hogy a
fele se tréfa ...
A mi kedvünket ez persze nem vette el. Egyikünk a másik után indult első útjára a 109-essel. Alaposan kioktattak, hogy gázadásnál, abban a

pillanatban, amikor a gép felemeli a farkát, akkor jön a nagyon erős balra húzás. Csak egy módon lehet megakadályozni, ha az ember —
maximális tempóérzékkel — keményen jobbra (az oldalkormánypedálba) lépve tartja az irányt. Ez volt a lényeg. Aki mindig minden startját úgy
csinálta a 109-essel, mint az elsőt, az nem rádlizott be. Aki viszont „kiengedett", az nem tudta megfogni a balra kitörő gépet. A gyengén méretezett
futómű azonnal kitört, és a gép, a felszállási irányra merőlegesen — hasra puffant. Általában nem gyulladt ki — ilyesmi ritkán fordult elő a
csodálatosan jóindulatú 109-essel —, de láttam igen gyakorlott, kiváló repülőérzékű pilótákat berádlizni az említett kiengedés miatt. Én nem
rádliztam be. A tanácsot megfogadva soha, egyetlen felszállás alkalmával sern „tegeztem" le a gépet. Mindig ugyanúgy koncentráltam, mint az első
felszállásomon, Sóstón.
Nagy érzés volt annak idején elmenni Fiat CR 42-essel, a Héjával már kevésbé, de a 109-essel az ember valóban madárnak érezte magát a
szokatlan sebesség és a meglepő emelkedőképesség miatt. Rögtön éreztem, hogy ez a nagy lóerejű gép igen jóindulatú, kezes.
Megdicsőült hangulatban szálltam le és adtam át helyemet a következőnek ...
Kitűnő időjárás volt, a következő napok egyre gyorsuló kiképzést hoztak. A 109-essel való repülések majdnem egy hónapig tartottak. Az Emillel
minden szokványos forduló-, műrepülő- és kötelék- feladatot elvégeztünk, a menetrendszerűen bekövetkező légiriadók miatt legtöbbször hajnalban.
5000 méter alatt repültünk, mert a gépeinken se oxigéniégző-berendezés, se rádió nem volt.
Június végén, egy vasárnap meglátogatott Erika. Szerencsére nem volt légiriadó. Konflissal bejártuk Fehérvárt, ebédeltünk, sétáltunk, mintha béke
lenne.
De nem volt. Június 26-án nagy bombázóerők repültek át magyar terület fölött, Ezen a napon halt hősi halált Molnár Miklós hadnagy, a Giliszta. Már
a második az avatási évfolyamból. Július 2-án évfolyamunkat újabb veszteség érte. Légiharcban hősi halált halt Karnay Ernő hadnagy, a Tatyuli.
Precíz, kitűnő pilóta, csendes, komoly, különösen a humán tudományok terén jártas fiatalember. Járó motorral, testében halálos lövésekkel még
leszáilt Kenyeri szükségrepülőterén, de kiszállni már nem tudott. A gépben ülve érte a halál.
A tanfolyam a vége felé járt. Amikor csak lehetett, repültettek, hogy minél otthonosabbak legyünk a gépben. Tudtuk azonban, hogy ha harci
alakulathoz helyeznek, még át kell esni a Me 109 G 6 — „Gusztáv" — típusátképzésen is. Ám, mint mondták, az Emil „idegesebb" a Gusztávnál, így
a Gusztáv nem fog különösebb problémát jelenteni.
Készülődtünk az Emillel a lőgyakorlatokra. Várpalotán, a tüzérségi lőtér kijelölt részén kellett végrehajtani. A célpont egy 2X2 méteres lőtábla volt, A
jelzők kihelyezték, majd az óvóárkokba húzódtak. A gépeket 10 percenként indították, a lőszert 3-4 rácsapásra volt illő kilőni. Persze ehhez meg
kellett találni a céltáblát. Egj'esek közülünk a földi tüzérség valamiféle céllétesítményét támadták meg, nagy rémületet keltve ...
Nekem Rothenfelder így fejezte ki elégedettségét: — Leutnant Tzitza, én láttadom téged Varpalota schiessen. — Laposnak olyan jól sikerült a
lövészet, hogy Preiser őrnagy így nyilatkozott: —■ Leutnant Cserny schiesst so, wie die Götter! — Vagyis Lapos úgy lő, mint egy isten..., ami nem
kis dicséretnek számított. De nem szabad elfelejteni: a céltábla nem lőtt vissza!
Közben a városban is otthonosak lettünk, sok ismeretséget kötöttünk. Amikor lehetett, jártunk strandra is. A strand északnyugati szélirány esetén a
felszálló irányba esett, Alacsonyan repültünk át fölötte, hogy szemrevételezhessük a női napozót... A lányok felálltak a napozópadokról és hevesen
integettek. Az arcokat kölcsönösen nem lehetett kivenni, de azért ez sok tréfálkozásnak volt alapja. Ha például egy hölggyel való beszélgetés
közben kiderült, hogy aznap délelőtt a napozóban volt, akkor a lovag bizonykodott, hogy ő bezzeg az arcáról, vagy egyéb ismer te tő jeléről
megismerte a levegőből. Persze, szegényes kis mulatságok voltak ezek más, szerencsésebb nemzedékekéhez képest, akik nem voltak
kénytelenek legszebb ifjúságukat egyenruhában, háborúban tölteni...
A tanfolyam július 17-én ért véget. Pár nappal korábban már megtudtuk, hogy heten megyünk Veszprémbe, a Puma-osztályhoz, csak azt nem, hogy
ki melyik századhoz fog kerülni. Lapossal nagyon szerettünk volna egy századba kerülni. Abban reménykedtünk, hogy mivel a 101/3. század —
„Drótkefe" volt a század neve — mátyásföldiekből állt, mint mátyásföldiek, nyilván mi is oda kerülünk. Nemcsak az ifjúságunk közös színteréről
ismerős fiúk vonzottak oda, Méginkább az, hogy olyan századhoz juthassunk, ahol olyan „öreg" rókák repülnek, mint Bejczy József, Kovács Pál
őrmester, de legfőképpen a már legendás hírű Molnár László hadnagy, a Paszulyos. Ki gondolta volna két éve, hogy akkori harmadévesünk az
Akadémián eddigre már a 25-ik légi győzelméhez közeledik!
Kértünk egy nap eltávozást, és ellátogattunk Almádiba, a „Puma- szállás"-ra. Találkoztunk a 3. század szabadnapos pilótáival, láttuk, hol laknak a
BYC- (Balatoni Yacht Club) klubházban, a vasutasüdülőben, és megnéztük az Abbáziát is, a 2. század otthonát.
Különös érzés fogott el bennünket. Nem igazi félelem, de valami nagyon hasonló. Se akkor, se később nem beszéltünk erről Lapossal. De
meggyőződésem, hogy a pár órás látogatás Almádiban benne is furcsa, nehezen elemezhető érzéseket ébresztett. Pályánk, életünk
fordulópontjához érkeztünk. Látni, hallani azt, hogy ez volt Pászthy Pista ágya, itt, ebben a szobában lakott Molnár Giliszta és így tovább ...
Már világos volt, hogy az egyre erősödő amerikai nyomás nemcsak egyszerűen áldozatokat, hanem sok áldozatot fog követelni, Ezek az érzések
akkor nem fogalmazódtak meg bennem ilyen határozottan, de kétségtelenül ilyesféle gondolatok jártak tudatunk homályos mélyén, csak éppen
nem engedtük előjönni őket.
A fiúk — akik éppen szabadnapjukat töltötték — látszólag lezseren, könnyedén vették a bajtársak elvesztését. Mintha nem is izgatná őket
különösképpen. Ma már tudom, hogy ez csupán manír, felvett póz volt náluk. Hányaveti könnyedséggel akarták elzavarni az egyik
legtermészetesebb emberi érzést, a félelmet.
Mindezek ellenére büszkeség töltött el bennünket, hogy pár nap múlva ehhez a híres alakulathoz kerülünk, és mi is feltűzhetjük tábori sapkánk
oldalára, az Arany Sas alá a kerek Puma-jel vényt!

A honvédség egyetlen alakulatánál sem engedélyezte az öltözködési szabályzat, hogy nem rendszeresített jelvényt viselhessen a katona. A Pumajelvény viselését azonban nem kifogásolta senki. Végül is 1944 június-júliusában még nem taposták az ország területét ellenséges csapatok. Hazai
földet csak a Pumák védtek. Ez a tény határtalan büszkeséggel töltötte el a fiúkat, és. már bennünket is, akik pedig még csak papíron voltunk az
osztály tagjai. Almádi sétányain járva egyre inkább szerettünk volna már közöttük lenni, a Pumák közé tartozni!
De előbb még haza kellett menni Sóstóra, szedni a cókmókunkat és egyelőre Szolnokra, vagy Mátyásföldre bevonulni. Mi Lapossal július 20-a
táján érkeztünk Mátyásföldre, és jelentettük, hogy befejeztük a tanfolyamot. Mátyásföld már nem volt a régi, az egykor oly nyüzsgő életű repülőtéren
csak pótalakulatok lézengtek. Köny- nyü szívvel váltunk meg tőle. Már minden idegszálunkkal a Pumák között éreztük magunkat.
Július 26-án délután a veszprémi vonatnál találkoztunk Lapossal, és együtt zötyögtünk életünk újabb fordulata felé. Bizakodva, harcrakészen és
mélységes optimizmussal telve: minket nem érhet baj, de aki velünk kikezd, annak régen rossz.

Az első bevetés
1944. AUGUSZTUS 7.
A vonatunk késő éjszaka érkezett Veszprémbe. Az egyetlen szállodában, a Koronában már nemhogy szobát, szabad ágyat sem kaptunk, de az
étterem egyik sarkában összetolt székeken, ruhástul „alhattunk". Hajnalban gyalog indultunk a jutási repülőtérre, hogy a reggeli osztályparancsnoki
kihallgatáson jelenthessük áthelyezésünket. 9 óra lehetett, amikor végre szemtől szembe álltunk az Öreg Pumával. Megkaptuk a beosztásunkat: Lapos az 1. századhoz, én pedig a 3.-hoz.
Jobban szerettünk volna egy századhoz kerülni, de hát alkudozni, azt nem lehetett. Itt váltak el útjaink Lapossal.
Öt perc múlva a 3. század, kódnevén a Drótkefe hajózóinak barakkjában voltam. Pávai-Vajna György főhadnagyot, a századparancsnokot és a
többieket is ott találtam. Sok beszédre nem nyílt módom. Aznap nagy amerikai bombatámadás érte Budapestet, és az osztály nyolc gépe hat
légigyőzelmet aratott. Velem nem sokat törődtek.
Felvételeztem a legfontosabbakat: a csutorát, vagyis az oxigén- légző-készüléket, a térképeket, a rádiós haubét, vagyis a bőrsapkát a beépített
fülhallgatókkal, a meleg Messzer-ruhát és a csizmát. A csizmán látszott, hogy használt és kissé véres is. Gersy Tamás hadnagyé volt, akit a
repülőtér bombázásakor repeszsérülés ért. Mivel az én méretemre más nem akadt, beértem ezzel. (Még nem tudtam, hogy december 22-én a
saját véremmel is meg fogom ..keresztelni".) Délután befutott Pestről Nánási Kálmán is. Molnár Laci, a már sok légigyőzelmes hadnagy közölte
velünk, hogy reggel megkezdjük az átképzést a G 6 típusra, a Gusztávra. Este a szállásunkat is megkaptuk Almádiban, méghozzá nem is
akármilyen helyen. A Drótkefe szállása a BYC klubháza volt, mi az első emeleti teraszra nyíló egyik szobát kaptuk Kálmánnal (elesettek ágyait).
Másnap már a „terrorkocsival" (egy ponyvás, volt rendőrségi autóval) mentünk ki a reptérre. Kitolták a repülőgépünket, hogy megkezdjük az
átképzést. A többi gép készültséget adott, ez viszont, mivel a törzsben húzódó kábelei lövési sérüléstől zárlatosak voltak, nem volt hadra fogható.
Nekünk nagyon megfelelt. A zárlatosság mindössze abban nyilvánult meg, hogy nem lehetett vele rádiózni. Gusztáv-típus volt, az egyetlen gép a
Drótkefénél, amelynek a hátsó fejpáncélja még acélból, nem pedig páncélüvegből készült.
Molnár Laci nem sokat magyarázott, hanem elzavart, hogy rójunk iskolaköröket, de nem átstartolással — vagyis úgy, hogy leszállás után, már
gurulás közben újra gázt adva ismét fölszállni —, hanem minden leszállás utáni begurulással, amíg a tankolás bírja. (Az átstartolást nem a 109esnek találták ki.) Még aznap egy-egy óra műrepülésre is elküldött. Élveztük a nagy lóerőt! Nánási csinált egy olyan rácsapást, hogy azt hittem,
ottmarad. Hát igen, itt nem járt büntetés a leszállás előtti cirkuszért...
Nánási nagyon jól és vakmerően repült, követési gyakorlaton egyszerűen nem lehetett „lerázni", de már a Messzer-tanfolyamon néha úgy
viselkedett, mint aki nem teljesen komplett. Kiváló repülőtudása esztelen vakmerőséggel párosult. A tanfolyamon résztvettek közül ő lett később a
legsikeresebb vadászpilóta.
Július 29-én az első feladatunk kötelékrepülés volt, Mölders-mód- szerrel, majd olasz módra, szűk ékben. Most már persze más gépeket is
kaptunk. A parancsnokunk, Kovács „Paja" őrmester látta, hogy a Schwarrn-alakzatokat nagyon tudjuk, ezért két perc után abbahagytuk, és szépen
beraktuk a szárnyvégeket Paja orra alá. Leszálláskor a szerelők azt nyilatkozták, hogy úgy látszik, személyünkben nem éppen rossz pilótákat
kapott a század. Molnár Laci csak annyit mondott, hogy a Mustangok éppen ilyen balfácánok után sóhajtoznak valahol Olaszországban, és őrajta
nem fog múlni ezen „óhaj" kielégítése ...
Talán nem árt rávilágítani, hogy a Puma-osztálynál az igazi tekintélyt elsősorban nem a rendfokozat, hanem a tényleges repülőtudás, valamint a
harci teljesítmények szabták meg. A tisztek kötelékparancsnoka és átképzője, Kovács Pál őrmester például legénységi állományú repülőkatona
volt. Ha ettől az íratlan törvénytől valaki, mondjuk egy fiatal tiszt eltért, könnyen megkaphatta a rendreutasítást valamelyik régebbi Pumás tiszttől. A
legénységi pilótákkal fej fej mellett harcoltunk, és megbecsülésüket nem rendfokozatuk, hanem repülőtudásuk és eredményességük határozta
meg. Közösen küzdöttünk, együtt étkeztünk, egy volt a szállásunk. Csak az egyenruha megkülönböztető jelzései tettek közöttünk különbséget úgy,
ahogyan a világ minden hadseregében.
Harmincadikán újra bevetés volt. Előző napi oktatónk, Kovács Paja lelőtt egy B—24, ismertebb nevén Liberator bombázót. Mi csak késő délután
— a berepülések végeztével — jutottunk géphez. Nagyon élvezetes feladatot kaptam! Kirepülhettem a teljes tankot, mármint a benzint belőle.
Magasság: O-csúcsmagasság (mélyrepülés, közvetlenül a föld fölött), útvonal: az egész Dunántúl! Ez volt aztán a madárkodás! Ma is eszembe jut.
Az összes dunántúli ismerőst felkerestem egy fülrepesztő rácsapás erejéig. Lajos nagybátyám Révfülöpön a botját rázta, Irmus néném hasalt a
szőlőtőkék között...
Almádiba való visszatérésemkor Molnár Laci fülem hallatára közölte Pávai Gyurkával, hogy ha reggel lesz még idő a Papod-hegy oldalában egy-

két farönköt szétlőni, a két újonc holnaptól kezdve készültséget adhat. Hát volt rá idő, mert egy hétig nem volt bevetés.
Augusztus hatodikának estéjén a Pannóniában vacsoráztam, ahol a Pumák részére állandóan foglalt asztalok voltak összetolva. Hallgattam a
zenét. Buttola Ede és tánczenekara játszotta Colé Porter ragyogó számát, a „Night and day"-t. Sehol másutt az országban nem volt ajánlatos egy
zenekarnak ilyen amerikai sikerszámot játszani, úgynevezett „hazafias" okból. Mi tehettük, hiszen az amerikaik ellen az országban csak mi
harcoltunk szemtől szembe... 8 óra felé elhatároztam, hogy átmegyek a Budai-féle kisvendéglőbe, ahol ugyan nem játszott zenekar, de nagyon
családias volt a hangulat és kitűnő (olcsó) a főztjük.
Nagy asztala volt ott is a Pumáknak. Ott találtam Molnár Lacit, Tóth Drumit és Debrődy Gyurkát is, akik kevés bor és sok bécsiszelet mellett a
következő napról beszélgettek. Akkoriban minden nap más és más volt a „Puma", azaz a kötelékparancsnok, akinek a rádióhívójele volt a Puma
szó.
Másnap, hetedikén az esetleges bevetésre Molnár Laci volt kijelölve kötelékvezetőnek. Megtartotta az eligazítást. Ezek szerint bevetés esetén
fölülről, hátulról, oldalról és lehetőleg a nap felől fogunk egészen szűk, „olasz" kötelékben támadni a négymotorosokra, mielőtt a vadászaikat
összetrombitálhatnák. A tűzparancsot rádión fogja megadni, szakadatlanul tüzelve belerohanunk a kötelékbe, zuhanás, felhúzás, rendeződés, a
többit majd meglátjuk. Gyülekezési légtér: Tihany fölött 8000 méteren. Most is látom Lacit magam előtt, ahogy mély medvehangján kijelenti: — No,
Tobak Cica, balról fogsz kísérni, majd a hónom alá veszlek. Én viszem a zászlót, Boldizsár fog jobbról kísérni!
Hát nem sokat aludtam. De eljött a reggel és vele a felhőtlen égbolt. A terrorkocsiban senki nem beszélt, vibrált a feszültségtől a levegő. Ma
biztosan jönni fognak. Óhatatlanul jöttek a gondolatok: milyen lesz? Találkozunk-e velük? Sikerül-e elérni a bombázókat a vadászösszecsapás
előtt? Kísérőnk lesz-e a szerencse? Én bizony bevallom: féltem.
így értünk fél hétkor a reptérre és rögtön az étkezdéhez hajtott velünk a terrorkoesi. Ott volt már a nagy khaki színű busz és a 101/1. század, a
Zongora öreg traktora, sárgaréz reflektorokkal. 1.30-tól harsogták a hangszórók: A Pumáknak 15 perces készültség! — 8 órakor a rádió: —
Légiveszély! Bácska, Baja! — 8.30-kor a hangszórók: — A Pumáknak startkészültség! Drótkefe 1, a Puma.
A feszültség oldódott. Most először rohantam ki a barakkból a többiekkel, keresztül a ritkás erdőn, kezemben a térképpel, haubé- val, csutorával az
út széléhez, ahol ugrásra készen álltak a század gépei. Meleg volt. Sütött az augusztusi nap, de melegem lett volna most az Északi-sarkon is, azt
hiszem.
A jó szerelőfiúk már leszedték a ponyvákat, beakasztották a kurblikat a motor jobb oldalába és átjöttek a kis erdő fáinak árnyékába. A gépek
motorral az erdő felé álltak vonalban, tőlünk csak a keskeny makadámút választotta el őket, de amíg mi árnyékban ültünk vagy álldogáltunk,
gépeink „napoztak". A nagy hangszórók a Budapest l-es adóra voltak kapcsolva, a jól ismert operettrészleteket meg-megszakítoíták az „Orléköz",
az Országos Légvédelmi Központ nyílt szövegű vagy kódolt közleményei, például: Légi veszély Budapest!
9 óra már jócskán elmúlt, közel jártunk a 10-hez. A rádióban „Krokodil grósz" és a többi német kódszöveg közölte, hogy az Adria feletti nagy
gyülekezés után több száz négymotoros Zágráb felé vette az útját. Az irány csalóka volt, ebből még könnyedén helyesbíthettek a támadó gépek
Budapest vagy Szilézia felé is.
Ment a „szöveg" a starton, de valahogy igencsak erőltetetten. Azt tudom, hogy én nagyokat hallgattam. Főleg Molnár Laci beszélt. Egy mondat
hűvös eligazítás, egy mondat hülyéskedés. A század „óriásai", a kis Nyemecz és Huszár Pufi vitatkoztak valamin, amit Nyemecz állított és Pufi
cáfolt. No és természetesen Nánásinak be nem állt a po... — szája. Neki is ez volt az első bevetése, de Kálmán hangereje egy 100 bevetéses vén
forduló-rókát sejtetett.
Még egyszer átismételtük a feladatot. Startnál elsőnek gurulunk ki, Lacit Boldizsárral szűken jobbról-balról kísérve, majd Karácsonyi Misu Nyemecz
Jancsival, Huszár Pufival és Nánási Kálmánnal. Ez hét gép, ez volt a Drótkefe. (A többiek: Erdész őrvezető, Dómján őrmester, Mátyás őrmester,
Bélaváry és Dániel hadnagyok szabadnaposok voltak Kovács Fajával együtt és Almádiban töltötték idejüket.) Mögöttünk a második lépcső: Tóth
Drumi vezeti a négytagú Retek csapatot, vagyis a 101/2. századét, majd Debrődy zárja a sort, Bárány és Raposa őrmesterekkel és Málik Jóska is
ott volt, később rátérek, hogy mennyire.
Közben megszólalt a „haláltangó", a régi Zerkovitz-sláger, a
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„Manuéla". Dercze szakaszvezető, aki az osztály harcállásponton a lemezjátszót kezelte, mint holmi telepatikus fenomén, mindig megérezte, mikor
kell ezt a lemezt feltenni. Most is így volt. Nem beszélt már senki. A felénél megszakadt a zenemű és: — Bácska, Baja légiriadó! Összes közületek
vigyázz! — Majd rövid recsegés- ropogás és: — Pumának ülőkészültség!
Ugrás a gépekbe. Jó 60 fok lehetett bennük. Felrántottuk a bekecseket. Derékszíj, pisztoly akkoriban még nem volt divat. Minek?
Saját gépem még nem lévén, valamelyik szabadnapos gépét kaptam meg. Azt tudom, hogy a gép fűszerelője Árvái Pali szakaszvezető volt, aki
később legalább 20 bevetésen át gondozta a gépeimet hibátlanul és nagy-nagy szakértelemmel. Képes volt ottmaradni az út szélén és úgy lesni a
hazatérőket. Talán jobban átélte a bevetéseket, mint mi.
A gépek a felállítási vonalon nem a harcászati sorrend szerint állottak. Jobbra tőlem Nyemecz kászálódott be az övébe, neki kicsit könnyebb volt,
mint nekem a 190 centimmel. Nyemecz Jancsi fehér glaszékesztyűt hordott, le-föl húzogatta, ki tudja, miért? Tőle jobbra Molnár Laci atlétaalakja
magasodott, amint fején hátratolta a haubét, és beszállás előtt még volt egy „szava", éppen hozzám. Szó szerint imigyen: — Jól nézzétek meg a
Tobak hadnagy urat, mert ez az első bevetése és ma lelövik, mint egy majmot! — Ezen udvariasan illett mosolyogni, de nem hiszem, hogy
részemről ez meggyőzően sikerült volna.
Aztán bekötöttük magunkat, előbb persze becsatoltuk az ejtőernyőket. A térképemet és a fénymásolt, kódolt térképhálót a csizmaszárba dugtam,
hosszú lábaimat beraktam az oldalkormánypapucsokba. A térdem majdnem az orromat verdeste, de én szerettem ezt a szűk kabint — az ember

eggyé tudott válni a géppel.
A szerelők a gépek jobb szárnyán ültek. Korábban már ránkcsukták a dekliket, de a zárt nem toltuk a helyére, mert indítás u;án a kurblit még be
kellett adni.
És főttünk a napon. Üjra szólt a haláltangó. A bekecsem alatt ömlött rólam a víz. Karácsonyi Miska tőlem balra volt és tovább balra a többiek.
Légmozgás alig. Nem tudom, meddig ültünk így ülőkészültségben, amikor a zene elhallgatott és: — Pumának azonnal start! l-es légtér 8000!
Mint a motolla, úgy járt a szerelők keze, minden bekapcsolva, kihúzva, benyomva, ahogy kell, majd Árvái rácsap a deklire és mindketten leugranak,
hogy a fékbakokat kirántsák, majd felemelt karral „szabad"-ot és búcsút intsenek.
Indítókar! Dübörgés. Lacit figyelem. Porfelhő, majd kifordulás és a start felé gurulva ki-ki helyezkedik a szolgálati helyére. Hogy ilyenkor nem
ütközünk össze — én legalábbis nem tudok ilyesmiről —, az szinte hihetetlen. Gurultak a többi századok, a parancsnokok rádióztak, és én, ahogy
illett, hallgattam.
Startra álltunk. Laci raja legelöl. A parancs vételétől talán 3 perc telt el, amikor Laci bedöfte a gázt. Egyszerre lódult meg a 16-18 gép. És ekkor
hirtelen megnyugodtam. Már csak a teendőkkel törődtem és a vezéremet figyeltem, ahogy szűk kötelékben kell.
Laci szorgalmasan hívta az „Erdőt", a saját 'rádióirányítónkat, az Erdő válaszolt a Pumának és közölte, hogy az irányítást átadja a központi
vadászirányításnak, amely azon a napon a „Párduc" hívójelre hallgatott. Közben szépen emelkedtek a Gusztávok, bár a hasunk alatt hordtuk a
„tököket", vagyis a póttankokat, amelyek rontották a gépek teljesítményét. Az l-es légtér Szombathely légtere volt, oda igyekeztünk. Csak időnként
pásztáztam körbe tekintetemmel a légteret, többet a szűk kötelék nem tett lehetővé. Hogy, hogy nem, balról egészen mellém zárkózott Málik Jóska
és elválasztott Karácsonyi Miskától. De ezt csak mint tényt rögzítettem, az én dolgom az volt, hogy Molnár Lacit figyeljem és a rádiót, amely most
már nagyon is éles szövegeket recsegett a fülembe. Győr magasságában értük el a 8000 métert, amikor a Párductól új parancs érkezett:
feladatunk a német nehézvadászok biztosítása. A németek már látnak minket, jelezte a Párduc. (A németekkel nem voltunk azonos sávra
hangolva.)
Eddig minden jól sikerült. Tényleg megláttam én is a németeket Győr irányából jövet, csak azt nem tudtam egyelőre, hogy mit értsek „nehéz"
vadászon. Kétségeim gyorsan megoldódtak, mert Laci nagy bal ívben a Balaton irányába repülő németek mögé kanyarította kisded csapatunkat.
Alattunk voltak, cirka 6000 és 7000 között, amit Laci rendkívül helytelenített, ahogy a rádiózásából világosan kitűnt. Hát a nehézvadászok
ugyanolyan G 6-osok voltak, mint a mi gépeink, csak háromágyús kivitelben, póttankkal. Század-ék alakzatban repültek. Pontosan tizenketten,
kétszer is megszámoltam őket.
A Balaton keszthelyi sarkánál járhattunk, közben mi is lekeveredtünk 6000 méterre, amikor valaki beleordította a rádióba: — Fölöttünk kondenzek!
— A kondenzc-síkokat én is észrevettem, amikor a^ németek északnyugati irányra fordultak, mi utánuk és a nap pontosan mögöttünk. Közben a
rádióban: — Fölöttünk Mustangok! — Laci: — Párduc, azonnal kérek engedélyt emelkedni és szembefordulni! Mustangok felettünk! Értesítsék a
németeket! Összes Pumák póttankot dobni! Géppuskákat, gépágyúkat bekapcsolni !
A másodpercek végtelennek tűntek. A németek mintha — a leg- nyugodtabban — iskolát repülnének! Most már elfajult a rádiószöveg: — A piíkék
nem látják az amikat! — Biztosan nem is látták. Mi meg már póttankok nélkül táncoltunk, a szó szoros értelmében, az ideges feszültségtől. Drámai
hangulat. Csak a három parancsnok beszél. Főleg Laci. Legalább négyszer kér parancsot a kiválásra és szembefordulásra. A válasz mindig az,
hogy nem Ivlustangok, hanem német felderítőgépek vannak fölöttünk! Parancsot végrehajtani, a német egységet biztosítani! — Laci a velejéig
katona volt. Ha nem az, tán ma is élne! Tartotta magát a parancshoz.
Oldalt néztem, Málik Jóska úgy táncolt, mintha hatalmas termik dobálná, vagy én táncoltam, ki tudja? A feszültség fokozódott. Mindjárt
összeütközünk Jóskával, jobbra nem húzhatok, ott Molnár Laci van. Ekkor a rádióban jól hallom Drumit: — A Mustangok napból támadnak! — Majd
Debrődy Gyurka félreismerhetetlen hangja: — Hátul légiharc!
Az események felgyorsultak, mint amikor a filmet felpörgetik. Molnár Laci úgy rávágta a vészteljesítményt, hogy jó 50 méterrel elmaradtam tőle, de
ezt a távolságot már tartottam. A németek előttünk repültek kb. 600 méterrel, 100—200 méterrel alacsonyabban, még mindig póttankkal. Laci
melléjük akart repülni, és a parancsot végsőkig teljesítve jelezni akarta nekik a Mustangokat, Má r én is 100 méternél közelebb voltam a
németekhez, Laci még közelebb, és ekkor Laci billegtetni kezdett és rövid sorozatot lőtt a németek elé, hogy vegyék észre magukat. Ebben a
pillanatban apró villanásokat láttam Laci gépének törzsén és kis füstpama- csokat... Laci gépe kissé felhúzott, majd élesen jobbra bedőlve a fcld
felé borult, egyre több fehér és fekete füstöt húzva maga után ... (De nem lángokkal égve!)
És ekkor sárga nyomjelzők áradata hátulról. Csíkos mintázatú farokrész, csillogó géptest, jellegzetes hassal, jobbra tőlem, tíz méterre, és legalább
80—100 km/óra többletsebességgel túlszalad rajtam. Ez lőtte le Lacit, villan belém a felismerés. Hátra se nézek. Látom, hogy beleszalad a
célzókörömbe! Nincs messzebb 50 méternél. Minden fegyverből tűz! Más is lő, látom a sok találatot és a Messzerek nyomjelzőlövedékeit, de azt
is, hogy égnek a póttankos német gépek! Ezek úgy haltak meg, hogy azt se.tudták, mi történt velük.
A Mustang nem gyullad ki, de meredeken lefordul. Én utána, ele már látom, bekapta. Alattam egy elég nagy település, távolabb a Rába.
Jánosházától délnyugatra vagyok. Ekkor fényjelző lövedékek süvítenek el a kabinom mellett. Nem kapok találatot, de a botot előre „feketedésig", a
gyorsuló zuhanásban fellépő erők miatt elfeketedik előttem a világ. Negatív szögben teljes gázzal zuhanok és csavarom, lépem á gépet. Közben
trimmelek és olyan fizikai erőt fejtek ki, mint egy mozdony, akkorák a kormányerők.
A fényjelzők elmaradnak, a fülem úgy ropog, mint a géppuska. Fel kell venni a gépet. Már nem csak sötétülök, hanem csillagokat és vöröset is
látok, ami nálam a végső jel... Kieresztem és csaknem 1000 kilométeres sebességgel robogok. Jobb kéz felől a Somló magasodik, ebből tudom:
Veszprém irányába tartok. A fejem pörög, de gépet nem látok, hangot nem hallok. Mél—epülésben maradok. Nem valami dicsőséges a
hangulatom. Mi van a többiekkel, Lacival? Nem volt-e részemről gyávaság, hogy földig zuhantam?
Ma már tudom a választ, de akkor nehéz perceim voltak. Végül is nem tehettem mást. Arra, hogy esetleg lelőttem egy Mus- tangot, nem is

gondoltam, hiszen nem láttam becsapódni. Különben is, mások is lőttek rá.
Jutás fölé érek a Papod irányából. Leszállás közben látom, hogy két gép gurul be a felállítási vonalra. Olyan csendesen, rácsapás nélkül oldalgok a
másik kettő mellé, mint akit megvertek. Ök se beszélnek. Huszár és Boldizsár. Boldizsár Laci a fejét csóválja, és csak szívjuk a cigarettát.
Telefonon jelentjük az eseményeket, de minden századtól hiányzanak még. Nézzük az óránkat. Már nem jöhetnek, már lejárt a Messzer maximális
repülési ideje. Lehajtjuk a fejünket. A mi századunkból nem tért vissza a kötelékparancsnok, Molnár Laci, Nánási, Nyemecz és Karácsonyi... A
Retektől nincs hír Tóth Drumiról.
Keservesen telnek az órák, majd jönnek a jelentések a csendőrőrsökről. Nyemecz Jancsi kiugrott, az ejtőernyőn lógott, amikor szétlőtték a hasát.
Még élt földet éréskor, el tudta mondani, mit csináltak vele. A sümegi kórházban halt meg még aznap. Szombathelyről kapjuk a hírt: Karácsonyi
Miska összeégett, de még él. Reméljük, megmarad. Kiugrott ő is ejtőernyővel.

Délután egy dunántúli grófi kastélyból üzennek, hogy két ma- gyar hadnagyért küldjenek autót. Tóth Drumi és Nánási Kálmán még világosban
megérkeznek. Légiharcaikat megvíva, szétlőtt gépeikkel öt perces időkülönbséggel értek földet a grófi porta közelében, éppen ebédidőben. Drumi
volt az első. Hasraszálló gépe áttörte a kastélyt körülvevő kerítést és nagy csörömpöléssel a park közepén, a szökőkút mellett állt meg. Drumi
kiszállt és a rá jellemző higgadt módon elnézést kért, hogy ebéd közben zavarta meg az odagyülekező grófi családot és személyzetüket. A grófné
megkérdezte, hogy egyedül érkezett-e? Ebben a pillanatban, tőlük alig pár száz méterre újabb gép szállt hasra, álló motori'al. Drumi feltalálva
magát, újabb elnézést kért, és közölte, hogy immár ketten vannak, de reméli, hogy ez a szám már nem fog változni. Perceken belül megjelent
Nánási is, és „híres" nyolcadik kerületi stílusában elrendezte a grófékat. Végül is ebédet kaptak, sőt Nánási még hónapokig levelezett az egyik
grófkisasszonnyal, akár a mesében. A szomorú napnak ez volt az egyetlen derűs mozzanata.
Molnár Laciról nem kaptunk hírt. A reményt — hogy még él, talán kórházban van — még nem adtuk fel. Eljött az este és a Pumának 60 perceskészültség. Alkonyodott, amikor nagyon csendesen hazaindultak Almádiba a kocsik. Sehogyse fért a fejembe, hogy ami ezen a bevetésen
megtörtént, az tényleg valóság volt és nem rossz álom. Hogy lehetett így szinte „célt repülni" a Mustangoknak? És egyáltalán, ilyen egyoldalúan
csatát veszteni, méghozzá az első bevetésen!
Nem sokat aludtam azon az éjszakán.
Másnap, augusztus 8-án reggel, közvetlenül a 30 perces készültség után az Öreg Puma és Scholtz Miklós, valamint Ujszászi „Apuka" sorra
kikérdeztek mindenkit a tegnapi események felől. Laciról még mindig semmi hír.
A kikérdezések során világossá vált, hogy Molnár Lacit utoljára Boldizsár és én láttuk, hiszen Boldizsár jobbról, én pedig balról kísértem. Arra is jól
emlékeztem, hogy a döntő összecsapás a Sárvár—Celldömölk—Jánosháza háromszög térségében kezdődött. Márpedig Molnár Laci gépe
mindjárt az elején találatokat kapott.
Heppes őrnagy döntött. Elrendelte, hogy az osztály Storch gépével, Boldizsárral együtt azonnal startoljak a tegnapi bevetés térsége felé. Találjam
meg Molnár Lacit élve vagy halva. Reggel 8 órakor már levegőben voltunk. Mélyrepülésben céloztam meg a Somlót. Rekkenő meleg ígérkezett,
akárcsak tegnap. Nagyon figyeltük a légteret, nem akartunk újabb „áldozati bárány" szerepet játszani. Átrepültük a Bakonyt, megjelentek alattunk a
Somló oldalának szőlősorai. Közeledtünk a tegnapi dráma színhelyéhez. Már jól kivehető volt a Ság-hegy is, amikor félbalra helyesbítve nyugati
irányra álltam.

Jánosháza. Magasság 100—120 méter. A várostól nyugatra kb. 5 km-re, a grazi út mellett lucernát takarítanak be. Ketten rakják a szekeret. No, itt
kezdjük. Gázt le, fékszárny ki, nagy vöröskeresztekkel díszített gépünk diszkréten áll meg a szekértől 10 méterre. A két paraszt bácsi úgy megijed,
hogy alig tudják a lovakat megfogni. Hogy mi volt tegnap? Hát igen, nagy lövöldözés volt odafönn, de a környéken nem látott gépet leesni egyikük
sem. Továbbmegyünk, a frissen kaszált lucernás kitűnő felszállópálya. Balozsameggyesig még két helyen szállunk le. A második helyen már
tudnak valamit. A falutól északra, tán 1-2 km-re tegnap lezuhant egy Rata. Aki meséli, nem látta, beszélték. Ide-oda fésüljük a vidéket a mondott
helyen.
Előbb vesszük észre az erdőirtást, aztán a gépet. Leszállunk, odamegyünk. Lapos szögben, valószínűleg félig háton ért földet, előbb azonban 300
méteren lekaszabolta a ritkás pagony fiatal fáit. Egy csíkos farkú P 51. A szárnyak 100 méteren szanaszét szóródva. Nem gyulladt ki, de az ülés
olyan, mintha satuba került volna. A pilóta még benne van, látni a rendfokozati jelzéseinek színét. Ezüstcsillag, de alig vehető ki a vértől. Egy
pillanatig csendben adjuk meg a tiszteletet a repülő hősi halált halt ellenfélnek. Ez lett volna a tegnapi? Lehet, hiszen eltaláltam. Egyáltalán nem
kapkodok ezért a légigyőzelemért. Túlságosan valóságos és véres az egész, még nem szoktam meg. Géppuskáiból nem sok lőszer hiányozhat.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez lőtte le Molnár Lacit. Most jól látom a gépre festett nőalakot, amit tegnap nem volt időm regisztrálni.
Csak jóval később derült ki, hogy sem ezt a Mustangot, sem azt a másikat, amely Sárvártól északkeletre esett le, nem igazolták az osztály
számára, hanem a légvédelmi tüzérség „kapta meg".
A légvédelmi parancsnokság csak annyi légigyőzelmet igazolt, ahány roncsot megtaláltak. Előfordult, hogy tévedtek, de ez senkinek nem jelentett
problémát, volt elég bajunk enélkül is. Amikor a háború hazánk területére átterjedt, nem mindig lehetett a roncsokat megtalálni. Maradtak a
tanúvallomások, az elkerülhetetlen tévedésekkel megtűzdelve. (Engem például december 22-én biztosan nem jelentett egy szovjet pilóta, mivel
látszólag sikerült „meglógnom" előle. Pedig két helyen is megsebesültem, de ő ezt nem tudhatta.)
Előkerül egy csendőr, jelenti, hogy ő őrzi a gépet. Nincs időnk tovább itt maradni. A csendőr szerint innen észak felé több gép zuhant le, G 6-osok.

A Rába mellékágának völgyében Sárvárig hat német gépet találunk. Kettő elégett. Kettő függőlegesen a földbe fúródott, az egyik Ikervár
magasságában, mocsaras talajba, úgy, hogy csak a farokrész állt ki a földből. Ebben is benne van még a pilóta?
A hatodik német gépet kényszerleszállva találjuk Ikervár és Sárvár között félúton, csúnyán összetörve. Elég meredek szögben nyomhatta a földre a
pilóta. Az ülésben véres égésnyomok, de az égést valami kioltotta. A sárvári futballpályán leszállok. Pillanatok alatt több száz főnyi tömeg.
Mindenki mást mond. Legalább tizen állítják, hogy egy magyar hadnagy fekszik a kórházban, tegnap zuhant le. Mások szerint német az illető.
Boldizsár Laci őrzi a gépet, én egy rendőrautóval megyek a sár- · vári kórházba, ahol pillanatok alatt kiderül, hogy egy német hadnagy, súlyosan
megégve, eszméletlen állapotban tényleg a kórházban fekszik.
Újra startolunk, de dél már elmúlt jócskán, igyekezni kell. Elindulok a Rába északnyugati oldalán. Nem messze Rumtól leszállunk, mert összeégett
roncsot látunk. Szinte megállapíthatatlan, magyar-e vagy német, de az emberek azt állítják, hogy egy magyar pilóta sebesülten ért földet nem
messze, ejtőernyővel. így hát ez csak Karácsonyi Miska gépe lehet.
Felszállás után Celldömölk, illetve a Ság-hegy irányába fordulok, de közbe esik a szóba jöhető terület legnagyobb összefüggő erdős része, a káldi
erdő. Az erdő déli szélén birkanyáj, amelyet nagyobbacska fiú legeltet. Leszállunk a rémült nyáj mellé. Hosz- szabb időbe telik, amíg a fiú. (úgy 16
éves) szóra nyitja a száját. Beszél mindenféle csacskaságot. Mintha nem lenne teljesen épelméjű. Végül kinyögi, hogy igen, tegnap nagy sivítással
beleesett az erdő közepébe egy repülőgép, de nem beszélt erről senkinek. Boldizsár Laci a földön marad, én meg elkezdek úgy repülni, mintha
sorozatfelvételt akarnék csinálni az erdőről 20 méter magasságból. Sávról sávra repülök. És tényleg. A legsűrűbb részen, az erdő közepe táján, az
erdőszéltől legalább 2-3 kilométerre fehér folt tűnik fel és összetört géproncs. Alig vehető ki, olyan sűrű ott az erdő. Mindenesetre nem gyulladt ki.
Kimegyek az erdő szélére, keresem Boldizsárt, hogy az irányt jelezzem neki, amikor látom, hogy csendőrök, vagy négyen lehetnek, beszélgetnek
vele. Leszállok. A csendőrök is azért jöttek, amiért mi. Molnár Lacit keresik. Ők is úgy tudják, hogy az erdőben van a gép. Megadom az irányt, de
már alkonyodik, velük menni már nem akarok. Nekem jelentenem kell, hogy megvan a bizonyosság: Laci már nem él.
Még egyszer megnézzük a roncsot. A fehérség az ejtőernyő, teljesen össze van törve minden, az ernyő a géproncsból nyúlik ki. Gyorsan leírjuk az
utolsó tiszteletkört, Istenhozzádot mondunk magunkban Lacinak. Irány Veszprém, ahová még sötétedés előtt megérkezünk. Azonnal jelentéstételre
sietünk: határozottan állítom, hogy Lacit találtuk meg. Jelentem a többit is, az egész szomorú listát. De nekünk most Molnár Laci elvesztése fáj
nagyon. Másnap hajnalra már a hivatalos jelentés is parancsnokunk asztalán volt.
így kezdődött az én személyes háborúm.

Szezonvég
1944. AUGUSZTUS—1944. SZEPTEMBER
Az augusztus 7-i bevetés és az akkor elszenvedett veszteségek nyomasztóan hatottak az osztályra. Alaposan megcsappant a bevethető gépek
száma. Több volt a pilóta, mint a repülőgép.
Kilencedikén nem kerültem bevetésre, azaz a reggeli eligazításon nem osztottak be harci készültségbe, viszont átrepülési feladatot kaptam. Ez azt
jelentette, hogy légiriadó esetén a valamilyen okból nem bevethető, de repülőképes gépeket kitérőrepülőterekre kellett átrepülni, majd a riadó
végén visszarepülni őket. Többé-kevésbé veszélytelen szórakozás volt. Ilyen kitérőrepülőtérnek számított a kenyeri és a várpalotai repülőtér. Azon
a napon a Drótkefétől Nánási Kálmánnak és nekem jutott az átrepülési feladat. Egy- egy Messzert kellett Kenyeribe repülnünk.
A riadó megjött, pontosan olyan körülmények között, mint két nappal korábban. Ugyanolyan időjárás is volt. Most azonban a startparancs vétele
után, a legrövidebb úton, „fű alatt" söpörtünk át Kenyeribe Kálmánnal. A nagy hőség miatt csupán zöld kincstári ingujjban ültünk a gépbe, csak a
csizmánk és a nadrágunk volt a megszokott. No meg az alumínium „dögcédula" himbálódzott a nyakunkban. Haubénk volt, de egyikünk rádiója
sem működött.
A kenyeri repülőteret majdnem teljesen néptelenül, gépek nélkül találtuk. Addig gurultunk az erdőszélen, amíg egy „népfölkelőkből" álló,
őrszakasznak nevezett kisded csapatot nem találtunk. Akkor aztán „leparkoltunk", gépeinket a katonák segítségével, farral betoltuk a magas fák
árnyékába, és elhatároztuk, hogy szundikálni fogunk a fűben.
Előbb persze gondoskodtunk a három fő harcászati feladatról: a felderítésről, a biztosításról és az összeköttetésről. Az őrszakasznak volt telefonja.
A riadó végét majd jelentik nekünk, így beszéltük meg.

Alig heveredtünk le a fűbe, amikor meghallottuk a közeledő négymotoros kötelék jellegzetes, mély, daráló zúgását. Természetesen a légteret
kezdtük figyelni. Egy percen belül megjött a délnyugatról északkeletnek tartó élcsapat. A nagyhasú Liberatorokon megcsillant a napfény. Űgy jó 58000 méteren lehettek, amikor — a heves géppuska- és gépágyútűzből ítélve — megtámadták őket. A 8. német vadászhadosztály gépei,
gondoltuk. (Biztosan csak később tudtuk meg.) Akkor csak azt lehetett megállapítani, hogy Messzerek a támadók, és hogy nincs a közelben
amerikai vadászvédelem. Pillanatokon belül három négymotoros borult lángba, egyikük majdnem a kenyeri repülőtér fölött. Mindhárom gépből
sikerült jó néhány embernek kiugrania. Körülbelül 20 ejtőernyő gombafeje imbolygott a föld felé.
Egy gépszemélyzet hat ejtőernyőse pont felettünk himbálódzott. Kálmánnal izgatottak lettünk. Hallottuk, hogy nemegyszer tűzharc alakult ki kiugrott
amerikai gépszemélyzettel. Bár a mendemondának nem adtunk hitelt, mégis rossz érzés volt. Fegyvertelennek éreztük magunkat egyszál zöld

ingben ott a fűben.
Az öreg népfelkelők behúzódtak az erdőbe, nyilván nem akartak valamiféle harcba keveredni. Ügy döntöttünk Kálmánnal, hogy lesz ami lesz, azt a
hat amerikait, akik fölöttünk lógnak, elfogjuk. A katonáktól elkértünk egy-egy puskát, egy-egy tárral. Öreg Mannlicher karabélyok voltak. Rohanni
kezdtünk a repülőtér leszállómezejének cserjés széle felé, a gyenge szél arra sodorta az amikat. Előbb értek földet, mint ahogy mi odaértünk. így
aztán óvatosan elkezdtük átfésülni a bokros területet. Az amiknak semmi nyomuk, pedig alig pár perccel földet érésük után már körülbelül a
tetthelyen voltunk.
Ezek elbújtak, állapítottuk meg. Elkezdtünk kiabálni: — Hands up! — Semmi eredmény. Fogtam a puskámat és egyet a levegőbe lőttem, majd
ismét elordítottam magamat, hogy: — Come here! — Szegényes angolságomból ennyire tellett. Meg is volt a kellő hatása, mert szép lassan itt is,
ott is megmozdultak a bokrok. Kezüket feltartva, lassan előrejöttek az amik .. . Hozzánk képest rendkívül elegánsak voltak. Khakiszínű, sokzsebes
overall, cipzáras, prémes dzseki, vastag, puha gumitalpú, fűzős cipő. Fegyver láthatólag egyiknél se — ha egyáltalában volt kézifegyverük,
valószínűleg már a levegőben eldobálták.
Ugyanolyan fiatal fickók voltak, akárcsak mi. Hát ezek szórják ránk négycsövű géppuskáikból azt a rettenetes tűzáradatot? De azért őket is le lehet
lőni, mint a mellékelt ábra mutatja. Persze ez alkalommal nem a mi érdemünknek volt ez betudható.
Miután nem szoktunk hozzá, hogy naponta foglyul ejtsünk amerikai katonákat, kissé zavarba jöttünk, és hogy leplezzük, egyenként átkutattuk őket.
Kálmán, ahogy a filmekben látta, gyorsan végighúzta rajtuk mindkét kezét, hónaljuktól a térdükig, én meg a puskámmal fedeztem. Fegyvert nem
találtunk, és megállapítottuk, hogy foglyaink az átélt események hatására kissé sokkos állapotban vannak. Az egyik bicegett, a földet érésnél
megrándult a bokája.
Felszólítottam őket, hogy üljenek le félkörben és engedélyeztem a dohányzást. Nem volt se cigarettájuk, se öngyújtójuk, ezért kiosztottam közöttük a
nálam levő csomag Honvéd cigarettát. Igen hálásan köszöngették, amíg erőt nem vett rajtuk a heves köhögő- roham. Hja, a Honvédet nem
véletlenül hívtuk „koporsószegnek".
Elkezdtem velük a töredezett beszélgetést „angol" nyelven. A gimnáziumban görögös voltam, angolt csak különórákon tanultam. Egyszerű
kifejezésekre azonban futotta a tudományomból. Az ejtőernyőiket otthagyták, ki-ki, ahol földet ért. Ez nem tetszett nekem, ezért egyenként küldtem
vissza őket a földet érés helyéhez, hogy hozzák el az ejtőernyőjüket, Megkérdeztem, melyik közülük a pilóta. Kiderült, hogy csak az elsőpilóta van
köztük, egy olajos- képű, mexikói származású hadnagy. A másodpilóta és az egyik lövész nem tudott kiugrani...
Ahogy az ejtőenyők mind kézben voltak és a cigarettákat elszívták, elindítottam őket oszlopban a kb, 500 méterre levő őrség barakkja felé. Én
mentem elöl, Kálmán hátul. Így érkeztünk meg az őrséghez és gépeinkhez. Négy idősebb tartalékos honvédnak adtam át az amikat.
Elindultam a vagy 150 méterre, az erdőszélen levő tábori telefonhoz, hogy erősítést és gépkocsit kérjek a foglyok részére. A telefon teljesen süket
volt. Azt se tudtuk, vége van-e már a riadónak vagy sem. Ügy döntöttünk hát, hogy az amerikaiakat végleg az őrség gondjára bízzuk, mi meg majd
figyeljük a Budapest I. rádióadót (az őrségnek volt egy ócska telepes készüléke) és ha lefújják a riadót, akkor visszarepüljük a két Messzert
Veszprémbe.
Egy pillanatra végigfutott a hátamon a hideg. Meggyorsítottam a lépteimet. Mi lenne, ha ezek meglógnának a gépeinkkel? Aztán leesett a tantusz.
Ettől nem kell tartanom. Először is nincs tele a tank, nem érnék el az Adriát sem. Persze Titót azért még elérhetnék. No de az indítás! Aki nem
ismeri az indítás módját, az ugyan el nem indítja a Messzert. Ennek a srófját nem lehet „berántani"!
Megnyugodtunk, Hanem: se őrök, se amik! Hát ezek hová lettek? Az erdőből hangokat hallottunk. Hát jön kifelé a sűrűből két „öreg" katonánk,
mindkettő csodálatos amerikai dzsekiben. Egy karórán vitakoznak. Kezdtem megérteni mindent. Nagyon elszégyelltem magam. Rájuk ordítottam:
— Hol vannak a foglyok?! — Itt, a tisztáson! — volt a bizonytalan válasz. Kálmánnal berohantunk az erdőbe. Alig pár méter után megláttunk egy
csoport amerikait gatyában. Nem messze tőlük meg civakodó népfölkelők!
Amit üvöltöttem, azt nem lehet leírni. Addig békaügettek, amíg minden holmit elő nem adtak. Elmondtam őket mindennek. Ez a magyar
lovagiasság? Foglyokat kifosztani? A jó ruhájukat elvenni, amire éppen a fogságban lehet igen nagy szükségük!
Az amik hálásan öltöztek be újra a ruháikba. Csak a cigányképű pilóta kutatott, keresett a holmijában valamit. Aztán kétségbeesetten letérdelt
elénk és sírni kezdett. Nehezen, de megértettük, hogy a tárcáját is elvették, de nem adták vissza. Néhány újabb fenyegetés hatására előkerült a
tárca is. Délszaki temperamentumú gazdája nem győzött hálálkodni. Boldogan mutatta a feleségét és két gyermekét ábrázoló fényképeit. Végül
nekem adta a selyemre nyomott térképeit, vagy tizet. Megörültem nekik, akkoriban igen nagyra értékelték a lányok mint sálat. (Ma már csak az
utolsó van meg, ennek a napnak az egyetlen emléke.)
Volt még a pilótánál vagy két-háromszáz USA-dollár kisebb papírcímletekben, mindenáron azt akarta, hogy Kálmán meg én tegyük el. Zavarba
jöttünk. Egyrészt: hogyan fogadjunk el bármit az ellenségtől? Másrészt viszont: mivel mi ejtettük őket foglyul, hadizsákmánynak is tekinthető! Jó,
mondjuk, ez az okoskodás érvényes a térképekre. De a pénz? Nem vagyunk mi martalócok! Különben is: 44 nyarán a dollár a mi szemünkben
teljesen értéktelennek látszott.
Aztán eszembe jutott, hogy úgyis a németekhez kerülnek, azok mindent elvesznek tőlük. így aztán „szuvenir"-ként elfogadtuk a dollárokat. El is
osztogattuk, egyetlen egydolláros kivételével. (Lehet, hogy ötdolláros volt? 1945 decemberében Pesten egy pár női cipőt kaptunk érte a
feketepiacon. Eszembe is jutott akkor, milyen marhák voltunk, hogy elosztogattuk a dollárokat. Egész kis vállalkozást lehetett volna velük kezdeni
45-ben vagy 46-ban!)
Azt, hogy honfitársainkat megszégyenítve kedveztünk az ellenségnek, sőt „cimboráltunk" vele, a Pumánál senki sem helytelenítette. A gépét
elhagyott repülőszemélyzet már nem ellenség, hanem szerencsétlenül járt repülő, bajtárs. Olyasmi eszünk ágába sem jutott, hogy rajtuk bosszuljuk
meg azokat a társainkat, akiket ejtőernyőn lógva lőttek le. Gengszter a repülők között — legyenek bármilyen nemzetiségűek — csak kevés akadt.
Nem általánosítottunk.

A kis mexikóit, de a többit is nagyon érdekelte a Messzer. Kérték, hogy mutassuk meg a kabin felszerelését. Szívesen megtettük, Csodálkoztak,
hogy milyen kicsi a gépünk a Lightninghez és a Mus- tanghoz viszonyítva. Ám az idill nem tartott sokáig. Honnan, honnan nem, előkerült egy
teherautó, német katonákkal, és az amikat harsány — Schnell, schnell! — kiáltással fölterelték a platóra, majd eltűntek velük.

Vegyes érzelmekkel startoltunk el egy félóra múltán — közben lefújták a riadót — Veszprém felé. Este elosztogattam a. dollárokat. Azon
gondolkoztam, vajon milyen sors vár eredeti tulajdonosukra? Hogy másznak ki végleg ebből a háborúból, amely rna látszólag véget ért számukra?
Ezekben az augusztusi napokban, talán éppen másnap, behoztak hozzánk egy koromfekete bőrű főhadnagyot. Ö is ejtőernyővel ugrott ki egy
Mustangból, nem messze a repülőterünktől. Ott voltam a parancsnokságon, amikor az Öreg Puma — Huszár Pufi tolmácsolásával — kihallgatta,
miközben a néger lábát a doki pátyolgatta. Ennek is megrándult ugyanis a bokája, amikor a Papod szélén földet ért. Hosszú legény volt, kis
bajuszkával és megrendítően nagy pofával, nyeglén. Minden kérdésre azt válaszolta, hogy nem ad interjút. Ebben maradtunk.
Huszadikáig igazi nyaralás volt az életem. Voltam ugyan három bevetésen, de nem kerültünk harci érintkezésbe az ellenséggel. Több ízben
repültem gépeket kitérőrepülőtérre, így Várpalotára is. Kellemetlen, lejtős volt ez a repülőtér. Egy ízben majdnem csúful jártam. Anyahajó-pilótának
képzeltem magam ugyanis. Hátszélben startoltam csupa lustaságból. Ügyis lejt a repülőtér, mit számít a hátszél! Csak amikor a gázt „bedöftem",
akkor derült ki, hogy a hátszél kegyetlenül felerősödött. Nagyobb veszélybe kerültem, mint egy bevetésen. Alig-alig tudtam elemelni a gépemet a
földtől. Ekkor fogadtam meg igazán Rudi Rothenfelder, volt oktatóm és barátom tanácsát, hogy a Messzert felszállásnál sohasem szabad
„tegezni", minden felszállásnál úgy kell összpontosítani, mint az elsőnél! Ezentúl a háború végéig be is tartottam. Bár vagy 1000 órát repültem a
Messzeren, vezetéstechnikai hibát többé nem követtem el.
Akadtak szabadnapjaim, amelyeket sikerült Pesten, a menyasz- szonyj elöltem éknél töltenem. Egyszer igen kalandos úton jutottam a fővárosba.
Veszprémből egy Ju 88-os vitt el magával, azzal, hogy Budaörsig meg sem állunk. De már Fehérvár-Sóstón leszálltunk, mert állítólag az egyik
motor túlmelegedett. Pedig egész jó helyem volt a bombatárban. Fehérvártól egy Tigris harckocsi „külső fedélzetén" zötykölődtem Érdig. Onnan
egy tábori tarack mozdonyán ücsörögtem a Lenke térig. Milyen nagy tudott lenni ez a kis ország, ha az ember nem a levegőben közlekedett!
De elég gyakran jutottam fel repülőgéppel is Pestre. Tudatosítottam a harcállásponton, hogy én „jogosított Weihe- és Storch-pilóta" vagyok. (Erre
volt jó futárrepülői előéletem.) így aztán, ha futárrepülésről volt sző, csak átszóltak értem telefonon, máris mentem, és volt egy pár órám Budapesten
...
Augusztus második és harmadik hetének időjárását a leszálló lég- áramlású, nagynyomású légtömegek jellemezték — magyarul jó re1S2 pülőidő volt, így állandóan számítani kellett amerikai kötelékek berepülésére. A hajnalban Almádiból induló kocsik hangulata

egyáltalában nem volt emelkedett. A Zongorának egy majdhogynem első világháborús jellegű, kopott, zöldre és fehérre mázolt
autóbusza volt, nagy sárgaréz fényszórókkal. A terrorkocsi tulajdonképpen a Retek kocsijának számított, de általában ezzel utaztak
a Drótkefe pilótái is. Aki nem volt az országút szélén, amikor a „terror" érkezett, az csak a busszal tudott a reptérre jutni, az osztály
tereptarka autóbusza szedte össze a törzsek és a földi szakszolgálat beosztottjait, meg az elkésetteket a Retek és a Drótkefe pilótái
közül. Ez még nem számított elkésésnek. (Az elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaki a szállásán maradjon, hacsak nem volt
szabadnapos.) A busszal a reptérre érkezni 5-6 percet jelentett. A busz egy-két perccel később indult, de a terrorkocsi sofőrjei civil
életükben valószínűleg amatőr autóversenyzők voltak ...
Jómagam mindig a terrorkocsit „használtam" századtársaimmal együtt. Kovács Paja hadnagy mindig utolsónak futott Grockkal, a kutyájával.
„Titkárja", Maiina Pista hozta a nagy cipzáras hajózózsákot Paja után. A titokzatos zsákba „szemünk bele nem tekinthetett". Elsősorban a
legkülönfélébb élelmiszerek rejlettek benne. A készültségi barakkban Paja hónaljig nyúlt a zsákba, és hol egy darab sajtot, hol egy paprikát, hol egy
paradicsomot, hol egy kis kolbászt húzott elő belőle. Kis „katonákat" gyártott, gusztálta őket, majd egyet bekapott. Utánozhatatlanul csinálta.
Közben Grock ott állt mellette és csorgott a nyála, de őrá csak akkor került sor, ha Paja befejezte. Ezt a szertartást Paja „pikkelésnek" hívta. Ha
nem volt bevetés, egészen ebédig folytatta. Persze az ebéd már nemigen ízlett neki, pedig jó és bőséges kosztot kaptunk, ingyen.
Ingyen? Bizony gyakran előfordult, hogy napközben változott az étkezési létszám. Ha valaki nem tért vissza, a pincérek szó nélkül kihozták az
adagját, amit a közvetlen pajtásai, jó cimborái halotti tor gyanánt elfogyasztottak. Fiatalok voltunk és igen jó étvágyúak.
A halottainkért akkor, ott nem volt szabad könnyeket ejteni. Elgyengültünk volna, és ezt egy vadászpilóta nem engedhette meg magának. Szükség
volt az erőltetett keménységre. Nem érzelegtünk efölött, de mindig a halál árnyékában voltunk. Furcsa volt ez a dolog a honi légvédelem
vadászaival. Almádiban laktunk, fürdőhelyi körülmények között, kényelmesen, fehér asztalnál étkeztünk, pincérek szolgáltak ki. Utána akadt néhány
perc a klubszoba kényelmes foteljeiben, füstfelhöbe burkolódzva. Valaki leült a zongorához és Artie Shaw modorában néhány jazz-taktust játszott,
vagy felhangzott a korszak híres slágere, a „Csak egy nap a világ" ... És mégis frontkatonák voltunk. Csakhogy más fegyvernemeknél, az igazi
arcvonalban harc és összecsapás nélkül is csupa kényelmetlenség formájában jelentkezett a háború.
Ez a különbség határozta meg lelkivilágunkat. Az „Egy nap a világ" ránk is vonatkozott, de mi a készültség befejeztével élhettük világunkat.
Csakhogy a havi jövedelmünk nem érte el a 400 pengőt (a 30 pengős repülési pótlékkal együtt). 1944-ben ez már nevetséges összeg volt.
Igaz, hogy mint mindenütt az országban, itt Almádiban vagy Veszprémben is szívesen látott vendégeknek számítottunk. Honfitársaink
megbecsülésének jeleit nap mint nap tapasztalhattuk. Tudták, látták, hogy szembeszállunk a négymotoros gépek százaival. Persze csak a
dolgunkat tettük. Többre nem tellett tőlünk: megakadályozni vagy alapvetően befolyásolni a háborút nem állt módunkban.
Augusztus 20-21-22. mozgalmas időszak lett az osztályunk életében. Angolszász „haverjaink" újra összeszedték a B-17-es és B-24-es
repülőerődjeiket és nagy támadásokat indítottak néhány repülőtér, vasúti híd és pályaudvar ellen. Mi is összekotortuk magunkat és maradék G 6-

osainkat. Talán hitelesebb tudósítás, ha emlékezés helyett idézek augusztus 20-án megkezdett és 22-én befejezett egykori levelemből. (A
menyasszonyj előliemnek szólt.)
„Pumaszállás, 44. VIII. 20. ... Huszadikán kezdtem el a levelet, de most már 22-e van. Az utolsó három napunk rendkívül meleg volt, olyan vagyok,
mint egy kifacsart citrom. Három nap alatt négy bevetésem volt. Huszadikán Pest fölött voltunk 8000 méteren, talán hallottad is a motorzűgást.
Heves harcunk volt Liberatorokkal, Lightníng vadászokkal. Ezek kéttörzsű, csúnya állatok, ha lőnek, egészen lángba borul az orruk... Hétfőn, 21-én
korán jelezték az ellenséget, megint Liberátor bombázókat. Már 8 órától a gépek mellett ültünk, és szívtuk az egyik cigarettát a másik után.
Egyszerre csak könnyítettek a készültségen, bemehettünk lefeküdni. Alig feküdtem 10 percet, már üvöltöttek a hangszórók, hogy: — Pumának
azonnal start, irány Vác!
Képzelheted a rohanást a gépekhez, a szerelők már dobálták le a motortakarókat. Ültem be a gépbe, az egyik szerelő bekötözött, közben már
szörnyű robajjal indult a motor. Indultak körös-körül a reptéren az összes gépek, porfelhő, pokoli dübörgés, aztán start! Mindez három pere alatt.
Öt perc múlva már zárt kötelékben úsztak az ugrásra kész Pumák Vác felé. Ott találkoztunk a német vadászokkal. Rádión az egész köteléket
Szolnok fölé irányították. 8000-en voltunk, jobboldalt lenéztem Pestre. Kerestelek, de persze olyan magasról a házat sem találtam meg a sok közül.
Rövidesen négy fehér kondenzcsík húzott át előttünk az égen, rögtön láttuk, Mustang vadászok. De ők is meglátták sűrű sorainkat, úgyhogy
pillanatok alatt kereket oldottak. Szolnok előtt már majdnem 9000 méteren voltunk, amikor egyszerre csak valaki rádión bemondja: — Balra
előttünk 7000-en ellenséges kötelék!
Pattanásig feszült idegekkel, de mégis nyugodtan kapcsoltuk be a célzókészüléket, markoltuk meg a lőbillentyűt és egyidejűleg dobtuk a
póttartályt, ami a gép hasa alatt függ, mint valami nagy bomba. Balról és oldalról estünk rájuk, rögtön láttuk lomha, nagy hasukból, négy motorjukról,
kettős oldalkormányukról, hogy ismét Liberatorokkal akadtunk össze. Ez már Debrecen tájékán volt. A következő pillanatban már lőttek, lángba
borult az ég. Mi még nem lőttünk, még közelebb ... most! Pokol tüze csapott ki derék Mesz- szerjeink orrából és okádtuk a halált rájuk. Pillanatok
alatt három fölrobbant, aztán sürgősen olajra léptünk, mert a Mustangok ránkestek.
Én egészen a földig zuhantam, és aztán Szolnokon leszálltam benzinhiány miatt. Valahogy így volt. A mait már nincs hely leírni. Sajnos két jó
pajtásomat lelőtték ..."
Megmaradt egy eredeti újságkivágás is ezekről a napokról. így szól az MTI-jelentés:
„Légiharcok Debrecentől nyugatra. Aug. 22. ... észak-amerikai bombázó kötelék hétfőn, a délelőtti órákban dél felől berepült a dunai térségbe, és
támadást intézett kelet-magyarországi célok ellen. Német és magyar vadászerők az ellenséges alakulatokat még céljuk elérése előtt a
Debrecentől nyugatra eső térségben heves légiharcokra kényszerítették. Az eddig érkezett nem teljes jelentések szerint magyar vadászrepülők
három négymotoros amerikai bombázót lelőttek. A német vadászerők és a térségben levő légelhárító egységek eredményeiről a jelentések még
nem érkeztek meg."
Huszonnegyedikén a póttankom csak akadozva töltött. Amikor ledobtam, még majdnem tele volt. így aztán a főtartályt fogyasztottam, és éreztem,
hogy Veszprémet nem érhetem el. Szolnok volt legközelebb. Mélyrepülésben közelítettem meg és húztam el a leszállómező felett. Olyan sűrűn
voltak egymás mellett a bombatölcsérek, hogy lehetetlennek látszott a leszállás. Nem volt más lehetőség, mint a szandai rét. Akadémikus
koromból jól ismertem, sokat szálltam le ott CR 42-essel. Az utolsó literekkel lebegtettem ki a gépemet. Az út szélére gurultam es vártam.
A látszólag néptelen környék percek alatt elevenedett meg. Negyedóra múlva több százan tolongtak a gép körül, alig tudtam megvédeni a
szeretetteljes érdeklődőktől. Aztán előkerült egy csendőr, akit megbíztam gépem őrzésével és gyalog elindultam a repülőtér feJé. Alig tettem meg 100 métert, amikor egy khakiszínű Mercedes jött szembe az úton és benne egy hadnagy, akit a kassai akadémián előttem
avattak. Látták a szandai réten leszálló gépemet, kijött elém. Üzemanyagot kértem sürgősen és egy távmondatot Veszprémnek, hogy semmi baj,
csak üzemanyagot vételezek, aztán jövök.
A reptéren szívélyesen fogadtak a haverok. Meg kellett ebédelnem velük a tiszti étkezdében. Ebéd közben mesélték el, hogy a reptér tegnap kapta
a bombatámadást, de csak a le- és felszállópályát tették tönkre mértani pontossággal. Délután 3 óra tájban indultunk vissza a gépemhez. A
szerelők alig tudtak hozzáférni, akkora tömeg gyűlt össze körülptte. A bámulat részben a híres Messzernek, részben a motordekiin díszlő
pumafejnek szólt.
Kérdezték, honnan jöttem. Persze nem mondhattam meg, csak annyit felelhettem: — Valahonnan Magyarországról... Ami aztán még jobban
fokozta titokzatosságomat. Megéljeneztek, ami nyilván nem személy szerint nekem, hanem a Puma-osztálynak szólt.
Hogy valamivel én is kimutassam a hálámat, start után meredeken húztam föl kétezerre, onnan bukófordulóval vissza le a starthelyre. Fülrepesztő
rácsapással háláltam meg a csodálatot. Aztán ráálltam a veszprémi kurzusra. Sima út, és leszállás után még éppen elértem az Almádiba tartó
buszt. Aztán reggelig megint csak „egy nap volt a világ".
Az augusztus 22-ei bevetés során az osztály két részletben startolt a berepülő négymotoros kötelékekre. Többen — így én is — mindkét
bevetésben részt vettünk.
Az első bevetésen nem találkoztunk a berepülő kötelékekkel. Nyolcgépes kötelékünk, amely a három század vegyes összeállítású csapata volt,
Budapest légterét védte 6—8000 méter magasságban. Kénytelenek voltunk azonban egészen 9000 méter fölé emelkedni, mert a saját légvédelmi
ütegeink egészen ügyesen kezdtek minket „belőni". Bár a Libikkel csinálták volna ugyanezt! Hiába protestáltunk rádión, a makacs tüzelés
folytatódott, úgyhogy szinte a sztratoszférába kellett emelkedni. Az automatikus oxigénadagoló berendezés 7000-ig még csak keverte az oxigént
az egyre oxigén- szeg'ényebb levegőhöz, de 7000 fölött már tiszta oxigént szivornváz- tunk, aminek az eredménye leszállás után jelentkezett, ólmos
fáradtságban.

A második bevetés 13 óra tájban kezdődött, méghozzá a sziléziai célok irányából visszatérő kötelékekre. Néhány gép — a szerelők odaadó
munkája következtében — ismét bevethető állapotba került. így ezúttal tizenketten startoltunk, újra vegyes kötelékben, Irányi Pali vezetésével. Rövid
tologatás után Pápa térségében megtaláltuk az egyik hazatérő amerikai köteléket, amelyet aztán alaposan elkaptunk. Sikerült nap irányából, balról
magassági fölénynyel rájuk fordítani, és szakadatlan tüzeléssel átrohantunk közöttük. Egy percen belül lezajlott az egész, de nekem végtelen
hosszúnak tűnt. Eléggé zárt kötelékben támadtunk és tüzeltünk.
Kiszemeltem egy Liberatort, már 600 méteren elkezdtem a nehézgéppuskákkal „pötyögtetni'', hogy lássam a fényjelzők irányát. Egy pillanattal
később már az egész kötelék lőtt felénk, pontosabban az volt az érzésem, hogy kizárólag felém. Rossz álmaimban elő-előiön egy ilyen rácsapás
— minden fényjelző lövedék felém tart és én nem térhetek ki — aztán, mielőtt összeütköznék a felém rohanó lövedékekkel, vagy inkább
tűzgolyókkal egyszercsak elhajolnak.
Ilyenkor egyetlen orvosság volt: lőni, lőni, lőni! A dübörgés és a lőporszag megnyugtatott. A gépek méretei egyre nőttek, már jól kivehetők voltak a
színes feliratok, ábrák a Libi oldalán. Hirtelen több négymotoros lángba borult, vagy füstcsóvát húzott, vagy darabok szakadtak le róluk. Aztán a
gépet kantnira állítva (vagyis a szárnyak síkját függőlegesbe fordítva, „szárnyvégen állva") átzuhantunk a lépcsőzetes rendben alacsonyabban
repülő Liberato- rok között, szaknyelven a mélységi lépcsőn, majdnem összeütközve céljainkkal. Most aztán állapítsa meg valaki, hogy kinek volt
lelövése!
Örültünk ilyenkor, ha aztán vadásztámadás nélkül minél mesz- szebb tudtunk kerülni a köteléktől. Ezúttal nem voltak vadászok, ele mi is elég
messze kerültünk támpontunktól. A Száva fölül kanalaztam haza a gépemet.
Ezen a napon halt hősi halált szeretett barátunk és bajtársunk, Kovács Paja őrmester. Liberatorok lövészei találták el gépét és a Balatontól nem
messze zuhant le. Örökké mosolygott és keveset beszélt. Veteránnak számított, mert már a keleti arcvonalon is ott volt ez első magyar
„Messzeresek" között. Ragyogóan repült, született vadászpilóta volt. Kistermetű ember lévén, a gépében, amikor behúzta a nyakát, alig volt
észlelhető. Ö sincs többé. Nehéz lesz megszokni. Bár még egy hónapja se vagyok az osztálynál, már 5-6 kedves bajtársamat kellett csendben
meggyászolni.
Ez után a bevetés után részünkre is elkezdődött a „különös háború". Frontszolgálatot teljesítettünk és mégse kaptunk bevetési parancsot. Igaz,
hogy fájó veszteségeket szenvedtünk, a gépeink száma is minimálisra csökkent, mégsem értettük teljesen, miért „pihenünk".

Be kell vallanom az igazat: nem követeltük a bevetéseket. Én személy szerint úgy gondoltam, nem jó repülő-„kabala" stréberkedni. Később sem
jelentkeztem soha önként készültségbe. Ha a sor rám került, úgyis beosztottak, ilyenkor nyugodt szívvel adtam a készüls- séget. Bíztam a
szerencsémben. Nem féltem a haláltól, nem is gondoltam rá. Persze a félelem azért jött hívás nélkül is, csak éppen tudni kellett legyőzni. Akinek ez
nem sikerült, az nem sokáig maradt meg nálunk. Bizonyára így volt ez más nemzetek légierőinél is.
Akit a félelem jeges rémülete legyőzött, az előbb-utóbb módot találhatott a tisztességes visszalépésre. Ez nem volt téma. Senki nem szólta meg
azokat, akik ilyen, vagy olyan ok miatt kiestek az első vonalból. Csak néhányan voltak. Az ok végeredményben majd minden esetben érthető volt.
Ha otthon sírt a gyerek és hazavárta az asszony a vadászpilótát, akkor már nem ment a játék. Ha beteg lett valaki és legyengült, ha elromlott a
szeme, kikészült idegileg — kapott földi beosztást, és nem lett kevesebb a szemünkben. Inkább ez, mint a levegőben lelépni és faképnél hagyni
amúgy se nagy számú kötelékünket.
Szeptemberben hát ráértünk. Fiatalok voltunk és divat volt valami extra ,,dolgot" csinálni. Például valaki kiszúrta, hogy Veszprém egyik üzletében
sétapálca kapható. Nosza vegyünk sétapálcát! Egy ideig a repülőtéren sétapálcás, „rozoga" öregurak jártak-keltek a repülőgépek között. Másik hír
jött: napszemüveg kapható itt és itt. Másnap legalább húsz napszemüveges pilóta szállt le az autóbuszról.
Én elhatároztam, hogy pofaszakállt növesztek. Eredetileg kecskeszakállt akartam, de rájöttem, hogy az nem fog elférni az oxigénmaszkban. Mikor
a „pofaszakállam" már látható volt, Scholtz kapitány észrevette. Nem azt, hogy szakállt növesztek, hanem azt, hogy -borotválatlan vagyok. Én
világosítottam fel, hogy szakáll készül. Nem sugárzott sem öröm, sem megértés az arcán, amikor eléggé ridegen megkérdezte, hogy milyen alapon
teszem ezt. Jelentettem, hogy a szolgálati szabályzat nem intézkedik a hivatásos állományba tartozó havidíjasok szakállviselése tárgyában, de
állítólag még a Monarchia idejében történt egy állásfoglalás, hogy egy tiszt csak akkora szakállt viselhet, hogy az a rendfokozati jelzését ne takarja
el. Mivel mi a rendfokozati jelzéseket a váll-lapon hordjuk, ezért úgy gondoltam, hogy jelentős méretű pofaszakállra tehetek szert. Mire a kapitány
lakonikus rövidséggel közölte, mi történik velem, ha holnap reggelig nem borotválkozom meg. Megborotválkoztam.
Történt azért más is. Az osztályból ezred lett, egyelőre két osztállyal. A szolnoki fiúk alakították meg a 4. és 5. századokat. Az 1., a 2. és a 3. század
néhány pilótát leadott az új alegységek számára. Így került el tőlünk Nánási Kálmán szobatársam. Csöndes lett a szoba nélküle. Rengeteget
locsogott össze-vissza, de mégis hiányzott, amikor elment.
Az augusztus 21-i bevetésen egymás mellett támadtuk a Liberato- rokat, és ő úgy érezte, hogy biztos találatot ért el. Nem bírt magával és nem
éppen „jólfésült" szöveggel ordította be diadalüvöltését a rádióba, adását az „összes Pumák"-nak címezve, és megfűszerezve a magyar nyelv
nyújtotta minden lehetőséggel... Mire egy mély hang: — Rádiófegyelem! Azonnal jelentse századának fedőnevét és szolgálati számát! — Csend
lett az éterben. Senki se jelentett semmit. Leszállás után volt egy kis tessék-lássék kérdezősködés, persze senki sem hallott semmit, nem tudott
semmiről.
Később megtudtuk a közbeszólás hátterét. Azon az augusztusi napon a honi légvédelmi parancsnok személyesen tisztelte meg látogatásával a
Sziklaközpontot. De nem egyedül, hanem két serdülő leánykáját is magával vitte — hadd' hallják a leánykák azt, amit más leányka nem hallhatott az
egész országban, tudniillik a lé""7é- delmi vadászrepülők szolgálati beszélgetését a fedélzeti rádiókon. A „Sziklában" hangszóró bömbölte azt a
menetközben kialakult szókincsű szöveget, amit mi váltottunk egymással célkeresés vagy légiharc közben. Különleges élmény lehetett

karosszékből végighallgatni. A lánykák szókincse — Kálmán „jóvoltából" — ugyancsak szépen kezdett gyarapodni, amikor a papa megelégelte a
helyszíni követítést és belemordult az irányító mikrofonba, ahogyan az előbb idéztem...
A mély hang rejtélyének ilyetén megoldását egy futár mesélte el nekünk, aki szeptemberben jött le hozzánk a Lepságtól. Neki az Almádiban töltött
nap más okból maradt bizonyára emlékezetes. Mivel igen fáradt volt, kért egy ágyat, hogy szundíthasson egy kicsikét. Kovács Paja hadnagy aznap
Pestre ment, így a szobája, ágya üres volt. A futár levetkőzött ádámkosztümre, befeküdt Paja ágyába, fejére húzott egy lepedőt és már aludt is. Élt
azonban akkoriban Almádiban egy igen harcias hölgy, kinek Kovács Pajával valami elszámolni valója akadt. Mit sem tudott Paja távollétéről.
Számláját rendezni akarván, „áttört" a fegyvertelen ügyeletesen, berontott Paja szobájába és bosszúért lihegve lerántotta a takarót az ott alvó
futárról — akit Pajának hitt —, majd vészjósló kiáltást hallatott. Erre az ártatlan futár felébredt, és úgy ahogy volt, ruha nélkül megfutamodott.
Megijedt a nő is, ő is menekült. így futottak meg egymástól nem kis derültséget keltve a szabadnaposok és az ügyelet tagjai között...
Ilyen és ehhez hasonló epizódok színesítették szezonvégi napjainkat. Szeptember elején még volt egy-két kellemes este a Pannóniában. Néhány
művész jött le Almádiba, köztük volt Kazal László is, akinél „családi betegség" volt a rokonszenv a repülők iránt. Testvérbátyja, Kazal Tibor ugyanis
repülőszázados volt, akkoriban megfigyelőtiszt. Kazal Lacit a pár nap alatt nagyon megszerettük. Akkoriban igen sokat ivott. Egyszer, miután a
műsorát befejezte, az öltözőjébe vonult, hogy kissé felfrissítse magát. A frissítés annyira jól sikerült, hogy Kazal az üveggel a kezében elaludt. A
pincérek keltették föl, mert a társaság hiányolta. Felkelt és levonult, de ing és nyakkendő nélkül. Csupán egy ki tudja honnan szerzett ezüstróka
díszlett a felsőtestén. így vonult végig az éttermen, méltóságteljesen, félméteres szipkából Szívta a cigarettáját, miközben a zenekar tust húzott.
Egy napon meglátogatott bennünket Laci a BYC klubépületében. Minden megihatót megivott, pedig szép készleteink voltak. Végül italt keresve
egy csatos üvegben megtalálta Paja tartalék üzemanyagát 125 köbcentis kis motorjához. Jó nagyot húzott abból is. Utána még évtizedekig élt az
eset után.
Egy másik napon meg felkerekedett az egész művésztársaság, el-, határozták, hogy meglátogatnak minket a repülőtéren. A parancsnokság nem
tiltotta, sőt kívánsághangversenynek tartotta megjelenésüket. Percek alatt elkészült egy tábori színpad oly módon, hogy az ágakkal álcázott tartalék
benzinkészlet hordóira deszkák kerültek, a hordókat lombos ágak takarták. Sorra léptek fel a művészek, a Drótkefe kis erdeje még ilyen sikert
nem látott. Ültünk a füvön, élveztük a zenét, éneket. Kazal felülmúlta önmagát. Csak akkor merevedett le, amikor valaki megmondta neki, hogy több
ezer liter benzin tetején bohóckodik. Kijelentette, hogy inkább repül, mint hogy ezt csinálja tovább. Szaván fogtuk. Mivel az előkészületek közben
elaludt, úgy tették be a Storchba alva. A levegőben ébredt és követelte, hogy azonnal szálljanak le vele ...
Aztán valaki beindított egy 109-est és az önként jelentkező vendégek átmehettek a gép farka mögött teljes gáznál... Legalább olyan jelenet volt,
mint a Vidám Parkban az Elvarázsolt kastélynál.
Szeptember közepe után Almádi elcsendesedett. A víz hideggé vált, fújtak az őszi szelek. Híre jött, hogy rövidesen itt hagyjuk Almádit, Veszprémbe
költözünk.
A repülőtérre sorra jöttek az új gépek, de már nem Győrből, mint eddig, hanem Bécsújhelyről. Olyan hírek jártak, hogy ezek az új G 14-esek olasz
gyártású motorokkal vannak felszerelve. Ennek nem örültünk, mert megvolt a véleményünk az olasz gyártmányok minőségéről. Viszonylag sok baj
is volt velük. Elég sokat repültünk, gyakorlatban tartási céllal. Unatkozni már csak azért sem lehetett, mert az egyre romló harci helyzet bőven adott
beszélgetésre okot. A román kiugrás és annak következményei előrevetítették a kétfrontos harc baljós előjeleit. Amikor hallottuk, hogyan
garázdálkodnak az országban a román Messzerek, dühöngtünk, hogy nem kapunk bevetési parancsot. Adtunk volna nekik!
A napok egyre hidegebbek lettek. A szovjet hadsereg Magyarország területére lépett. A debreceni páncéloscsata után a Tiszántúl hamar elveszett.
Kiss Laci, aki makói volt, egy szép napon átjött a Drótkefe barakkjába. Miközben lekezelt velem, így szólt: — Szevasz, ég a függöny otthon ... —
Aznap szerzett tudomást Makó elestéről. Attól kezdve, ha valamelyikünknek hasonló problémája akadt, csak közölte, hogy már náluk is ég a
függöny. Nem lehetett ezt másképpen, csak így. Akasztófahumorral. A mi nemzedékünk a trianoni béke revíziójának szellemében nőtt fel. Szilaj
nacionalista nevelés sulykolta belénk: Előre az ezeréves határokig! És most még a trianoni határokról is vissza kell vonulni.
Veszprémben a történelmi várnegyed Kisszeminárium nevű, egyemeletes épületét jelölték ki számunkra szállásul. Az épület ma is áll, a háború
épségben hagyta. A Várkapun átmenve az út enyhén kanyarodik balra és elég erősen emelkedik. Itt találkoztunk egy novemberi délutánon
Mindszenty József veszprémi püspökkel, teljes főpapi ornátusban. Egy csapat nyilas és gestapós rángatta a két karjánál fogva. Több papja ment
mellette, vele együtt tartóztatták le őket.
A Kisszeminárium emeletén hét szoba volt, ebből négy a Vár utcájára nézett. Az egyikben laktam én Huszár Pufival. Szép, nagy sarokszoba volt. A
legreprezentatívabb szoba Pajáé volt. Otthonosan berendezte nagy zeneszekrennyel, rengeteg lemezzel, egyik jobb volt, mint a másik. Az egész
emeletnek egy WC-je volt, a folyosón. Mosdó nem létezett, így mindenki lavórban fürdött a szobájában, ami elég nagy pancsolással járt. Lapos
barátom százada, a Zongora, az úgynevezett Bécsi kanonok házába volt szállásolva. A Retek meg a ferences templom mellett.
Lassan megszoktuk az új szállást. Ezekben a napokban jöttek bemutatkozni az új Messzer-tanfolyam végzősei. Majdnem kivétel nélkül 1944.
augusztus 20-án avatták őket. Megismerkedtem és életre szóló barátságot kötöttem Pintér Gyula hadnaggyal, a kedves, jó és nagyszerűen repülő
Öcsivel. Novembertől kezdve a legtöbb bevetésünkön együtt repültünk. Csak olyankor „hűtlenkedtünk", amikor kórházban voltunk. Hol az egyikünk,
hol a másikunk került oda. Soha, senki mellett nem éreztem magamat olyan biztonságban, mint Öcsivel géppárban. Egymás gondolatait is
megismertük. Ismerjük mind a mai napig . ..

Érdekes volt találkozásom Fekete Ottóval. Zászlós volt, amikor együtt bevonultunk a repülőalapi kiképzésre 1940 nyarán, ö — szerencséjére —- a
legendás Nádi növendéke lett. Utaink Váton, a vadásziskolán váltak el. Én többedmagammal Kassára kerültem az Akadémiára, 6 pedig Takács
Pajával együtt a Regvinél maradt mint oktató. Aztán jött egy „sturcolás" Bückerrel és a Bticker összetört. Hál' Istennek, Ottó nem. Ám a példát
statuáló megtorlás nem maradt el. Ottót meghurcolták, elvették tőle az Arany Sast, a tábori pilótajelvényt és leszerelték. Nagy sajnálkozással
hallottuk balsorsát.

Október 9-én egy javított G 6-ost kellett a műhelyünkből Kenye- ribe átrepülnöm. Szép nyugodtan, mélyrepülésben, élvezve a táj rohanását, átértem.
Nyár óta nem jártam itt. Akkor teljesen kihalt volt minden, most viszont nyüzsgő élet fogadott. Rejtett gépek, gépkocsik, sátrak, katonák és sok
kedves ismerős. Időm volt. A megbeszélés szerint egy idősebb őrmester jön utánam Bückerrel futárpilótaként, s a Bückerrel megyek majd vissza
Veszprémbe.
Miközben az őrmestert vártam, ért a meglepetés. Fekete Ottó borult boldog mosollyal a nyakamba. Kiderült, hogy a civil életből hívták be
egyenesen Kenyeribe, hadi szolgálatra, minden magyarázó szöveg és repülőorvosi vizsga nélkül. Nálunk aztán senki sem foglalkozott az egykori
esetével. A legtöbben nem is tudtak róla. A századparancsnoka, Papp Tibor főhadnagy jól ismerte Ottót. Csak any- nyit mondott: — Ott egy
Messzer, eredj el vele! — És Ottó elment. A Pumáknál senki nem firtatta, jár-e neki az Arany Sas, vagy sem, Ottó szépen újra fölvarrta.
Végigharcolta a háborút, légi győzelmekkel. Ott volt velünk az utolsó napig, sőt még hadifogságban is. (Velem üzente meg haza az édesanyjának,
hogy él.)
Megérkezett az őrmester. Indultunk haza. De szokásom szerint jobban szerettem, ha nálam van a knipli, ezért én ültem hátra, a vezetőülésbe. így
aztán én mentettem meg az életünket, amikor a majdnem földig ereszkedő ködben átvittem a Bakonyon a Büekert. He- rend előtt az utolsó
pillanatban sikerült elkerülni, hogy nekiütközzünk a hegynek és megtaláltam a vasútvonalat is ...

Az ilyen kalandokkal nem lehetett feltűnést kelteni, elmondani is felesleges volt. Eltörpültek ezek a bevetések eseményei mellett.

A hiba ára: az élet
1944. OKTÓBER
Október 10-én kaptam az első harcászati bevetési parancsot. Bej- czy József — nekünk Dzsó — vitte az első rajt Csongrád térségébe szabad
vadászatra. Ott most nagy harcok voltak a szovjet csapatok által kialakított hídfő körül. 5000 méter magasságban értük el Csongrád térségét.
Ekkor láttam először életemben, milyen egy súlyos földi harc a levegőből, Magyarország földjén. Gyorsan meg kellett szokni, sajnos.
Fél órát töltöttünk a bevetési légtérben. Ellenséges gépet ebben a fél órában nem észleltünk, légvédelmi tüzet annál inkább. Ebből a szempontból
is premiernek számított ez a bevetés. Bár többször is előfordult korábban, hogy a magyar légvédelem tévedésből tüzet nyitott ránk, ez mégis más
volt.
A szovjet hídfő egyre tágult, bár tüzérségünk erősen lőtte. Mo- ioros pontonokkal és rohamcsónakokkal keltek át, jól láthatóan építették az utászok
a hadihidat. Mi nem kaptunk alacsonytámadási feladatot. Az ilyesmit a zuhanóbombázók, a Stukák végezték, nem sok sikerrel. De mialatt mi a
légtérben voltunk, Stukák se jöttek.
Magasságunkat állandóan változtatni kellett, mert a szovjet nehézlégvédelem kezdte elég jól belőni magát. Ekkor jelentette Pufi, hogy találatot
kapott a gépe és rohamosan csökken az olajnyomás. Dzsó mondta Pufinak, hogy biztosítjuk a kényszerleszállását. 4—5000 méter között voltunk,
így Pufinak sikerült siklásban elérnie a Szeged—Budapest közti főútvonalat. Nagy visszavonulás folyt rajta. Pufi nem messze az úttól tette hasra a
gépét. Akkor hagytuk ott, amikor láttuk, hogy integet. Reméltük, hogy majd csak eljut valahogy Veszprémbe.
A második bevetés sem hozott légiharcot. Légtérbiztosítási feladatunk volt, ellenséges gépek nem jelentkeztek. Alacsonytámadással fejeztük be a
feladatot, nagy légvédelmi tűzben támadtuk a pontonhidat építő utászokat. Egyetlen rácsapást kockáztattunk meg mindössze, mert mindkét oldalról
kaptuk az összpontosított tüzet. Négy gépünk nemigen akadályozhatta meg a híd elkészítését, legfeljebb fél órát késleltettük. Az alacsonytámadást
fogadó pokoli légvédelmi tűz már nem volt olyan lélegzetelállítóan féle metes, éppen azért, mert földközelben repültünk a célra. így elsősorban a
könnyű és legkönnyebb légvédelmi eszközök (gyalogsági fegyverek) tüzét kaptuk, amelyeknek nem volt nyomjelzése. Amit az ember nem lát. attól
nem fél! Szoktatásnak és gyakorlatnak mindenesetre megfelelt. Ilyen formában is átestünk a tűzkeresztségen.
Másnap a mi századunk nem kapott bevetési parancsot. A Zongora és a Retek század pilótái azonban járták a táncot Csongrád környékén.
Október 12-ei bevetésünk különlegesen emlékezetes számomra. Századunk két rajjal — nyolc géppel — adta az aznapi készültséget. Az 1.
(századparancsnoki, „Villám"-) raj kötelékparancsnoka Bejczy, kísérője Boldizsár, géppárparancsnok Tobak, kísérője Murányi. A 2. raj
parancsnoka Dániel, kísérője Doniján, géppárparancsnok Bélaváry, kísérője Erdész. A délelőtt eseménytelenül telt el.
Am ebéd után megmozdult a világ! A hangszórók sorra bömbölték: — Zongorának azonnal start! Feladat rejtjelezve! Idő 13 óra. Reteknek azonnal
start! Drótkefének készültség!
13 óra 15 perc. Már tudtuk, hogy a Retek is, a Zongora is alacsonytámadni megy, méghozzá meleg helyre. Csongrádhoz, ahol áll a bál a frissen
létesített hídfő körül. Mint utólag kiderült, kettős feladatuk volt: egyrészt a támadó német Stukákat kellett vadászok ellen biztosítani, és (csak
másodlagosan) alacsonytámadni. Elült a zaj. A két század, nyolc-nyolc gép, kelet-délkeleti irányban eltűnt.
Mi még vártunk. Feszültség. Szívtuk a cigarettát, már aki dohányzott. Nem sok szó esett. Ismertük egymást, százszor gyakoroltunk és
megbeszéltünk mindent. Mégis premier elé néztünk, mert nyolcunkból hétnek ez lesz az első alacsonytámadása. Egyedül Bejczy Dzsónak volt
„éles" gyakorlata benne. Meg is vigasztalt minket pár keresetlen szóval: — Nem kell be... ni, fiúk! Richthofent is alacsonytámadásnál lőtték le. —
Felszabadult vigyorgás volt a válasz (Manfréd von Richthofen az első világháború legeredményesebb vadászpilótája volt).
13 óra 30 perc. A hangszóróban elhalkul a „haláltangó". Recsegés, majd: —· Drótkefének azonnal start, Kecskemét, 6000 méter, további parancs
a levegőben! — Kezdődik a rutinmunka. Pillanatokon belül dübörögnek a gépek. A főszerelőm rácsap a deklire, felhördül a motor. Már kikapták a
fékbakokat a fiúk. Dzsót figyelem, mikor pörög ki a helyéről Boldizsárral a nyomában.
Most! Balra tőlem Murányi Tibor, Topi pörög. Nem kíméljük a futókat, jobbra betaposok, nagy gázfröccs, 180 fokos forduló helyben, Topi is ezt
teszi, szerelők integetnek. Utánunk Dániel raja. Szél alig van, startirány a Papod felé.
Három perce kaptuk a startparancsot, és már lökjük a gázt olyan szoros vonalban, négyesével, hogy a pápai Messerschmitt- átképző tanfolyam
oktatói a fejüket fognák... Ha nem is vagyunk sokan, repülni azt megtanultunk. Póttankos gépeink, az olasz gyártmányú, W sorozatú G 14-esek elég
lomhán fordulnak vissza délkeleti irányra. De hamar elérjük a 600ö-et. Szívjuk az oxigént. Már látjuk Kecskemétet, 3-4 tizedes borultság, vagyis az
égboltnak kb. 3-4 tizedrészét borítják felhők, gyenge szél, kissé párás a lég. Nagyon figyelünk.
Csongx-ád irányában füstfelhő. Még mindig szinte hihetetlen, hogy a háború már hazánk területén van. Nekünk már kétfrontos a háború. De ne
politizáljunk, katonák vagyunk. — Erdő hívja Drótkefe 1-et! — Erdő, itt Drótkefe 1. Vettem, jelentkezem. — Drótkefe 1, itt az Erdő. Figyelje a szovjet
csapatok mozgását Szeged térségében és jelentse bevetés után! Szegedtől délre hajtson végre fedélzeti fegyverekkel alacsonytámadást utakon
mozgó alakulatokra, majd térjen vissza 14. NHQ 65-re! Vége! — Dzsó nyugtázta a szöveget — a kód a repülőterünket jelentette: 14 Nándor, Helen,
Quelle 65 — és féljobbra csűrve, Szegedre állt.
Felvettük a harci alakzatot. Elöl a Villámraj, mintegy 100 méter szélességben és 50 méter magassági lépcsőben. Dzsó jobbra van tőlem 9 órában.
Plexijén szikrázik a nap. (Az irányt a repülők gyakran úgy adják meg, mintha a megpillantott másik repülőgépnek a saját gépükhöz viszonyított
helyzetét egy óraszámlap nagymutatója mutatná. A „9 óra" így nyugati — 270°-os — irányt jelent.) Dániel mögöttünk 100 méterrel és fölöttünk

Ugyanannyival. Nagyon jó érzés elöl lenni, de ez nem ment fel a légtérfigyelés alól. Nyomjuk. Sebesség 680—700 km. Ellenőrzöm a géppuskák és
a gépágyú vezérlését. Még visszük a póttankokat. Az enyém most szépen tölt, jól látni jobboldalt az ellenőrző üvegcsövön, bugyborékol a kék
benzinpatak. Ügy látszik Dzsó a végsőkig tartani akarja a póttankot, hiszen anélkül csak 75-80 perc repülési időnk van, Messze vagyunk
Veszprémtől. Ügy 220 km-re. Szeged fölött járunk. Mintha aludna a város, sehol egy ember, de szovjet egységeket se látunk.
Ebből a csöndből bármikor légvédelmi tűz lehet, de még nincs. Magasság 4000, ez nem jó, ebben a magasságban minden tűzfegyver hatásos. Ez
a szovjet vadászgépek, a Jakok és Lavoeskinok kedveit magassága is. Kinézzük a szemünket, de nem látunk harci célt. Már a harmadik nagy kört
húzzuk a város felett, amikor Dzsó megelégeli és parancsot ad a póttank dobására. Nagy megkönnyebbülés! Vége a lomhaságnak. Keményen
nyomjuk a fűrészeket dél felé. Magyarkanizsa, Törökkanizsa, a fák koronájának magasságában szélvészként száguldunk. Nagy ívekben repülünk, a
nap iránya a támpont, mutatja, hogy a Tiszától keletre vagyunk. Figyeljük az utakat.
Zentától északra egy másodrendű úton végre tömött, gépesített oszlop. Nagy nyugalomban vonulnak, alig tartanak távközt. Két méteren átsöprünk
a fejük fölött, senki se lő, ahhoz már késő, Dzsó is jelezte: — Nem lőni! — Tovább, mélyrepülésben, mintha nem vettük volna észre őket. Csak pár
kilométerre — amikor már nem láthatnak — váltunk jobbra. Nagy négyszöget repülünk, Dzsó halálpontosan számította ki: a harmadik váltás után
pontosan merőlegesen rohanunk az oszlop felé. Már messziről jól látni, amit az előző átrepülésnél is sejteni lehetett: gépvontatású tüzérség, 8-10
löveg, műhely- és lőszerkocsikkal vegyesen. Magasság 2 méter, alattunk barna szántás, a raj kb. 200 méter szélességben rohan a jó 1000 méter
hosszú oszlopra keresztben. A távolság 500-400-300, a célzókörben nagy sötét gépkocsi, tűz! Tűztenger. Látjuk egymás torkolattüzét és
fényjelzőit. Hatalmas robbanás előttem, 100 méterre repül föl minden! Tizedmásodperc múlva átrepülök a füstfelhőn. Lőszereskocsi volt.
A második raj hatását egyelőre nem látjuk. Csak amikor jobbra felhúzunk, akkor tekinthető át az oszlop. Nincs mire másodszor rácsapni. A kis
távközök miatt a robbanó lőszer elintézte a lövegeket is.
Gyors rendeződés. Mind a nyolcan megvagyunk, egyelőre nem rossz. Nyugati kurzust veszünk. Magasság 100 méter. Majdnem 3 óra. Hog5ran
telhetett el ennyi idő, ma sem értem. Igyekezni kell. Átszáguldunk Szabadka fölött, Pécset bal kézre hagyjuk, irány észak-északnyugat. Fonyódnál
érjük el a Balatont. Kigyullad a piros lámpa, kb. 10-15 percre van még benzin. Sima ügy. Túl sima, rossz az előérzetem.
A Balaton fölött megtörik a rádiócsend: — Légiharc, támadják a repülőteret! Vigyázz! — Szentkirályszabadja, Veszprém. Dzsó rányomja a
repülőtérre. A nap mögöttünk, se benzin, se lőszer! Murányi Topi és közém nyomjelzők vágódnak, Topit éles jobb fordulóban látom utoljára.
Előttem a repülőtér, mint egy nagy aréna. Jobbra tőlem 10 méterre elzúg egy Mustang, akár egy gyorsvonat. Alattam a földön egy pilóta nélküli
Messzer, nyitott deklivel „gyalogol". Kié lehet? Mi van Dánielékkal?
Dzsót figyelem, közben finoman taposok a pedálokba, jobbrabalra, a gépem kígyóként tekereg. Ez a fogás be is jön, nem kapok találatot. Olyan
alacsonyan repülünk, mint még soha az életben.
Oszlopban vagyunk, elöl Dzsó, utána Boldizsár, utánam senki. Már a Bakony fái fölött zúgunk Pápa felé, benzinünk utolsó literjeivel. Dzsó jól
döntött, nem üldöznek, de hogy ezt az 50 kilométert meg tudjuk-e tenni, az kétséges. Továbbra is mélyrepülésben vagyunk, ilyenkor nem a legjobb
egy leálló motor...
Szerencsénk volt. Pontosan dél felől érjük el a pápai repülőteret, felhúzunk 300-ra. Látom Dzsó futója már nyilik, Boldizsár is, én is nyitom a
magamét, oszlopban szállunk le. Tekerem bal kézzel a fékszárny kerekét, köhög, majd elhallgat a motor. De még átsurranok a repülőtér szélén
lenyűgözött He 11 l-esek fölött. Zörög a talajon a futóm, áll a légcsavar, keresztben. Hagyom a gépet jól kifutni a hangárok felé, Dzsó és Boldizsár
Laci a szervizbetonhoz álltak, 20 méterre tőlük állok meg. De nagy a csend... Rágyújtok egy összevissza görbült Leventére és körüljárom a jó
Messzert. Nincs rajta találat.
Néhány mondatban megbeszéljük a történteket. Magyar gép és ejtőernyős egy se, gondolom, éppen házon kívül vannak,, talán a Kárpátokban?
Német bombázókkal van tele a repülőtér, legalább egy ezred. Heinkeleik az olvadó hóra vannak már „kamuflálva", sötétszürke alapon világosabb
szürke pettyek díszítik őket. Az óránkra nézünk: mindjárt négy óra. Nemsokára lemegy a nap, jó lesz benzint szerezni. Tudtuk, mely repülőtereken
lehet a nekünk szükséges B4 jelű, 88 oktános kék benzint vételezni, de itt hiába járjuk be a gondnokságot és az őrszázad-parancsnokságot,
semmi! Jól nézünk ki. Nem marad más, mint a „sógorok".
Boldizsárt a gépeknél hagyjuk, nehogy valami „kiépüljön" belőlük (ejtőernyők, térképek stb.) és Dzsóval a német parancsnokságra battyogunk.
Cipzáras Messzer-csizmáinkban úgy nézhetünk ki, mint Zoro és Huru (de ezt akkor nem mertem Dzsó tudomására hozni).
Hanem amilyen kicsi volt, annál paprikavörösebben üvöltött Dzsó öt perc múlva a német bombázók parancsnokával, „Bomber- geschwader
Kommodore "-jávai. A fölényeskedő alezredes lovagkeresztjét rázva a felindulástól, az asztalt verte és megesküdött, hogy egy csepp benzint sem
ad! Egyrészt, mert tiszteletlenül betörtünk az irodájába, másrészt pedig azért, mert csak zöld C3 jelű benzinje van Jumo és BMW motorjaihoz,
amivel mi: „Werden so- fort nach dem Start abstürzen und kaputt gehen" — vagyis rögtön start után lezuhanunk és összetörjük magunkat.
Dzsó az íróasztalon áthajolva teli torokkal üvöltötte, hogy ő, mármint a német lesz a felelős, ha egy egész vadászszázad holnap parancsnok nélkül
marad! Ez hatott. Kiadta a parancsot, hogy tankoljanak fel minket. De kijelentette, hogy a magasabb (100) oktánszámú benzin miatt mindhárman
meghalunk, és 5 ezt nem akarja látni, ezért azonnal a szállására megy.
Derűs vigyorgással és egy benzinkiutaló jeggyel loholtunk a gépekhez. Már fél öt volt. Kértük a német benzineseket, hogy két kocsiból kezdjenek
tankolni, hogy még világosban érhessünk Veszprémbe. A veszprémi repülőtérnek ugyanis ekkor még semmilyen felszerelése nem volt az éjszakai
leszálláshoz. A németek hajthatatlanok voltak. Ők csak egy kocsit használnak, az van szolgálatban, két kocsira nincs parancs, és egyéb német
kifogások.
Gyorsan kellett dönteni. Azé a veszély, aki későbben indul, mert esetleg már töksötét lesz Veszprémben, amikor le kell szállnia. A nap már lebukott
a láthatárt borító felhőrétegbe, nem lehetett érzékelni, hogy tulajdonképpen hány perc múlva lesz sötét. Dzsó Boldizsárt akarta elsőnek tankoltatni,
mert rangban ő volt a legfiatalabb. de Boldival mindketten kértük, hogy ő menjen elsőnek. Csak neki van felesége, méghozzá Veszprémben, miért
aggódjon oktalanul? Minket csak a vacsora vár, meg 1 liter somlai nedű az ágy alatt. A tankkocsi elkezdte tankolni Dzsó W—021 számú gépét.

(Dzsó nyerő számnak hívta. November 2-áig az is volt.) A tank megtelt, a gépet bekurbliztuk. Dzsó elstartolt. A teljes sötétig volt még biztos fél óra.
így aztán Boldi gépe csak fél tankolást, 200 litert kapott, és ő is elment. (Ez volt az a paraszthajszál, amin ő még becsúszott a már majdnem sötét
veszprémi repülőtérre. De ez csak utólag derült ki.)
Elkezdték tankolni a gépemet, döntenem kellett, megyek vagy maradok. Ép eszemmel tudnom kellett, hogy már nem érhetek el úgy Veszprémbe,
hogy a leszáll ómezőt egyáltalában megtaláljam. Mégis mennem kellett. Csak nem maradok szégyenszemre egyedül Pápán? Mai szemmel talán
nevetséges, de végül is az döntötte el bennem a kérdést, hogy nagyon éhes vagyok, Veszprémben vár a vacsora. Meg az is, hogy meg kell
tudnom, mi van a többiekkel? Hogy úszták meg a Mustang-támadást leszállás közben? Ilyen gondolatok keringtek a fejemben, miközben beültem
és bekötöttem magam. Meredten néztem az égő piros lámpát. Amikor a tankot töltik, a lámpa akkor alszik el, amikor 10 percre való benzin már
beömlött. Most! Kialudt a lámpa. — Los! — kiáltottam a németeknek. — Genug! — Megértették. Villámgyorsan kurblizták be a motort és dobták
majdnem a fejemhez a kurblit. A motor egyből indult, A szétugró németek közt elkezdtem déli irányban a felszállást. Idő: 17 óra 15 perc. A
Heinkeleket, amelyeket leszállásomkor olyan jól láttam, hiszen majdnem súroltam őket, most, a gázadás pillanatában már nem lehetett látni.
Beleolvadtak az alkonyatba. Csak akkor vettem észre őket, amikor a futót behúzva dübörögtem fölöttük.
Irány Veszprém! Bizony, visszanézve már a pápai repülőteret sem láttam. Tartottam az irányt és figyeltem az órát. Nagyon gyengén még láttam a
horizontot.
Sose vettünk részt a 109-cel éjjeli repülési gyakorlaton. Kifejezetten nappali vadászok voltunk, ■ csak erre a feladatra képeztek ki bennünket ezzel
a típussal. Alig értem 1000 méter magasra, újra kigyulladt a piros lámpám. Takarékoskodni kell a benzinnel. Rendkívüli feszültség volt bennem,
most ébredtem rá, hogy tulajdonképpen mire is vállalkoztam. Esztelenség! Mit képzeltem? Hogy majd megáll a pályáján a nap, mert a mama
kedvence le akar szállni? Esetleg fehér ruhás szüzek fogják tárcsával irányítani? Vagy mi? De azért a nagy önmardosás hál' istennek pánikot nem
okozott. Szépen bekapcsoltam az ismertetőjel-adót, nehogy a légvédelem csellengő angol aknarakónak nézzen. Legalább egyszer kipróbálom ezt
a híres készüléket. Az irányfényeket azért — biztos ami biztos — nem kapcsoltam be. Miért adjak pontos célt valamelyik tüzérruhába öltözött
strébernek?
Figyeltem a horizontot. Tudtam, hogy a Balatont holdfény nélkül is meglátom. Pontosan alattam volt a fűzfői öböl. A légvédelem hallgatott.
Veszprémnek se híre, se hamva. Fűzfő fölött 180 fokos forduló. Most alattam kell lenni a városnak, mondtam magamban. Olyan sötét volt, hogyha
nem gyújtanak rá a városban itt is, ott is emberek, nem veszem észre Veszprémet. De rágyújtottak. Az apró kis sziporkázások győztek meg, hogy
a város fölött vagyok, 1500 méter magasan.
Elkezdtem nagy ívben fordulózni, és lassan emelkedtem. Legfeljebb 3 percre lehetett benzinem. A repülőtér sehol. Körös-körül töksötét, már a
Balatont se látom. Mivel forogtam, azt se tudtam, merre van észak. Készültem a kiugráshoz. Lelki szemeim előtt megjelentem, amint a Bakony
ember nem járta sűrűjében lógok az ejtőernyőn törött lábbal, vacsora nélkül. Nem volt derűs a hangulatom.
Ekkor, mint ahogy a fuldoklónak a vízbe berepülő mentőöv, úgy szaladt be a látómezőmbe féljobbra, alulról felfelé egy fehér csillag, majd rögtön
utána egy másik! Mint a villám, kaptam le a gázt és félorsóval csaptam a fény felé, csak hogy el ne veszítsem az irányt. És a csillagok repültek az
égre, egyre több és több. Csak néztem őket kiguvadt szemekkel. Egyre homályosabban láttam. Nem szégyellem: megtelt a szemem könnyel.
Először és utoljára sírtam repülőgépben.

Kirajzolódott előttem a repülőtér körvonala, pontosan éreztem a leszállás irányát a Papod felé. Nagy csuszófordulóval dőltem rá az irányra.

Kezdtem visszafogni a gépet, nehogy hosszúra jöjjek, mert egy impasszt, vagyis megismételt leszállást már sem világító pisztollyal,
sem benzinnel nem bírtunk volna. Egyesélyes volt a játék. Mindent úgy csináltam, akár egy precíz számítógép. Óriási erőt éreztem.
Harsány, fals hangon énekeltem a repülőindulót. Erőt adott a tudat, hogy az a kis csapat bajtárs, a Pumák, épségben akarnak látni.
Megtették, amit az adott körülmények között csak meg lehetett tenni. Hihetetlen gyorsasággal, két gépkocsival vitte körül Tóth Lajos, vagyis Drumi
és Debrődy Gyurka azt a 10-15 embert — sose tudtam meg, kik voltak —, akik a repülőtér szélén, egyenlő távolságokra ugráltak ki a meg sem álló
kocsikból azzal az utasítással, hogy szakadatlanul lőjék felfelé a rakétákat, amíg csak tart belőlük.
Körülbelül 100 méter magasan húzattam be Jutás fölé, és most már pontosan érzékeltem, hol vagyok. Csak a felvétel pillanata volt kényes. A
fékszárny már teljesen kinn volt, éreztem, hogy itt a föld. Ez nem Bücker, itt nem lehet pumpálva keresni a földet! És ekkor jött a szerencse. Egy
visszahulló rakéta jobbra előttem puffant .a földön, 1-2 másodpercen át szikraözönnel terítve be a repülőtér talaját. Ez elég volt hozzá, hogy a
felvételt pontosan csináljam. Apró, könnyed ugrással értem el a földet. A Papod kontúrja az éggel finoman meghúzott vonalat adott, elég lett az
irányításhoz a földön. De már nem tudtom begurulni. Leállt a sróf keresztben, ma már másodszor.
Percek alatt 30-40 bajtárs tolta a gépemet a bokszok felé. Mindenki boldog volt, én persze a legboldogabb. Drumi, szokott módján csak annyit
mondott: — Gratulálok. A Messzer éjszaka nem a legkezesebb. — Több szó nem esett erről. Megértettem, hogy ami történt, az a
legtermészetesebb. Ilyen volt az ezred szelleme,
A szomorú epilógust két bajtársunk elvesztése jelentette. A repülőtér fölött leszállás közben vívott kilátástalan légiharcban repülő hősi halált halt a
második rajunkból Bélaváry Pál hadnagy. A kedves, kisfiús arcú Spulnit mindannyian gyászoltuk. A Retek Balogh Károly főhadnagyot vesztette el.
Erdész Károly, a Slajmi hasraszállt, nem messze a repülőtértől. Dániel Laci, Murányi Topi és Dómján Paja a legnagyobb alacsonytámadás közben
szálltak le, de megúszták sérülés és a gépük elvesztése nélkül. Két Mus- tang is otthagyta a fogát. Az egyiket Málik Józsika lőtte le, a másik
Lőrincz Mátyás őrmester utolsó légigyőzelme volt.
A következő napokban jó néhány bevetésen voltam, csak éppen légiharcra nem került sor. Nem azért, mert kerültük a találkozást. Egyszerűen nem
tudtuk megtalálni a Jakokat és a Lavocskinokat. A tordai harcok, a debreceni csata, a sikeres tiszai átkelések követ- 150 keztében a német és
magyar csapatok általános visszavonulásra és arcvonal-rövidítésekre kényszerültek. A szovjet csapatok, majdhogy „menetben" törtek előre. Ennek

következménye volt, hogy hadvezetésünk sok esetben az első vonalak helyzetét sem ismerte pontosan. Tőlünk, illetve a vadászfelderítéstől várta a
pontos adatokat. Csakhogy a mi felderítési munkánkat semmilyen felszerelés, fényképező-berendezés nem segítette. Kizárólag a szemünkre
hagyatkozhattunk. Így aztán a jelentéseink, az általunk szolgáltatott adatok legjobb esetben is kétes értékűeknek számítottak. Jobb azonban nem
volt.
Nagyon jól tudtuk, hogy rövidesen nagy számbeli fölényben lévő vadászegységekkel fogunk találkozni. Jelenleg kissé könnyebb életünket arra
használtuk fel, hogy sokat repültünk az új „fiókák- kal", az 1944. augusztus 20-án avatott hadnagyokkal. Szoktattuk őket a gépies rajrepülésre. Ez
volt egész vadászharcászatunk alapja. Reflexszerű pontossággal kellett a négyes „Schwarm"-ot repülni, csak így összpontosíthattunk a
légtérfigyelésre, biztosításra, ami az életet jelenthette. Így aztán a rajrepülést igen sokat gyakoroltuk.
Életünk talán legmegdöbbentőbb napja 1944. október 15-e volt. Ügy kezdődött, mint a többi őszi nap. Esőre hajló idő, teljes borultság. Légi
veszélyjelzés, a felhők felett átvonuló amerikai kötelékek hangját hallani is. Az egyik német híradó katona az öklét rázza az ég felé és ilyesmit ordít
(persze németül): — Disznó kutyák! Megálljatok csak, majd a Führer!... Majd az ad nektek új fegyvereket! — Ilyenkor nehéz volt a vigyorgásunkat
visszatartani. (A háború után olvastam, hogy 1940 végén Molotov Berlinben tett „munkalátogatást" Ribbentropnál, amikor angol bombázók
berepülése miatt légiriadót rendeltek el. A külügyminisztérium 15 méteres vasbetonnal védett luxus óvóhelyén Ribbentrop megnyitotta az ülést.
Bejelentette, hogy Angliát tönkreverték, és most az új európai helyzetet fogják megtárgyalni. Erre megszólalt Molotov: — Jó, de akkor kik
bombázzák Berlint, és egyáltalán, miért vagyunk bunkerben? — Így volt ez 1944 végén nálunk is, csak Molotov politikus volt, mi meg katonák.
Lényeges különbség.)
Nem sokkal dél előtt hangzott el a kormányzói hadparancs. A nagy hangszórókon a pesti rádió adása szólt. Megszakították, és elkezdték beolvasni
a szöveget. Megdermedve kezdtük figyelni, mit is mond a rádió. A szöveg érthetetlen volt számunkra. Mi egyet tudtunk: mindenkinek van
parancsnoka, a szükséges parancsokat meg kell, meg is fogjuk kapni. Ahogy az egész eddigi katonaéletünkben mindig is történt.
A német ezred katonái zavartalanul közlekedtek a repülőtéren.
Mintha semmiről se tudnának. Ezek ellen kellene most fordulni? Mivel? A Ö mm-es pisztolyunkkal?
Kommentárok nem hangzottak el, de Dzsó — mit se bízva a telefonokra — fogott engem és Makra Palit, beültünk a Wandererbe és irány az
ezredparancsnokság. Mintha összebeszéltek volna, az összes egységparancsnok ugyanezt tette. Ott várakoztunk a parancsnokság előtt, a
lépcsőfeljáratnál, míg az osztály- és századparancsnokok felmentek az Öreg Pumához.
Találkoztam néhány rég nem látott ismerős bajtárssal, de a pillanat nem volt alkalmas akadémiai emlékek visszaidézésére, sokkal komorabb
hangulat volt annál. Mi történhet most az országban, elsősorban Budapesten? Szálasi a mi ezredünknél közutálatnak örvendett. A kormányzóban
viszont feltétlenül bíztunk, országgyarapító bölcsességében nem kételkedtünk. Nem értettünk semmit. Mi történt? És miért éppen ma? Mi történik,
amiről nem tudunk? Ilyen és hasonló gondolatok háborogtak bennem.
Mi mélyen elítéltük a románokat azért, hogy átálltak. Árulóknak tartottuk őket, mert akkor fordultak szembe a németekkel, amikor azoknak már
reménytelen volt a helyzetük. Most mi is ilyenek leszünk? Hogy kell ehhez hozzáfogni? Erre nem voltunk kiképezve. Azt már jól láttuk, hogy a vesztes
oldalon állunk. De erről mi nem tehettünk, sem akkor, sem később. Mi úgy éreztük, az adott helyzetben az a becsületes, amit mi csinálunk.
Nem telt el két óra, megjött a parancs a magyar parancsnokságoktól, hogy a harcot tovább kell folytatni, mintha semmi nem történt volna. Ment
mindenki a helyére, de a hangulat továbbra is nyomott volt.
A nyilas hatalomátvétel következményei a mi életünket nem sokban érintették. Az első napokban a veszprémi nyilasvezérek valamiféle politikai
ellenőrzést akartak gyakorolni ezredünk felett, amit Heppes őrnagy a legerélyesebben utasított vissza.
Az előírt eskü a hangárokban zajlott le. Nem vettük komolyan, nem mondtuk az eskü szövegét. Ez azonban a lényegen semmit sem változtatott.
Papíron az ezred felesküdött Szálasira. Ez az igazság, bár már akkor sem voltunk rá büszkék. Az előírt kar- lendítéses köszönést — bár a
parancsot felolvasták — a mindennapi érintkezésben nem tartottuk be, mint ahogy az este 21 órától érvényes kijárási tilalmat se vettük komolyan.
A mi katonáinkkal a nyilas suhancok nem mertek ujjat húzni.
Még Pestre sem mehettem. Teljes együtt-tartás és szabadságolási zárlat volt. Mivel menyasszonyjelöltem, Erika, anyjával és öccsével október
végétőr Balatonakarattyára került, őket eléggé gyakran látogathattam, reggel és este is. A reggeli látogatások Messer- schmitt-tel történtek, hiszen
mindig volt berepülés vagy gyakorló repülés. És Veszprémtől Akarattya igazán nem távolság. Így hát reggelente ébresztőt tartottam Akarattyán.
Apósom rohant ki a házból először, és biztos, ami biztos, lehasalt az árokban. Erika nagyon élvezte az „alacsonytámadásokat". (Még egyikünk
sem sejthette, milyen jó előkészítése ez a későbbi, ostrom alatti megpróbáltatásoknak.) Nemegyszer magammal vittem a rajt is, alacsony
schwarm-repülést gyakorolni. Persze, Akarattya is útba esett. (Egy alkalommal még légiriadó is volt miattunk ...)
A fiúk annyira koncentráltak a repülésre, hogy utána nem is tudták, merre járunk, nem látták az integető embereket. Később persze mindenki
megtanulta, hogy mindent lásson, vagy — meghalt. Más alternatíva nem volt.
Esti akarattyai látogatásaim közlekedési eszköze Kovács Paja kis Adler motorkerékpárja volt, jó szerkezet, csak a gumijai koptak tükörsimára.
Veszélyesebb volt vele közlekedni, mint vadászgéppel.
A nyilas hatalomátvétel után majdnem két hétig nem voltak bevetések. November 2-án aztán szomorú esemény történt századunkban.
Az én századomnak, rádióhívó fedőnevén a Drótkefének, hivatalosan a 101/3. vadászszázadnak a parancsnoka, mint már említettem, Bejczy
József százados volt, akit egymás közt Dzsónak hívtunk. Alacsony termetű, fekete férfi, kissé hajlott, keskeny orral és villogó szemekkel. Csupaszív
embernek ismertem meg, aki nagyon szerette az életet és az embereket. Feleségével, Líviával külön szobájuk volt a veszprémi Várban, a mi
szállásunkkal szemközti épületben. Gyermekük — Dzsó nem titkolt bánatára — nem volt.
Szeretett kártyázni. Harmincperces készültség esetén, ha nem voltunk a bevetések előtti feszült hangulatban, nemegyszer invitált a szobájába egy-

egy partira. Rendszeresen vesztettem, ami nem jelentett semmit. A pénzre mint fizetőeszközre igen kevéssé volt szükségünk. Dzsó portréjához
hozzátartozik az is, hogy kitűnő dzsesszzongorista volt, ezt a tudományát számos esetben bizonyította az almádi Pannónia étteremben. Kicsit őrült
volt ő is, mint a legtöbben az akkori vadászrepülők közül. Egy- pillanat alatt fel tudta magát paprikázni. Egyszer egy nagy kanyarban kis híján
összeütközött a Wandererünk egy szembejövő Rába-Botonddal, amely áttért a mi forgalmi sávúnkba. A mi sofőrünk csak a járdára hajtva tudta a
frontális ütközést elkerülni. Mi voltunk vétlenek, mégis a Botondból ugrott ki egy árpádsávos karszalaggal „díszített" tüzérfőhadnagy. Talán Dzsó
nem éppen herkulesi termetét látva, magas lóról kezdte a „legjobb védekezés a támadás"-t. Dzsó paprikavörösen ordított neki vissza, mire a nyilas
a pisztolytáskáját kezdte kaparászni. Erre már én is a cselekvés mezejére léptem. Hátranyúltam a hátsó ülésre, ahol egy géppisztoly hevert,
megmarkoltam, kiléptem a kocsiból, ráismételtem és Dzsótól jobbra tüzelőállást foglaltam el. Az arrogáns alak sietve porolt el a Botonddal. —Jókora „gorillája" van ennek a kis embernek — gondolhatta...
Az a bizonyos november 2-ai nap a szokásos módon kezdődött. Reggeli, majd 30, később 15 perces készültség. Az idő borongós, esőre hajló, a
borultság 10/10, vagyis az eget teljesen ellepték a felhők, szél alig volt érezhető.
Aztán megkaptuk a bevetési parancsot: erőszakos felderítés Szolnok és Cegléd között, megállapítva a szovjet élek helyzetét, lehetőleg az
összetételüket is, a páncéloserőket és a mozgásuk irányát. Dzsó a saját raját indította futásban a starthelyre, az ő kísérője Boldizsár
szakaszvezető, az enyém Huszár zászlós. Rajunk a gyorsaságáról kapta a becenevét: Villámraj (németül: Blitz- schwarm). Ahogy ügettem azon a
bizonyos 80 méter távolságon, úgy szedtem magamra a holmijaimat. Mire a startra értem, már komplett volt minden. Térkép, haubé, kariránytű,
dögcédula (más iratot nem vihettünk magunkkal), pisztoly és egy nyeles kézigránát.
Pest felé indultunk, fölhúzva egészen a „plafonig", a felhőrétegig, amely 1800—2000 méter között vastagodott a fejünk fölött. „Nem szeretem"
magasság volt ez. Sziluettünk tökéletesen kirajzolódott a szürke felhőalap kontrasztos hátterén. Kitűnő célpontot mutatott az ellenség
légvédelmének. Sőt a sajátunkénak is...
A Csepel-szigetet elérve jobbra tértünk Szolnok irányába és széles „raj vonal'-alakzatban kezdtük a terepet figyelni. Ceglédig még láttunk gyér,
nyugati irányú forgalmat az utakon, de a város után úgy látszott, megszűnt. Sehol semmi mozgás. Még az első vonalakat jelző, jellemző tüzek sem,
mintha nem élnének ott lent emberek. Kissé balra tolódtunk, alattunk Üjszász. Nem beszélünk. Ügy szól a parancs, hogy általában rádiótilalom van,
csak akkor beszélünk, ha rendkívüli ok van rá, azaz, ha ellenséges gépek tűnnének fel.
Zagyvarékas, majd Szolnok. A város kihaltnak látszik. A parancs szerint visszafordulunk. Lassan süllyedünk, magasság 1600. Még semmi
érdekes. Jobb kézre, előttünk Abony és alattunk, ... alattunk őszi tarlók, de valami nagyon furcsa van a tarlón... Párhuzamos sötét nyomok, de
rengeteg sok. Gépeink táncolni kezdenek, Dzsó gázt ad és egyes varióval süllyedünk (másodpercenkint egy méter merülést mutat a variométer).
Még nem látom a harckocsikat. De tudjuk, hogy nagyban gyülekeznek alattunk.
És ekkor Dzsó, az öreg róka elköveti a hibát. Az életébe kerül.
180 fokos fordulót csinál és egyre jobban nyomja a gépét. Persze mi is.
Most bezzeg már okos vagyok, sőt pár perccel az események után is okos voltam már. Azt hitték ugyanis a szovjetek, hogy nem fedeztük fel őket
és ezért nem lőttek. De a hirtelen visszafordulás elárult bennünket. Nem lehetett tovább vitás számukra, hogy felfedezték őket. Amikor 1500 méter
magasról végre megláttuk a nyomok végein a nagyon jól álcázott T—34-eseket, mintegy karmesteri beütésre elszabadult a pokol! Ezer nyomjelző
indult el felénk. A borús időben még jobban láthatók voltak a fényjelző lövedékek, mintha sütött volna a nap. Ez még fokozta a lélektani hatást. Sem
korábban, sem későbben nem volt szerencsém ilyen mértékben összpontosított légvédemi tüzet „élvezni". Minden gránát pontosan felém jött, csak
az utolsó pillanatban hajlott el. Sárga tűztenger árasztott el minket. Másodpercek telhettek el, még reagálni sem volt időnk, amikor a tőlem 30
méterre, balra repülő Dzsó gépe nagy villanással telitalálatot kapott, A póttankjainkat sem tudtuk még mindannyian ledobni, Dzsó legalábbis nem.
Ügy láttam, hogy éppen a póttankot érte a találat. Ekkor már mind dobtuk a póttankot. Látnom kellett, hogy Dzsó gépe gyengén ég, de
szerkezetileg láthatólag épnek tűnt. Élesen fordult a föld felé. Fejreállítottuk a gépeinket és a föld felé zuhanva igyekeztünk minél közelebb kerülni a
gépágyúkhoz, ezzel a kétségbeesett manőverrel is nehezíteni a pontos célzást. Boldizsár egészen szűken követte Dzsó gépét a földig.
Szalmával álcázott harckocsik között önjáró, többcsövű légvédelmi páncélkocsik ... már szinte beléjük ütközöm, amikor nyomni kezdem a
lőbillcntyűt és lövök, míg csak tart a lőszeremből. Boldizsárt elvesztettem a szemem elől. Pufi tőlem jobbra. Elfogytak a páncélosok, lassan,
földközelben visszafordulunk, majd észak felé kitérve emelkedünk, kivonva magunkat a páncélos gyülekezés csapatlégvédelmének tűzkörlétéből.
Boldizsár nem jelentkezik a rádión, így ketten Pufival Nagykáta körül balra húzunk és felvesz- szük a veszprémi kurzust...
Utoljára azt láttam, hogy Dzsó gépe kb. 30 fokos szögben ért földet. Nem robbant és nem is gyulladt ki. Valami fehér folt volt látható a gépnél,
mintha az ejtőernyő selyme bomlott volna ki egy kissé. Nem maradhatott életben, túl nagy erővel csapódott be ■— véltem. De meglátjuk, mit mond
Boldizsár. Reméltem, hogy neki csak a rádiója hibás. Fáradtan futott alattunk a táj ... összeszorult szívvel gondoltam át az elmúlt perceket. Mi lehet
Dzsóval? Semmi körülmények között sem maradhatott életben. Persze, csodák vannak, de ritkán.
Nem sokkal a repülőtér előtt futottunk össze Boldizsár Lacival. Ügy szálltunk le. mint a megvert kutyák. Olyasfajta érzésem volt, mint augusztus
hetedikén, Molnár Laci halálakor. Boldizsár akkor is Velem volt.
Ki mondja meg Líviának, hogy a férje elesett? Ki más, mint én. Lívia minden este az ablakban várta a Wanderert, és benne a férjét. Nem tudtam
fölnézni a rézsút szemben levő ablakra, ahol Lívia könyökölt, tolvajként osontam be a Kisszeminárium ajtaján. Átöltöztem. Közben besötétedett.
Kiléptem a házból, átvágtam a túlsó oldalra. Felmentem az első emeletre. Lívia az első kopogtatásra ajtót nyitott, kisírt szemmel: — Dzsó?
Meghalt? Ugye meghalt? — Igen, Lívia. Repülő hősi halált halt.
Fél órát tartózkodtam a lakásban, de szó nem esett. Nem áltattam hiú reménnyel. Repülőfeleség volt. Tudta, mi várhat ránk. Most bekövetkezett.
Csak zokogott, majdnem hangtalanul. Másnap elutazott. (A háború után többen nyomoztak Abony térségében Dzsó után. De nem sikerült nyomot
vagy tanút találni.)
November 3-án reggel már nem voltunk gazdátlanok. A parancsnokság gyorsan intézkedett. Debrődy Gyurka felgyógyult könnyű nyári

sebesüléséből. A szomorú eset eldöntötte a beosztását: átvette a 101/3. vadászszázad parancsnokságát. Én maradtam elsőtiszt.
Szomorúságunkat enyhítette a tudat, hogy az egyik legkiválóbb magyar vadászrepülő került a század élére. Ha jól emlékszem, 23-24 igazolt
légigyőzelme volt akkoriban Gyurkának. Emberileg is nagyon szerettük a csupa szív Mandulát. Katonaként is megőrizte magában a cserkészideált.
Minden repülőnek valóban példaképe lehetett. Nem beszélt, sokat, de magvasan. Így mondta el korábbi frontélményeinek leszűrt harci
tapasztalatait is. Sokat tanultunk tőle. Tisztességet, megbecsülést jelentett, ha valaki Debcsi (ez volt a másik beceneve) „zászlaja" mögött
repülhetett. Megfontolt, lassúnak tűnő természete a repülőgépben átalakult. Hasonlatossá vált a prédájára leső, lecsapni kész saséhoz. Kitűnően
látott a légtérben és azonnal reagált. Vele tanultuk meg, hogy ha megpillantjuk az ellenséget, nyomban reagálni kell: vagy azonnal támadni, vagy
azonnal eltűnni és jobb pozíciót keresni. Gyurka tudott ravasz lenni, akár a róka. És bátor is, mint az oroszlán.
Engem megtisztelt azzal, hogy parancsnoki rajának géppárparancsnoka lehettem, úgy, ahogy eddig Dzsóval voltam. A sokkhatás megszűnt.
November negyedikén délelőtt, délután gyakorló repüléseket hajtottunk végre. így következett el vasárnap, november ötödike.
Elmarad az ebéd
1944. NOVEMBER 5.
Az utolsó, igazán nagyszabású bevetés négymotoros kötelékek ellen olyan emlék, amely annyi év után sem fakult meg.
Az osztály akkoriban sok mindenen túl volt már. Folyt az átszervezés, a századból ezred lett. A Pumák nyara — úgy emlegettük: az „amerikai
szezon" — véget ért.
Vasárnap. Ébresztő ötkor. Az autóbusz 5.30-kor indul a repülőtérre. 6 órakor reggeli a hajózóétkezdén. Senki nem gondol bevetésre, bár az idő
teljesen derült. Nyáron ilyenkor bezzeg szólt már a „haláltangó", elhangzott a készültségszigorítás parancsa. Most pedig már 8 óra, és az osztály
még mindig csak 30 perces készültséget tart. (A készültségi fokokat már nem az erdőben elhelyezett hangszórók továbbították csupán, hanem
vezetékes tábori távbeszélőrendszeren fe megkapták a századok.) Novemberhez képest ragyogó, meleg az idő. A csaknem felhőtlen,
valószínűtlenül kék eget csak 10 óra után kezdik alacsony szintű kis gomolyfelhők, kumuluszok szegélyezni. A rádióból megtudjuk, hogy erős
amerikai kötelék van — bécsi iránnyal — rárepülésben. A Drótkefe hajózóbarakkjában halk zsongás. Időnként Bottá Feri szakaszvezető — a
század „mindenese", kitűnő portréfestő — mint ügyeletes századirnok felolvassa a légvédelem hírrendszerének helyzetközléseit.
11 óra. Az amerikai kötelék már közel van Bécshez. Mustangokról nem szól a tájékoztatás. Van, aki úgy tesz, mintha aludna, van, aki fel-alá járkál,
Dómján Paja, Erdész Slajmi kártyáznak, Boldizsár kibicel. Dániel Laci a bokszoknál beszélget Szomorú László hangármesterrel és két rádióssal.
A hangulat — ha nem is nevezhető nyomottnak — magán hordozza az elmúlt napok szomorú eseményeinek jegyeit. Huszár Pufi mély hangja nem
hallható, bár máskor mindenre van „szövege". Néhányan beszélgetünk. A fő téma az előttünk álló feladat, a légi harc a szovjet gépekkel. Mandulát
hallgatjuk, tapasztalatairól.

A század október 26-án kapott újonc vadászpilótái is itt vannak. Az elesettek ágyait kapták. Pintér öcsi, Frankó Bandi, Orosz Attila, Szőcs Lajos és
Gáspárfalvi Jocó hadnagyok „betörése" most van folyamatban. Készültségi szolgálatot még nem adnak. Kapnak viszont tőlünk, „öregektől",
csodálatos jótanácsokat. „Csak az első öt bevetést nehéz megérni, utána az utolsót már könnyű", és ehhez hasonlókat.
Éhesek vagyunk. Az ember, különösen ha fiatal és egészséges, hamar megéhezik. 11 óra 30 perc. Rövidesen megy az egész század együtt
ebédelni. A vasárnapi ebéd: tyúkleves Esterházy-módra, rántott szelet, diós torta lesz. Kovács Paja szomorúan néz maga elé. Sárgaságban
szenved (emiatt készültséget sem ad), csak sós vízben főtt krumplit ehet...
11 óra 45 perc. A körlet elé áll a terrorkocsi. Debrődy Gyurka épp elkiáltja magát: — Ebéd! Gépkocsira! — amikor éles hang kiált be a
hajózószobába: — Pumának 12.05-től startkészültség!
Ez volt a bomba, de ez ám! Több mint két hónapja nem volt igazi amerikai bevetés. Ám ezt akkor egyikünk sem latolgatta. Megindult a gépezet,
egy összehangolt cselekvésláncolat, amely azt célozta, hogy a közbeeső 15 perces készültség fokozásának kihagyásával, a század rekordidő
alatt elérje a „startkészültség" állapotát. A Drótkefe körülbelül 5 perc alatt érte el. Az aznapi készültséget adó pilóták dolga volt a legegyszerűbb: az
ebédre számítva ugyanis az összes Drót- kefés együtt volt a hajózóbarakkban. A parancs vételekor teljes hajózóöltözetben ki kellett rohannunk a
Drótkefe erdőszéli, felállítási vonalára. Közben öltöttük magunkra a holmijainkat. Mire a 100 méteres terepfutás véget ért, rajtunk volt a „harci
jelmez".
A gépek hajnal óta starton álltak, a motorpróbákat is elvégezték már hajnalban. Mire a pilóták kiértek, addigra a szerelők, fegyveresek, rádiósok
az utolsó ellenőrzéseket tartották. Pilóták a gépek előtt, szerelők a gépek szárnyán, indító „kurblik" a helyükre dugva, Bottá szakaszvezető a tábori
telefonnál. Egyszerre nagy-nagy csend lett. A század elérte a startkészültség fokozatát.
Szemben, a Reteknél és balra rézsút elöl, a Zongoránál ugyanez a helyzet. A beszéd kevés, idő sincs rá. Pontban 12 órakor telefonberreg és, zöld
rakéta repül meredeken az égnek, azonnal start! Startkészültségből, vagyis az utolsó készültségi fok, az ülőkészültség kihagyásával.

A csend és a nagy belső feszültség megpattan, mint a hibás kirakatüveg. A pilóták, akár a villám, ugranak az ülésekbe, a főszerelők az ülőernyő
hát- és vállhevedereit segítik a Pumákra. A névtelen, hű földi bajtársak szélsebesen dolgoznak. Gyors mozdulatok a gépben. Egy perc letelt. Lábak
a pedálokon, bekötés kész, mikrofon- stekker bedugva, az oxigénlégző-készülék gégecsövének zárja becsattantva, a próbaszívást jól jelzi a
„mütüdő"-műszer. Haubé, gégemikrofon becsatolva. Hálózat be! Rádiók, puskák működtetésének gombjai be! Benzincsap főtartályon, gázkar

egyharmadra előre, hűtők zárva, légcsavar automata állásban, a revi, a célzóberendezés célköre világít, térkép a csizmaszárban. A rádiók már
zúgnak, fütyülnek, az Erdő hívja a Pumát, azonnal start, sorrend: Retek, Zongora, Drótkefe. Kötelékparancsnok a Retek század parancsnoka, ma ő
a Puma. Irány 270 fok, Nagykanizsa—Tapolca vonal, 8000 méter. Visszatérő négymotoros kötelékek, 800 gép, ebből 100—200 Mus- tang! Saját
erő 18—20 Messzer. Szép arány. Nehéz megszokni.
Már eltelt két perc. Deklik zárva. Mindkét szerelő teljes erővel hajtja az indítókart, üveghang! A főszerelő tenyérrel nagyot csap az első páncélüveg
elé, és a kart kirántva leugrik a szárnyról. A segédszerelő a légcsavar előtt áll, jelzi, hogy a csavar „szabad", nem áll előtte, mellette senki. Rántás
az indítókaron, a hatalmas motor főtengelye átforog, lángnyelv, sötét füstfelhő, mély dübörgés, a fékbak el! Fék jobbra betaposva, nagy gázfröccs.
Felemelt karral egy utolsó intés a visszamaradóknak. Megvillannak a napbarnított szerelőarcok, a tisztelgő jobb kéz: Jó leszállást! Porfelhő,
őrjöngő zúgás, dübörgés, helyben fordulás, és a sokat gyakorolt rajok négyesével döcögnek a startirány felé, ahol az elsőnek induló Retek gépei
— nagy gázzal gurulva — már startra rendeződnek. A Zongora mindjárt ott van, a rádióban a Puma (Retek 1) hívja a Zongora 1-et, és a Drótkefe 1et. A századparancsnokok jelentkeznek.
Fékszárnyak starthelyzetben, trimmelés inkább kicsit fejre, mint farokra. Utolsó igazodás. Startirány a Papod! Szélerősség kettes, iránya észak—
északnyugat. A Retek meglódul. Pokoli porfelhő, a kabinokban forróság, de a feszültség az idegekben már megszűnt. A rajparancsnok felemeli a
bal kezét, start! Egyvonalban startolunk el, jobbról a második a Drótkefe 1, Debrődy Gyurka, balról Huszár András zászlós kíséri, jobbról
Boldizsárral ketten, mögöttünk Dániel László, Hoy Tibor szakaszvezető, Dómján Paja.
A Messzerek megugranak, a sebesség nő, most, most belépni jobbra, farok föl, úgy, meg van fogva, most tartani kell a horizonton, nehogy
beleverjen a földbe, teljes gáz! Egy zökkenés és már megy a láda, mint kés a vajban, repül! Futó be, fékszárny be! Hűtő automatára, benzin
póttankra, revi kihúzva! Balról is, jobbról is himbálóznak a gépek, látom a bajtársak arcát. A kötelékparancsnok szabványosan „levelez" — rádiózik
— az Erdővel, Erdő újra adja az irányt, a magasságot, persze rejtjelezve.
A Retek erős rajjal megy az élen, Drumi, a nagy ász és Fábián István őrmester, a Koponya is ott van. Ö az ezred szeme, de a hangja — a rádióban
— az rémes! Vékony és sivító, mintha hisztériás vénasszony lenne. Pedig acélember, és valószínűtlenül jó a szeme. Ha ő ott repül a kötelékben,
ákkor biztosan előbb látjuk meg az araikat, mint ők minket. A Retek második raja se utolsó. Szentgyörgyi, Lőrincz Matyi, Málik Jóska hadnagy és
Gáspár Jóska zászlós, az Ok- tán. Drumit Ditróv Csaba hadnagy kíséri. A Zongorát Cserny, Kiss László, Michna hadnagyok, Bárány és Raposa
őrmesterek, valamint végül de nem utolsósorban Buday Lajos szakaszvezető képviseli.
A felhők, a reggeli kis gomolyfelhők hatalmas hófehér karfiolfejekké alakultak, a borultság 4-5 tized. A plafon, a felhők alja 2000 körül, a tetejük
4000 méter táján. Mi már 6000-en vagyunk, alattunk a Badacsony. Egyre emelkedünk. A Drótkefe van hárul, és úgy 500 méterrel magasabban,
mint az előtte repülő Zongora, a Retek még lejjebb. Sajnos majdnem a nap irányába repülünk, ami nagyon megnehezíti a légtérfigyelést. A
műszerek rendben. A raj majdnem vonalban halad 200 méter szélességi és 50 - méter magassági lépcsőben.
Én sajnos bajban vagyok. Nem tölt rendesen a póttank, kénytelen vagyok főtartályra kapcsolni. így nem 700, csak 400 liter benzinem van. Ki tudja,
mennyire lesz még szükség?!
És ekkor Koponya felsivít: — Előttünk bombázók! — És tényleg, másodperceken belül én is látom őket. Délnyugati irányban tartanak hazafelé. Mint
a halak az akváriumban, mind egyfelé úsznak. Betöltik az egész látóteret. Alig vagyunk magasabban, mint a felső lépcsőben húzók. B-17-esek?
Mintha a felénk közelebb eső gépek azok lennének. De aztán már látom az osztott, kettős vezérsíkokat is. Liberatorok! Van, amelyik sötét, van,
amelyik csillog.
Ügy érzem, mintha halotti csendben lopakodnánk. Pedig majdnem teljes gázzal repülünk. A rádióban kegyetlen hangzavar. — Póttankot dobni! —
Dobom is, vagyis csak dobnám, mert újabb öröm, nem jön le! Ez az első ilyen eset, eddig mindig lejött. Nincs idő gondolkozni, repülnek
bukfencezve a „tökök", világoskék színük jól látszik a föld sötét hátterében, és egyikükbői-másikukból fehéren fröcsköl ki a benzin. Kissé
lemaradtam, teljes gázt kell adnom. A gépem a rajta maradt póttank miatt lomha. Erősen fejre kell trimmelnem, így is vagy 50 méterrel a raj után
kullogok.
Az amerikai gépek nőnek, a másodpercek negyedóráknak tűnnek. A rádió serceg, zörög, veszi a géppuskák és az ágyútűz impulzusait.
Töredékszavak. — Vigyázz, Mustangok! — hallom ki a hangzavarból. Talán 1200—1500 méterre az első Liberator ezüst teste. Már majdnem 100
métert maradtam le, így jól látom, hogy a Messzerek orra szikrázni kezd. Rövid, majd hosszabb sorozatok, akkora lángokat vetnek, mint egy
lángszóró. A szükségteljesítményt is rányomtam, a cél még elég messze, de már én is lövök minden csőből, mert az előttem levő sávban nincs
saját gép. Találok-e, ki tudja? Pokoli az elhárítótűz!
A rádióban újra hallani: — Vigyázz, hátul Mustangok! — Nem látok mást, csak a Bibiket, béna Messzeremet egyre nyomom, a többiek már
belezuhantak a négymotorosok mélységi lépcsőjébe. Minden nyomjelző felém tart, de ezt már ismerem. Utolsó pillanatban elhajlanak (ha nem
hajlanának el, úgy most nem írhatnék róluk...) Persze nagyot hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem féltem. Ugyan ki nem fél? Talán a Drumi?! Ö
nem ismeri a félelmet.
A félelem egyébként azért van, hogy legyőzzük. Lövök mindkét nehézgéppuskából és az ágyúból. Lőporszag a kabinban, a 30 milliméteres
zárszerkezete a lábam között dörren ütemesen. Mellettem fényes csíkok hátulról! Mustangok! Mintha a kötelék elhárító tüze csökkenne. Már
zuhanok két Liberator között. Keservesen trimme- lek, a póttank rettenetes teher! A fényjelző lövedékek hol közelebb, hol távolabb süvítenek
mellettem. Felhő alattam, habfehér, sajnos nem tudok most benne gyönyörködni. De azért örülök neki. Ha elérem, ha...
Majdnem függőlegesen zuhanok és próbálok lépegetni, hadd csúsz- szon a repülőgép jobbra-balra. Az oxigéncsutorát ledobom, 5000 körül
lehetek, jobban látok nélküle. Ahogy hátranézek, fölöttem, mint karácsonyfadíszek lógnak fejjel lefelé a Mustangok. Hárman biztosan vannak. Nem
is díszek, csillagszórók, csak a csillagokat mind felém szórják. De szerencsémre nem találnak.
Már úgy érzem, egyedül vagyok és érdekes módon kezdek nagyon nyugodt lenni. Elérem az alattam levő hatalmas felhőtorony felső csücskét! Igen,
elértem. Belemerülök a szürkeségbe. Tartom a kormányt úgy, ahogy bemerüléskor állt. Tudom, nincs vész, a felhő alja 2000 fölött van, nem
roboghatok bele vakon holmi földi akadályba.

80 fokos szögben esem ki a felhőből. Alattam a Balaton kékes tükre és a keszthelyi öböl. Pattog a fülem és sötétülök — mármint a szemem előtt a
világ sötétül el —, annyira szűken veszem fel a gépet, hogy gyorsan visszahúzzak a felhőbe, ha kell. Közben forog a fejem. Hol vannak? Nem
potyog ki utánam egy sem? Nem. Ügy látszik — ők nem szaladtak bele a felhőbe. Talán ez volt a szerencsém. Végzetes tévedés lenne most
elindulnom Veszprém felé. Nem esek bele ebbe a csapdába. Szorosan az egyik óriási felhőtorony mellett kezdek spirálozni felfelé. És most
meglátom őket.
Négyen vannak és rám vadásznak. De már nem tartok tőlük. A felhő velem van, legalábbis ezúttal. Különben is én itthon vagyok. Veszprém ide
csak egy perc, nekik pedig igen messze van Olaszország. Ahogy nézem a műszereimet és az órámat, van még egy fél órám rá, hogy Tihany felett
bújócskázhassam a levegőben. Ök ezt nem engedhetik meg maguknak. Itt, a szűkebb pátriám felett most már nem fogtok hidegre tenni, morgom
magamban. Észrevesznek, eszeveszetten rámcsavarnak, és nyomják kegyetlenül... A nap felé fordulok, és mielőtt lőhetnének, finoman a felhőbe
nyomom a gépemet. A felhőtornyok laposodó fennsíkján vagyok, és búvárhajósdit játszom. Mint egy tengeralattjáró periszkópozok. Lassan,
finoman emelem ki a gépemet a felhőből, alig látszik ki a kabin meg az antenna a tejfölből. Játszópajtásaim a felhő csúcsa fölött köröznek, úgy
vélik, lezárták az utamat. Tévednek. Ezt a játékot nagyon sokat játszottuk még a vadásziskolán Aradóval. Ha látom, hogy gépüket felém döntik,
akkor vissza! Merülés!
Oldalt kiesem a felhőből, és újra keresem őket. Akkor vagyok nyugodt, ha ellenőrizni tudom a létszámukat. Ők meg engem keresnek. így megy a
fogócska vagy tíz percen át. Már kezdem remélni, hogy szerencsém lesz, sőt elkapok egyet közülük. De egyszerre csak hallhatóan csönd lesz. Már
másodszor járom körül a felhőt, és sehol senki!
Tihany fölött vagyok még mindig, magasság 6000. A fejem zúg, valószínűleg enyhe magassági betegségem van. Nyomom is lefelé a gépem.. Az
Erdő süket, hiába rádiózok. Egy órája startoltunk, a piros lámpám már villog. Hazaindulok. Rányomom Fűzfő felől gépemet a reptérre. Füstöt nem
látok, de ott egy géproncs a leszállómező elején. Ki lehetett? Rakétát nem lőnek. Bukófordulóval állok a leszállóirányra a Papod felé. Gáz le, egy
csúszóforduló, futó, fékszárny ki, áthúzok három méter magasan a roncs fölött. De most másra kell figyelni. Kilebeg, keményen zötyög a gép.
Begurulok. Az erdőszélen Debrődy, körülötte a fiúk, de Hoy és Doniján hiányzik. Alig hallatszik hang. Száraz szájjal szívom a cigarettát...
Percek se telnek el, jön a parancs: minden bevetésben részt vett pilóta az osztály harcálláspontjára! Gépkocsival robogunk oda. A reptér szélén, a
pumafejes székelykapu előtt ,,U" alakban, századonként egysoros vonalban sorakoznak a visszatért pilóták. A félkörben az Öreg Puma, Scholtz
százados és Űjszászy „Apuka". Buday, Debrődy, Huszár, Tóth, Málik jelentenek Liberator lelövést. Hoy Tibi, Gáspár Oktán, Dómján Paja, Lőrincz
Matyi, Cserny Lapos, Kiss Laci és Ditróy Csaba hiányoznak.
A repülőtér szélén levő roncs volt Ditróy Csaba gépe. Siklás közben lőtték le. Még élt, amikor Drumi — gépéből kiugorva — odarohant. —
Gratulálok, Csabám, ezt jól megúsztad — így Drumi. Erre Csaba: — Tényleg, ezt jól megúsztam! — azzal meghalt.
Rövidesen jönnek a telefonjelentések. Cserny megvan, épségben leszállt egy nádasban. Dómján kiugrott, Kiss Laci, a Pici 500 kilométeres
sebességgel hasraszállt, súlyosan megsebesült. Oktán, Lőrincz, a Lightningek réme, Hoy halottak. És Ditróy. Hiába, a Mus- tang túl jó gép és túl
sok van belőle. Merészséggel ezt nem tudjuk ellensúlyozni. Ott settenkednek a négymotoros kötelékek körül és fölött, lehetőleg csak akkor
támadnak, amikor az első rácsapásunk után szétszóródunk, vagy rendeződni készülünk. Ilyenkor egy-egy Messzerre akár féltucat Mustang is jut. Ez
itt a vesztes oldal, már az is látja, aki nem politikus. Mi is. De a parancs parancs, és a katonabecsület katonabecsület.
Néhány fiatal jőbarát és bajtárs nem tért vissza. A túlélők dolga se könnyű, de kegyelettel őrizni kell a fiatal hősök emlékét, akik helytálltak
mindhalálig.
Dómján Pál kiugrásának története még abban a korszakban is, amikor a mai szemmel hihetetlen dolgok napirenden voltak, alighanem
egyedülálló, mondhatni regényes. Dómján a légiharc viharában nem vette észre, hogy élesen bedöntött gépe mellé — mintha csak kötelékben
repülnének — odaállt egy Mustang. Az amerikai pilóta — lehettek vagy öt méterre egymástól — jelezte Pajának, hogy nézzen hátra! Ég a gépe,
ugorjon ki! Dómján hátranézett, látta, hogy lángol a gépe, kioldotta magát, dobta a kabintetőt, és a gépet megnyomva kiugrott.
A következő pillanatban az amerikai gép összeütközött a gazdátlanná vált Messzerrel! A pilóta az ütközés során feltehetően olyan sebet kapott,
hogy már nem tudott kiugrani. Égve zuhant le a két összeakadt repülőgéppel...
A hősi halált halt, lovagias amerikait Sümegen temették el, katonai tiszteletadással. Amíg egyetlen Puma él, nem fogjuk elfelejteni.
A következő napokban az első osztály századai csak néhány bevetést hajtottak végre. Ritkaságnak számított a találkozás ellenséges gépekkel. A
szovjet csapatok gyorsan nyertek nagy területeket. Re- pülőesapattesteik előrenyomulóban voltak, hogy követni tudják az előretörő éleket.
Esténként majd' mindennap Akarattyára jártam. Erikával dúlt a szerelem. Kovács Paja — mint már említettem — sárgaságot kapott (ma fertőző
májgyulladásnak hívjuk), Pestre készült gyógykezeltetni magát. Hétpecsétes titokként megsúgta nekem, hogy nem is fog visszajönni. Elmondta,
hogy a betegsége következtében legyengült, az idegrendszere se a régi. Őszintén bevallotta, hogy tart a Jakoktól, és véleménye szerint az
esetleges kiugrás, kényszerleszállás ellenséges területen nagyon veszélyes. Az ilyesmi után, vélte, nem jöhet más, mint.. . Jellegzetes
kézmozdulattal jelezte, mi az a más. Megértettem. Az idegrendszerek különbözők. Az enyém jól bírta. És nem is fantáziáltam arról, hogy mi
következhet be akkor, ha ...
Paja hát rámhagyta Adler motorját. A novemberi napok nekem Akarattya jegyében teltek el. Elhatároztam, hogy megnősülök. Mire vártunk volna?
Visszavonulás következik. Ha Erika eljegyzett menyasszonyom (azonnali házasságra nem is gondoltam), a Kenyériben gyülekező hozzátartozók
közé kerülhet és viszonylagos biztonságban lesz az elkövetkező események közepette. Megtartottuk az eljegyzést, ami csak a gyűrűcseréből állt.
Vendégeskedésre sem idő, sem lehetőség nem volt. Nem mindennapi gondot okozott az aranygyűrűk megszerzése sem.
November 16-án ismét másfajta eseményekkel dús nap következett. Az új pilótáink egyike, Pintér Öcsi lett a végleges kísérőm. Aznap átestünk
együttesünk tűzkeresztségén.
Napok óta híre járt, hogy a 102/1. század Máthé főhadnagy és a 102/2. Pottyondy százados parancsnoksága alatt Budaörsről mindennapos

csatákat vív Jakokkal és La—5-ösökkel a Duna és a Tisza között. Erősen várható volt a mi bevetésünk is a Szolnok—Kál-Ká- polna vonaltól
nyugatra eső térségben.
November közepe volt, ám az idő majdnem teljesen derült. Amolyan késői vénasszonyok nyara. A nap fáradtan tört át a viszonylag erős párában.
Ilyenkor rossz a látás, de a levegőben könnyen képződik kondenzcsík. Reggel, akarattyai „berepülésem" során, amikor kissé rácsaptam Erikáék
házára, földközelben is látható kondenzcsík vált le a szárnyvégemről.
Nyolc órakor már a barakk előtt melegedtünk, sütkéreztünk, a fátyolos. reggeli napsütésben. Debcsi nála szokatlan módon beszédes volt.
Légiharcokról beszélgettünk. Rajta kívül senki nem volt a században, aki közvetlen párharcba került volna már szovjet vadászokkal. Felajzottan
(természetesen titkolt) belső feszültséggel vártuk az első találkozót. Debrődy óva intett mindenkit attól, hogy félvállról vegye a szovjet repülőket.
Felhívta a figyelmünket a várható nagy számbeli túlsúlyra, amihez egyébként már ugyancsak hozzászoktunk. Félelemérzetünk csak annyi volt, hogy
nem szívesen vettünk volna egy arcvonal mögötti ejtőernyőugrást vagy kényszerleszállást. Ügy véltük, hogy a fogságba esést — adott esetben —
nem lenne könnyű túlélni. A hozzánk befutott hírekből kiindulva minden rosszat feltételeztünk. Nem is ok nélkül. Gyurka erősen sulykolta belénk, hogy
a mi gépünk jobb, de főleg nagyobb magasságban. Ezért a legfontosabb a magassági fölény. Unalomig ismételte, hogy a szintben való
fordulóharcot kerüljük!
Ilyen és hasonló témák megvitatása közben kaptuk a 15 perces készültségből az azonnali startparancsot egy rajnak. Debcsi szemvillanás alatt
döntött: — Gyerünk, Cica, nézzük meg őket!
És már rohantunk az erdő szélére. Debrődy és kísérője, Boldizsár szakaszvezető, jómagam és kísérőm, Pintér Öcsi. Bottá Feri is rohant velünk a
kurblis tábori telefonnal, amelynek kiépített csatlakozóhelye volt a felállítási vonalnál. Amíg mi „kötözködtünk", ő már közvetítette nekünk a
parancsot: — Erős vadásztevékenység Jászberény térségében, ahol csatarepülők bevetése is várható. Feladat: szabad vadászat!
A legszebb vadászi eladat. Zsákmányra leső Pumák! Számunkra ez nem volt holmi patetikus szöveg. Szó szerint értettük.
Start! Motordübörgés, a négy gép szoros vonalban. A németek emiatt elég balgának tartottak minket, ők kerülték a szoros vonalban startolást.
Alapjában véve igazuk is volt, mert a Messzer — ha hagyták — szeretett kitörni és startrádlit csinálni. Akkor pedig mindig fennállt az összeütközés
veszélye. De hát a magyar virtus! Élt az azért még 44 novemberében is.
Emelkedünk. Előre megbeszéltük, hogy Budapesten át megyünk, majd Gödöllő és Hatvan vonalon repülve, a nappal a hátunkban futunk be a
kijelölt légtérbe. Nem sokkal Pest előtt egyszerre ordítottunk bele a rádióba mind a négyen: — Előttünk vadászok! — Debcsi: — Messzerek! — És
már billegtetünk egymásnak. A budaörsiek. Az egyes arcokat nem tudjuk kivenni, ele mindegyiküket ismerjük.
A pesti légvédelem — szokása szerint — kilőtt ránk néhány „sal- vét", aztán már Hatvant hagyjuk el. Gyöngyös előtt délnek fordulunk. Hatezres
magasságunkat alig vesztve, erős gázzal robogunk. Fordulunk jobbra-balra, keressük az ellenséget. Felhő nincs, minden ..dunsztos", párás. —
Felettünk kondenzek! — kiáltom, és Debcsi már löki a teljes gázt. Nap ellen fordulunk és meredeken emelkedünk. A Messzer úgy megy föl, mintha
— akkori szóhasználatunk szerint — „s... be lőtte volna az ármány". Hátunk mögött a nap, hatezer fölött vagyunk. És a párában, előttünk, látszólag
rendezetlenül tucatnyi békaszínű, vörös csillagos, csillagmotoros, egymotoros vadász. La—5-ösök!
Azonnal támadunk! Magassági fölényünk nem sok, talán 50 méter, de mienk a meglepetés előnye, és a napból jövünk. Gyurka még nem lő. Tőlem
balra helyezkedik. Boldizsárt nem látom. A célt keresem. A jobb szélen repülő gép a mienk! Öcsi előbb kezd lőni, erre a La—5-ös felhúz jobbra. Én
utána, Öcsi szorosan jobbra tőlem. Másodpercek — a Lavocskin majdnem loopingot csinál, fél háthelyzetben szűkítünk rá és lövünk! Füst, láng,
leszakadó darabok, fáklya ...
Nem érünk rá elmélkedni, emelkedünk és figyelünk. Még egy égő gépet látok, majd megpillantom Boldizsárt. 45 fokos szögben menekülő ellenfelét
lövi. Jászberény villan el alattam, illetve inkább mögöttem. Milyen a kurzusom vajon? Az iránytű most nem ad megbízható választ, pörög
összevissza. Kicsit egyenesen kellene repülni, hogy megnyugodjon, de erre nincs idő. A nap helyzetéből pontosan tudom, hogy Hatvan felé
sodródunk. A párásság erősödik.
Hopp! Majdnem összefutunk egy Jak-kötelékkel. Nem sokan vannak, 10-15 gép mindössze, de mi hárman vagyunk. Debrődy Gyurkát nem látjuk. A
találkozás szöge és a látás olyan, hogy kölcsönösen rossz a támadási pozíciónk. Még látom, hogy néhány Jak előre lő maga elé, villog az orra.
Nem értem, miért? Véletlenül nyomták volna meg a lőbillentyűt? Nem latolgatom, hanem emelkedő fordulóba kezdünk hárman és keressük
Gyurkát. A Jakok lefordulnak, nem provokálnak. Határozottan okosan teszik, ezen a magasságon jobbak vagyunk.
Debcsi a legnagyobb gondunk. Rádión nem felel. Boldizsár lelőtt egy La—5-öst, látta, hogy Gyurka is, de a légiharc közben Gyurka eltűnt a szeme
elől. Majdnem Hatvan fölött vagyunk, amikor éles villanást veszünk észre vagy ezer méterrel alattunk. Egy gépet eltaláltak, az biztos. Igyekszünk
ráborítani, de mielőtt jobban megfigyelhetnénk, a gép a földbe csapódik. Szerintem nem Messzer volt.
Földközelbe kerültünk, az pedig ilyen vadászjárás esetén életveszélyes. Nyugati irányban emelkedünk, keressük tovább Debcsit. Sikertelenül.
Üzemanyagunk fogytán. Nem póttartállyal startoltunk. Haza kell menni. Levert a hangulat, de reménykedünk, hogy Gyurka előkerül. Én valahogy
egészen biztos vagyok benne.
A reptéren kiderül, hogy Gyurka nem szállt le. Nézzük az óránkat. Még 5-6 percre való benzinje lehet. Eltelik ez az idő is. Reményünket vesztjük.
Hacsak nem... Mindenki erre gondol. Hátha leszállt más reptéren. Vagy kényszerleszállt.
Jelentjük a harcállásponton az eseményeket, a légi győzelmeket, de igen-igen szomorúak vagyunk. Egész napon át keresi Gyurkát az összes
lehetséges vezetékes és vezeték nélküli híradós szerv. Riadóz- tatják az összes légvédelmi jelentő és figyelő őrsöt, de semmi hír. Beesteledik.
Az osztályparancsnokság dönt: értesíteni kell a családot. De úgy, hogy a reményt hagyjuk meg. Hiszen nem látta senki holtan Deb- rődyt. Irányi
Palival kettesben ülünk be a kis Wandererbe. Herend- re megyünk, ahol Gyurka szülei élnek. A nagy bajuszú öreg Debrődy tartalékos főhadnagy, a
légvédelmi tüzérségnél teljesít szolgálatot. Nincs két napja, hogy meglátogatta a fiát nálunk, a reptéren.

Nem kellemes feladat, annyi szent. De nincs jelenet. Gyurka édesanyja a hír hallatán hangtalanul kimegy a szobából. Édesapja tö- viről-hegyire
kikérdez, mit tudunk. Igen, van még remény, de azért a legrosszabbra is felkészül. Kemény ember. Tudja, hogy a fia mi mindent vészelt már át,
milyen helyzetekből küzdötte ki magát. Jogosan reménykedik — velünk együtt.
Vegyes érzelmekkel térünk haza. Nem jön álom a szememre. Mindenki hallgat, vagy latolgatja az esélyeket é s reménykedik. És nem hiába!
Másnap, alig pár perccel a reggeli eligazítás után lelkendező körtelefon az egész reptéren: Gyurka él! Súlyosan sebesülten fekszik kórházban,
Budán, Ez az első hír. A parancsnokság Storch hal repül Pestre, és délutánra már tudjuk a részleteket is.
Gyurka szembetámadott egy Jakot, kölcsönösen eltalálták egymást. A Jak felrobbant — ezt láttuk mi —, de a szovjet pilóta is eltalálta Gyurkát.
Gépágyúval átlőtte a hasát. Debrődy ezzel a sebbel még hasraszállt, Hatvantól nem messze, a kétvágányú vasútvonal mellett. Csak akkor vesztette
el az eszméletét. „Dögcédulája" aznap nem volt a nyakában. Nem tudták, kicsoda. Csak azzal törődtek, hogy minél előbb kórházba kerüljön. Így
történt, hogy tegnap semmi hírt nem kaptunk róla. Bedöglött rádiója miatt nem találtuk meg egymást a levegőben.
Most kellemes kötelesség volt újra Herendre rohanni a jó hírrel! Meg is ittunk egy jó adag borocskát Debrődyéknél. Öröm volt látni a szülők nagynagy boldogságát. Persze mire Gyurkát viszontláthattam, hónapok teltek el. Akkorra már százados volt, a Tiszti Arany Vitézségi érem tulajdonosa.
Élőként elsőnek kapta meg a Légierőnél. (Molnár Lacinak már csak halála után adhatták.) Ám azon a novemberi napon aratta utolsó két légi
győzelmét. A sebéből a hasán csak sima rózsaszínű forradás maradt, de a hátán a kimeneti nyílás akkora volt, hogy a gyógyult seb után maradt
üregbe belefért a nem kis méretű öklöm. Rossz bőrben volt, de az, hogy újra velünk lehetett, a bajtársi környezet segített. Bevetésre soha többet
nem engedték. Végig velünk maradt, puszta jelenléte vigasztaló, bátorító volt a háború későbbi, egyre nehezebb napjaiban.
Sebesülése később, furcsa formában éreztette még egyszer a hatását. 1945 nyarán, amikor már a hadifogságban voltunk együtt, Ausztriában,
Gyurkát szinte elviselhetetlen gerinctáji fájdalmak kezdték gyötörni. Végül is sikerült egy kórházban 1:1 méretarányú röntgenfelvételt készíteni
sebének környékéről. Akkor derült ki egy szinte hihetetlen dolog. A felvételen —- magam is láttam — a gerincoszlop mellé simulva tisztán kivehető
volt egy 12,7 mm-es lövedék. A méreteit le lehetett mérni! Le is mértük. Szovjet gyártmány volt. Gyurka hasán viszont csak egy bemeneti nyílás volt,
méghozzá egy 20 mm-es gépágyúlövedéktől. Ez távozott el a hátán szakított nagy seben át. De hogyan került a testébe a 12,7-es? Aa egyetlen
lehetőség, hogy a 20 mm-es lövedéket — pontosan a röppályáján — egy 12,7-es követte, és ugyanazon a bemeneti nyíláson hatolt Gyurka
testébe! Valószínűleg „utolérte" a 20 mm-est és azon „gellert" kapva simult a gerincoszlop mellé.

Az ottani orvosok nem javasolták a műtétet. Levelezésünkből tudom, mennyit szenvedett Gyurka a későbbiekben. Mígnem aztán a hatvanashetvenes évek valamelyikében az amerikai légierő költ- ségén(!) műtéti úton eltávolították a 12,7-es lövedéket. Attól kezdve Debrődy feje fölött
függött — emlékként.
Ha valaki megírná Debrődy Gyurka repülőéletét, bizonyosan nagy közönségsikert aratna a regény. Ugyanezt mondhatjuk el a többi magyar „ász"ról is. De hát már senki sem fogja megírni ezeket a regényeket. Kétségbeejtően kevés, amit a ma élők tudnak róluk. Molnár László, Debrődy, Tóth
Drumi, Szentgyörgyi Dezső harcainak és repülőéletének emlékeiből csak sziporkák maradtak, és azok is egyre halványodnak. Sajnos.
November 19-én a 101/3. vadászszázad megkapta új, egyben utolsó parancsnokát. Halasi Sándor főhadnagy nem volt Messzer-átkép- zésen.
Kiképzett vadászrepülő volt ugyan, mégis a nyíregyházi re- pülőtávírász-iskolán teljesített eddig szolgálatot. Vegyes érzelmekkel fogadtuk. Debrődy
Gyurka után nagy volt a kontraszt. Halasinak nem voltak bevetései és harci tapasztalatai. „Menet közben" kellett megszereznie őket, ami nem volt
neki könnyű! Magát a típust, a Me 109-est sem repülte. Ám hogy milyen jó repülőérzéke volt, azt az bizonyítja, hogy „egyből" ment el Messzerrel, és
soha nem rád- lízott vagy tört gépet. De az első időkben ő sem találta meg a megfelelő hangot a századdal. Jobban szerette a katonásdit, mint
ahogyan az a Puma-ezrednél szokásban volt. Később aztán nem volt semmi problémánk egymással.
November második felének legfőbb eseménye a szovjet csapatok gyors átkelése volt a Dunán, Mohács és Apatin térségében. Ahogy az
elsővonal-jelentéseket olvastuk, a katasztrofális földi helyzet elképesztett. A hónap első felében létesített apatini hídfő térségében csak igen kis
létszámú magyar repülőköteléket vetettek be, elsősorban szabad vadászati feladattal. Én két bevetésben vettem részt, amikor a hídfő
kiszélesítéséért folyt a földi harc. Egyik bevetés során sem találkoztunk ellenséges vadászokkal.
Aztán november végén harc nélkül feladtuk Pécset. Sürgős távozást javasoltam apósoméknak, akik Balatonakarattyán Ábrahám kebelében
érezték magukat. Nem akartak nekem hinni, amikor — látva a szovjet csapatok gyors dunántúli előrenyomulását — megjósoltam, hogy Akarattya
egy héten belül a front közvetlen körzetébe kerül. De mikor egy német tiszt őszintén tájékoztatta őket a siralmas földi helyzetről, akkor megjelentek
Veszprémben. Ekkor már elhitte apósom, hogy Veszprémben sem maradhatnak, mert rövidesen frontváros lesz. Sőt már személyvonat sem megy
Pestre, mert a szovjet ékek megközelítették a vasútvonalat. Apósomék ezek után „autóstoppal", egy német teherautóval utaztak a fővárosba.

December negyedikén kora reggel kaptuk a tájékoztatást, hogy az egész I. osztály erőltetett bevetéseket fog végezni a Kaposvárt a Balatonnal
összekötő útvonalakon. Alacsonytámadás! Kissé megborzongtam. Ami alighanem magyarázatra szorul.
Pintér Öcsiék évfolyamában végzett egy Kovács Sándor nevű hadnagy, aki véletlenül névrokona volt a július 8-i bombatámadás során elesett,
Palóc becenevű, szintén hadnagy évfolyamtársamnak. Az eléggé magas, sötét hajú fiú magatartása első pillanattól bizonyos feltűnést keltett.
Nagyhangú volt, azt hitte, hogy az ezrednél imponálni lehet a mesterséges „hetyke'-séggel. Még meg sem kapta a beosztását — a Retekhez —,
mindjárt az első napon, amikor az ezredhez bevonult, volt némi kis kellemetlensége leendő századparancsnokával, Tóth Drumival.
Kovács ugyanis jelentette a bevonulását az ezredparancsnokságon, aztán letelepedett a hajózóétkezde előterének egyik foteljében, é3 várta az
ebédet. Ekkor léptek be a Retek pilótái. Elöl Drumi szokott, látszólag hanyag tartásával, mögötte Doberdó, aki akkoriban

ki tudja, honnan és miért — egy kézi autódudát hordott a hóna alatt, amelyet néha nyomatékképpen megnyomott, és jót röhögött a meglepetésen,
amelyet a zöldfülűeknél a bekecse alól előtörő dudaszó keltett.
Szóval tódultak befelé az öreg harcosok, Kovács Sanyi pedig, bársenkit se ismert még közülük — harsány „Helló"-val üdvözölte őket,
hozzátéve, hogy: — Na mi van öreg f ok? — Drumi, aki akkor
még szintén hadnagy volt — csakhogy micsoda különbség! —, megtorpant. Kovács fel sem állt, hogy bemutatkozzon. Keresztbe vetett lábakkal
vigyorgott a fotelban. Drumi csak annyit mondott:
Dobjátok ki! — mire Doberdó kétszer megnyomta hónaljával a dudát, hogy nyomatékot adjon a századparancsnok szavainak.
Amikor megtudta, hogy kikkel nyegléskedett — éppen Drumi századához osztották be —, Kovács Sanyi kissé letört. De hamarosan magára talált
ismét, bár ezután más századok pilótáit bosz- izantotta. Engem is kipécézett.
Ügy november 20. táján, egy ködös-borongós reggelen, amikor a busz megindult a Drótkefe szállása elől, a reptér irányába, megszólalt mögöttem
a buszban Kovács: — Cica, remélem tudod, hogy még két heted van az életből? Rendezd az ügyeidet, mert december negyedikén le fognak lőni,
méghozzá alacsonytámadásnál. — Hülye!

volt a tömör válaszom. — Ám Kovács Sanyi másnap, és attól kezdve mindennap emlékeztetett a jóslatára. Közölte, hogy ennyi és ennyi napom van
még hátra, persze mindennap eggyel csökkentve a napok számát. Mondhatom, kezdett nagyon zavarni. Igyekeztem, nehogy meglássa rajtam.
December elsejétől csak annyit mondott: — Még négy nap! — Aztán: még három, majd kettő. Végül december negyedikén reggel közölte, hogy
ma fogok meghalni. Aznap a „Barom!" szóval nyugtáztam a közlését.
Ám meg kell vallanom, igen megviselt az ügy. Amikor aztán megtudtam, hogy alacsonytámadni megyünk, nem kis fáradságomba került, hogy ne
legyen rajtam észrevehető a feszültség és lehangoltság.
Csak a startparancs után, a gázbeadáskor nyugodtam meg. Most már csak a feladatra összpontosítottam. A rajt én vezettem, Pintér Öcsi volt a
kísérőm, Dániel Laci a géppár-parancsnok, őt meg Szűcs Feri szakaszvezető kísérte. Nagy magasságban, 7000 méteren repültünk be Kaposvár
térségébe, amikor gondoltam egyet, és nyomni kezdtem a fűrészt Nagyatád irányába. A községet elérve északnak fordítottam a rajt. Kiadtam az
„Oszlop!" vezényszót, majd rányomtam a Marcali felé vezető útra, azzal a szándékkal, hogy egészen alacsonyan repülve, meglepetésszerűen
végiglövünk minden járművet, amelyet az úton találunk.
Kisebb-nagyobb közökkel vonultak a lövészekkel megrakott gépkocsik Marcali felé. Somogyszob térségében kezdtük lőni az egyik oszlopot.
Majdnem zavartalanul, mert a mélyrepülés miatt csak akkor vették észre a gépeinket, amikor már szórtuk őket a géppuskákkal és az ágyúval. Mire
visszalőhettek volna, már túl voltunk hetedhét határon. Kis oldalkanyarral visszatértünk az út fölé, és újra lőttünk, amíg a lőszerünk tartott, egész
Marcaliig. Egyikünk sem kapott találatot. Megzavartuk a felvonulást. A semminél ez is több.
Zavartalanul értünk haza. Begurulás után jutott eszembe Kovács Sándor jóslata. Közben telefonon érdeklődtem, mi újság a többi századnál. A
Zongora és a Retek is bevetésen volt, válaszolták, a Retek már leszállt. — Veszteség? — A Reteknél Kovács Sándor hadnagyot alacsonytámadás
közben lelőtték, valószínűleg meghalt. ·— És még ne legyen az ember babonás... Hogy mondják? Másnak halált jósolni — rossz ómen. Molnár Laci
is jósolta a halálomat, és azon a bevetésen meghalt. Most meg a Kovács ... Mondogattam is eztán: mondhattok nekem, fiúk, akármit, csak a
halálomat ne jósoljátok, mert az életveszélyes.
December 5-én igen rossz időben, alacsonyan lógó felhők között mentünk Hatvan térségébe alacsony támadásra. Szerencsénk volt, hogy
mindenki visszatért. Hatodikán úgy tűnt, javul az idő. A levegő még párás volt, de az ég derült, csak a látóhatáron látszottak felhők. 9 órakor hivatott
az osztályparancsnok. Közölte, hogy egy fontos vezérkari tisztet kell gyorsan és biztosan Budapestre vinni Storchhal, Vállalom-e önként, kérdezte.
Persze. Reméltem, hogy viszontláthatom szeretteimet, vagy legalábbis megtudok valamit róluk.

A Storch s napokig tartó eső után, a nagyon párás levegőben még igen harmatos volt. Az utas, egy rokonszenves őrnagy, talán másodszor ült
éleiében repülőgépben. Térkép nem volt nálam, de — gondoltam —- Pestre, minek? Várpalota felé mintha sűrű ködréteg húzódott volna, de nem
sokat nézegettem. Belöktem a gázt, a Storch teljes szélcsendben is hamar elkívánkozott a földtől a sűrű levegőben. Igen ám, de kezdett lassan
balra dőlni! 5 méteren lehettem, amikor kapcsoltam, hogy nem ellenőriztem start előtt a csűrőmozga- tást, a esűrűrögzitő bennmaradt. A pillanat
tört része alatt kaptam le a gázt és ültettem le a gépet. Járó motornál kiugrottam belőle, kiemeltem fészkéből a rögzítőt, bedobtam a gépbe és
indulás. Az őrnagy mit sem értett az egészből. Én meg nem magyaráztam ...
Restelltem a dolgot, annyi szent. Sok időm azonban nem volt rá, mert felemelkedve már jól láttam, hogy Várpalotától északra és keletre földig érő,
300-400 méter vastag, végtelen köd borítja a talajt, és Veszprém felé húzódik. Igazság szerint azonnal vissza kellett volna fordulnom.
De nem tettem. Miben is bizakodtam? Talán abban, hogy északkeleti irányban megláttam a gánti léggömbzár léggömbjeit. Túlnyúltak a
ködrétegen. No, mondom, ha odáig elérek, biztosan tudni fogom, hogy Gánt fölött vagyok. Magyarországon csak ott volt lég- gömbzár. Aztán majd
meglátjuk. Arra, hogy közben a nyugatra hömpölygő ködréteg elzárja előlem a visszatérést, nem is gondoltam. A felhők feletti, szikrázó napsütés
oktalanul optimistává tett.

Így kerültünk vagy öt kilométer közelségbe a léggömbökhöz. Percek óta már alattam hömpölygött a vastag, tejfehér, földig tartó rettenetes köd.
— Vigyázz! Ellenséges gépek! — ordította hirtelen az őrnagy. Ütközésig előrelöktem a botot, bele a ködbe — aztán lassan, akár egy
tengeralattjáró, megint kiemelkedtem. Kidugtam a „periszkópo- mat", azaz a kabint, és kerestem a gépeket. — Hol? — ordítottam hátra. — Ott! —
mutatott az őrnagy a léggömbökre. Mélyet sóhajtottam.
Aztán mégis vigyorogni kezdtem. Megláttam ugyanis valamit. Valamit, ami kilógott a most már a teljes horizontot lezáró tejfölből. A Pilis! Arrafelé
indultam. Közben figyeltem a légteret kegyetlenül. Az amerikai gépek bármikor jöhettek. De nem jöttek, viszont elértem a ködből kilógó sötét foltot,
ott köröztem fölötte. Még cserkész koromból ismertem a dobogókői menedékházat. A kis fennsíkra akár le is szállhattam volna. De ugyebár
nekem Budapestre kellett érnem!
Hát csak köröztem és figyeltem, most már déli irányba, hátha kilóg a budai hegyek valamelyik csúcsa. És ekkor egy petty! Épp hogy megláttam,
aztán eltűnt a távolban. Csak a János-hegy lehet! Az a legmagasabb.
Bátraké a szerencse. Itt voltam a ködből elő-előbukkanó kilátó fölött. El-eltűnt, majd újra láthatóvá vált a torony. Tulajdonkeppen most döbbentem
rá, milyen veszélyes játékot űztem, milyen köny- nyen pórul járhattam volna. Az meg se fordult a fejemben, hogy nem vagyok még a földön. Még
jöhet valami újabb, nem várt bonyodalom.
Talán két perce körözhettem a kilátó fölött pár méterrel, amikor a Svábhegy irányában a szemembe villant a golfpálya. Oázisként zöldellt a lustán
gomolygó ködtengerben. Kantnira állított géppel fordultam rá a megmentő kis foltra. Mielőtt újra összezárulhatott volna a tejfeles fazék, már lázasan
tekertem a teljes fékszárnyat, és a Storch engedelmesen libegett a kinézett placc irányába, a lehelő legkisebb sebességgel süllyedve. Kissé sok
volt a környéken a fa, de valahogy mégis sikerült az egyetlen jó irányt megtalálni. Még néhány méter... Érzem a fő „műszeremen", hogy sebesség
már nincsen. Itt a föld . .. Egy pillanatra erős gázfröccs, hogy megfogja a süllyedést, majd csodálatos puha zörgés, lassú kifutás. Enyhe ívben
fordulok két fa közé. És már áll a gép, szétterpesztett lábakkal, csak a motor duruzsol üresjáraton, majd kikapcsolok és végtelen csend... Az őrnagy
töri meg. — Te, kérlek, úgy látom, ez nem a budaörsi repülőtér. ..? — Mit sem értett az öregfiú az egészből. — A rossz idő miatt kénytelen voltam a
Svábhegyen leszállni — mondom. — Szíves elnézését kérem, őrnagy úr. — Jól van. Egyébként szépen landoltál, kérlek.
Megjelent két tábori csendőr, és elképedve állapították meg, hogy itt vagyok. Közöltem velük, hogy bizalmas küldetésről van szó, és holnapig
állandóan őrizniük kell a gépet. Elvállalták. Gyorsan lenyűgöztem a Storchot, majd az őrnaggyal elindultunk telefont keresni. Sikeresen telefonált,
mert félóra múlva már vitt bennünket egy fekete IIM-gépkocsi. Az őrnagytól másnap reggel 9-ig szolgálatmentességet kaptam.
Rákóczi út 6. Keresztanyám sírt a boldogságtól. Megtudtam tőle, hogy édesanyámék utoljára Jászberényben voltak, de hogy most hol lehetnek, azt
nem tudja. Irány Rákosfalva, a menyasszonyomék. Hátha ott jobb hírek várnak. Erika végtelenül megörült nekem. Ö annyit legalább tudott, hogy
édesanyámék Gödöllőn, vagy Péee- len vannak.
Másnap reggel 9-kor az őrnagy még türelmet kért. Közben megtudta, hogy a tegnapi ködrepülés nem volt teljesen veszélytelen ... Mondanom se
kell, az idő mit sem javult. „Tök-köd" volt ez a javából, akárcsak előző nap. Erikával, aki elkísért, délig üldögéltünk a
Honvédelmi Minisztérium egy sötét folyosójának szegletében és búcsúzkodtunk. (Csak a háború után láttuk újra egymást.)
Déltájban közölte az őrnagy, hogy visszamehetek Veszprémbe, ö egyelőre Pesten marad... Autót se adott, így a fogaskerekűn indultunk Erikával
bele a ködbe. A gépet a csendőrök lelkiismeretesen őrizték. Bejártam a golfpályát. Ahogy a fennsíkról Budaörs irányában lefelé néztem, a „dunszt"
kissé ritkábbnak tűnt. Döntöttem: indulok. Elbúcsúztam Erikától (nem ment könnyen). Végső búcsút intve gurulni kezdtem, aztán hirtelen
elhatározással teljes gázt adtam. A Storch felkapta a fejét, mint egy harci paripa, de nem engedtem emelkedni. A fák magasságában tartottam,
meresztettem a szememet... Lejteni kezdett alattam a hegy, és én süllyedtem a lejtő fölött. Ahogy 150 méter magasságba kerültem, megláttam
magam alatt a falut, Budaörsöt. És a látás legalább 5 kilométeres lett! Hurrá!
Torbágy fölött földközelben balra tartottam, hogy elérjem a fehérvári vasútvonalat. Elhatároztam ugyanis, hogy „fél másodikon" szép kényelmesen
fogok Veszprémig utazni. Gondolataimba mélyedhetek. Felettem 200 méteren teljes plafon. Ugyan ki zavarhatna? Egy lélek se . ..
De... Mi a fene? Valami gyanús lett. Mintha sötét szobában lennék, de tudnám, hogy rajtam kívül van még egy ismeretlen a szobában. Ezt a különös
érzést utoljára a Bejczy Dzsó halála előtti percben éreztem ... Mindenesetre szorosan a földhöz lapulva értem el a Velencei-tavat. Az időjárás nem
változott, teljes borultság, plafon 500-600 méteren. Egyre jobban figyelem a légteret és az utakat alattam. Kis-Velence teljesen kihalt. Már Gárdony
felett „repesz- tek" 130 kilométeres sebességgel, amikor futkározó katonákat pillantok meg magam alatt, földszínű egyenruhában . .
Teljes gáz! Maradok földközelben. Egyre több katona emeli felém kézi fegyverét. Kopogás a jobb szárnyon! Kissé egyoldalú vadkacsavadászat.
Változatossá teszem: a vadkacsa visszalő. A Storch padlóján ott hever vagy 20 nyeles kézigránát. Egyenként meghúzva kezdem őket kidobálni a
gépből. (Ez volt életem egyetlen „bombatámadása".) Közben élesen jobbra döntöm a gépet és Pákozdot megcélozva, a nád közé nyomom a
Gólyát. Jól belenyomhattam, mert találat több nem ért, de a farokcsúszón elhoztam emlékül néhány nádszálat.
A túloldalt elérve, a változatosság kedvéért kaptam néhány rosz- szul célzott lövést. Aztán rakétázás következett, mire békésen bevettem az irányt,
északra tartva Fehérvártól. A továbbiakban már nem volt okom izgalomra. Három lyukat számoltam meg a jobb szárnyon, de létfontosságú
alkatrész nem sérült. Simán értem haza Veszprémbe.
Nyolcadikán két bevetésen is voltam. Az első szabad vadászat volt Martonvásár térségében. Mélyrepülésben alacsonytámadtunk, de egyetlen
célra se tértünk vissza kétszer, így nem is volt veszteségünk. Ellenséges gépek nem mutatkoztak. Délután két(!)Me 210-est kísértünk majdnem a
Duna vonaláig, ahol leszórták a bombáikat és visszafordultak. Mi közben a légteret figyeltük a felhőalap alatt. A két 210-est Várpalotáig kísértük.
Ekkoriban ismertük meg Hartmannt és Barkhornt, a két német nagyágyút. Nagy esemény volt, amikor a német JG 52-es, az 52. vadászezred
Veszprémbe települt. Persze — afféle magyar büszkeségből, anélkül, hogy összebeszéltünk volna — úgy tettünk, mintha mi sem történne. A
németek körülményei, étkezésük nem volt jobb a miénknél, sőt. Sokkal inkább tábori jelleggel éltek, mint mi, akik végül is egy állandó repülőtér

„lakói" voltunk. Hullámsávjuk más volt, mint a mienk, így nem zavartuk egymás rádióforgalmát.
A német és a magyar parancsnokság úgy látta jónak, hogy a pilótákat be kell egymásnak mutatni. Valamikor november végén a veszprémi Korona
Szálló két egymásba nyíló nagytermében találkoztunk. Hatalmas „U"-alakú asztal közepén ült a két parancsnokság és az „ászok". A két száron egy
német — egy magyar sorrendben következtek a „közpilóták" terítékei.
Mi — nem mint magyarok, hanem mint repülők — némileg megilletődtünk attól, hogy nagy nevű pilótákkal parolázhattunk. A németeket általában
nem tartottuk magunknál felsőbbrendűeknek. Á háborús évek óriási veszteségei miatt pilótáik, a repülőtudást tekintve, alatta maradtak a mi
ezredünkben megkövetelt átlagnak. A nagy nevek viselői azonban — Hartmann, Krupinski, Birkner, Lipfert stb. az egy Barkhorntól eltekintve —
közvetlen, „felvágástól" mentes, igazi repülőemberek voltak.
Barkhorn a leghíresebb porosz katonacsaládok egyikének sarja volt. Kisgyermek korától katonának nevelték, és ez meg is látszott rajta.
Erich Hartmann, a második világháború legeredményesebb vadászrepülője (352 légi győzelemmel) Barkhorn ellenpontja. Debrődy Gyurkához
hasonlítanám. Civilben szürke kis hivatalnoknak vagy szabósegédnek tűnne. Halk beszéde a fülembe csendül, metsző kék szemét egyhamar nem
felejtem el. Akkor már túl volt 300 légi győzelmen.
Azon az estén, a bemutatást követően néhányan körülvettük és megkérdeztük, mit tart a legfontosabbnak az után, hogy az ellenséget
megpillantotta? Mosolyogva vallotta be, hogy sajnos nem tartozik a jó lövészek közé. Ezért számára a legfontosabb az ellenség „draufgángerisch"
rámenős megközelítése, és az, hogy „der ganze Reviekreis muss totál schwarz sein..." Vagyis ő olyan közel megy, hogy az ellenséges gép teljesen
kitölti a célzókészülék sárga karikáit és csak akkor lő.
Hartmann egyik légi győzelmének szemtanúja voltam novemberben. Egy nap néhány alakulatától elcsellengő Mustang (talán csak ketten voltak)
végiglőtte a veszprémi repülőteret. Valamiért éppen a Várban tartózkodtam. Meghallván az idegen gépzajt, másodpercek alatt fölrohantam a
tetőre. Még éppen végignézhettem, amint egy bevetésből hazatérő, német felségjelű Messzer elkapja az egyik Mustangot. A földközelben kialakult
légiharc fél percig tartott. A Mustang hajmeresztő légi akrobatikával akarta lerázni a németet a háta mögül. A metanol-befecskendezés félelmetes
erőt adott a Messzernek. A Mustang végül is földközelből függőlegesen rántotta föl gépét, a hátára csavarta — és ebben a helyzetben kapta be az
őt szorosan követő Hartmann rövid sorozatát.
Hartmann volt az egyetlen szemtanúja Bertalan György hadnagy hősi halálának. Gyurka már az első bevetéseinek egyikén elesett. Szertelenül
vakmerő, félelmet nem ismerő egyénisége sokban hasonlított édesapjáéra. (Bertalan Árpád őrnagy a hazai ejtőernyős fegyvernem egyik alapító
vezéregyénisége.) Gyurka nagy hibája volt a túlhajtott önbizalom és a szemben álló ellenség oktalan semmibevétele. Ez okozta vesztét.
Mindenáron, gyorsan légi győzelmeket akart szerezni. Jól repült, de az USA-tól kapott Bell P—39-es Airacobrák szovjet pilótái lelőtték. Hartmann
mindezt látta, de nem ért oda időben. „Mensch, dieser armer Kerl ist im Einsatzraum Ziel geflogen" — mondta utána. Azaz Bertalan szerinte úgy
repült, mint holmi célzsák, ahelyett hogy állandóan változtatta volna az irányát és a magasságát. Ez a szüntelen mozgás jelentette az életet.
Málnássy Feri évfolyamtársamnak is volt egy jó kis esete Hart- mann-nal. Egy alkalommal, amikor Málnássy hadnagy Hartmannt a ,,titka" felől
faggatta, Hartmann azt javasolta Málnássynak, hogy a következő bevetésen startoljon velük, és semmivel — még a légtérfigyeléssel — sem
törődve, támadjon és lőjön le egy ellenséges gépet. Ő, mármint Hartmann majd biztosítja. Felszálltak. Málnássy kiszemelt magának egy kötelék
szélén repülő II—2-est. Semmi másra nem figyelve, méterekre megközelítette, lelőtte, majd hazatért. Hartmann végig mögötte volt. Három Jak—9est lőtt le Málnássy mögül.

Az ismerkedési estély galiba nélkül ért véget. Kissé tartottunk ugyanis attól, hogy némi koccintások után esetleg „súrlódás" támad majd magyarok
és németek között. A földi alakulatoknál ilyesmi nemegyszer előfordult. Hogy itt ilyesmi nem történt, ez elsősorban annak volt tulajdonítható, hogy
mindkét fél visszafogottan viselkedett. Nagy „mellbőségre" nem is volt okunk, sem nekünk, sem a németeknek. A háború akkor már sokkal
keményebb volt a levegőben, mint akár csak hónapokkal korábban is.
Viszonylag nyugodt napok következtek. Az arcvonal egyelőre megmerevedett. December 10. és 19. között nagyobb harccselekmények nem
voltak. Mindkét fél lélegzethez jutott és készült az újabb kölcsönös akciókra. Nekünk sem ártott egy kis kikapcsolódás. Inkább csak több pihenésről
lehetett szó, hiszen a készültséget tartani kellett.
Én beadtam a nősülési kérelmemet. Csodák csodája, pár napon belül meg is kaptam az engedélyt. Csak éppen nem volt menyasz- szony. Erika
Pesten volt ugyan, de én ezt akkor nem tudtam. Kaptam ugyanis egy táviratot azzal a szöveggel, hogy Erika apjával együtt elindult a Győr melletti
Koroncóra. Holott a valóságban Pesten maradtak. Én meg egyre azon törtem a fejemet, hogyan juthatnék el Koroncóra. Ám ez annyira lehetetlen
volt, mintha az Északisarkot akartam volna elérni. így aztán nőtlen maradtam a háború végéig.

Az első sebesülés
1944. DECEMBER 20. — 1945. JANUÁR 2.
December 20-án reggel 9 óra tájban kaptuk a hírt, hogy nagyarányú szovjet támadás indult a Balaton és Velencei-tó közötti frontszakaszon. A
rendkívül erős ágyúdörgés reggel 3 órától kezdve hallható volt a veszprémi repülőtéren is. Ez újdonság volt. Ez ideig csak a légvédelmi tüzérség
dübörgését hallottuk.
Nem volt megnyugtató érzés. 10 órakor rajom maradéka ülőkészültséget adott. Az ülőkészültségnek akkoriban már más jelentősége volt, mint az

„amerikai szezon" idején. Akkoriban ugyanis az ülőkészültségből 99%-os bizonyossággal jött a startparancs. 44 késő őszére — a közeli
arcvonalak miatt — az ülőkészültség a közvetlen repülőtér-védelmet látta el. Hajnaltól napestig, kétórás váltással, általában — az időjárási
viszonyoktól és az arcvonal helyzetétől függően — géppár- vagy rajerővel. A reptérvédelmi ülőkészültség az esetek többségében szépen letöltötte
a két órát, utána meggémberedett tagokkal vánszorgott a barakkba, és alvás következett. Mindent összevetve, a startparancs valószínűsége 2025% volt.
Ezekben a decemberi napokban elég sok bevetésünk volt, méghozzá a legvegyesebb feladatokkal: szabad vadászat, vadászfelderítés,
vadászvédelem csatásoknak, a Me 210-es típussal repülő gyorsbombázóknak, német Heinkel—11 l-es bombázóknak. Igen gyakran riasztottak
valamilyen meghatározott légtérben működő II—2-esek ellen. Vagy megtaláltuk őket, vagy nem.
Elég gyorsan kialakult a harcmodorunk a szovjet gépek ellen. Az II—2-esek leküzdésében — ami a repülőgéptípust illeti — csupán az erős
páncélozás jelentett nehézséget. Problémánk a vadászokkal volt, akik sűrű falkában nyüzsögtek, általában 3—4000 méter magasságban, mármint
a La—5-ös, a Jak—3-as vagy Jak—9-es típusok. (A két utóbbit sohasem tudtam a levegőben pontosan megkülönböztetni. De a La—7-es elég jól
elkülöníthető volt a La—5-östől.)
Az II—2-esek majdnem mindig vadászvédelemmel „működtek", keserves perceket szerezve a földi alakulatoknak. Ha az időjárás kegyes volt
hozzánk, a mi taktikánk nagyon egyszerű volt. 6000 méter alatt lehetőleg nem hatoltunk be a bevetési légtérbe. 6000 fölé szovjet vadászok ritkán
jöttek, a mi motorunk pedig 6000 és 8000 között volt a legjobb.

Gyávának nem lehetett mondani bennünket. De az életet azért mi is szerettük, és — főleg — szerettük volna túlélni a háborút. így aztán óvatosak
voltunk. Erre tanítottak meg már korábban a Mustangok. Mostanában egy másik, új tényező is belejátszott a szemléletünkbe: a fogságba esés
lehetősége. Ettől tartottunk. Ha a veszélyét elhárítani nem is lehetett, a valószínűségét óvatossággal csökkenteni igen. Korábban azt hittem, hogy
az óvatosság nem vadászerény. 1944 november—decemberre ezt a véleményemet igencsak módosítottam.
Szóval, azt szerettük, ha viszonylag biztonságos magasságból nézhettünk szét és kereshettük az Il-eket. Jól lehetett látni a sorozatok porfelhőit és a
kis bombák robbanásait. Maguk a gépek nagyon jól voltak „kamuflálva" fölülről. Alul kékre festették őket. Egy-egy rácsapás utáni felhúzott
fordulóban fölülről is jól láthatóan, árulóan megvillant kékes hasuk. Többnyire nem volt idő mérlegelni: vagy felfedeztük a vadászokat azonnal, vagy
sem, mindenesetre támadtunk.
Tóth Drumi mondása volt: „Áttörtük a vadászgyűrűt!" Erre volt jó a magassági fölényünk. Szélsebesen csavartunk lefelé, szemünk egyre az Il-eken,
nehogy elveszítsük őket. A sebességet annyira fokoztuk, hogy a 3—4000 méter körüli „gomolygó" Jakokkal és La- vocskinokkal szemben tempóés sebességfölényben legyünk, é s amikor elérjük őket —- ha rövid ideig i s —, úgy tudjunk rájuk tűzcsapást mérni, hogy hátrafelé ne kelljen
figyelnünk. A segességtöbblet révén ezt el is értük, de nehéz volt kiszámítani azt az optimális pillanatot és magasságot (irányt!), amikor a gépünket
zuhanásból felvéve, hátulról-alulról, kb. 20-30 fokos szögben támadhattunk. Nagyon gyorsnak kellett lenni, megkockáztatni az összeütközést, és a
hűtőbe lőni. Ez a módszer az Il-eket rendszerint meglepetésszerűen érte, de eredményes csak akkor volt, ha „volt vér a pucánkban", azaz egészen
közel mentünk a célhoz.
Egy-egy ilyen támadás egy percen belül lezajlott. A célra zuhanás közben derült ki, vannak-e kísérővadászok? Ha egy négyes raj, miután áttörte a
vadászgyűrűt, az első rácsapás után visszafordult, hogy második tűzcsapást zúdítson az Il-ekre, biztosan számolhatott veszteséggel. Addigra
ugyanis már minden egyes Messzerre két-két Lavocskin vagy Jakovlev jutott. Ha nem észleltünk vadászoltalmazást, akkor csökkentett
sebességgel meg lehetett ismételni a támadást.
A találatok megfigyelésére rendkívül kevés idő állt rendelkezésre. A biztos találatokat robbanás követte — ez jól megfigyelhető volt, vagy a sorban
következők látták a z előttük rácsapó Messzer sorozatának eredményét. Biztos légi győzelmet természetesen csak szigorú bizonyítás alapján
jelenthettünk. így könnyen előfordulhatott, hogy tényleges légi győzelmek kimaradtak a harceredmények értékeléséből.
Rossz időjárási viszonyok — alacsony plafon, többrétegű, vastag, teljes borultság — esetén a helyzet kegyetlenebb volt. A feladatot ilyenkor is
végre kellett hajtani, csak éppen sokkal veszélyesebb körülmények között. Ha a légteret jól át akartuk tekinteni, akkor a felhőalap alatt kellett a
bevetési légteret elérnünk, ami teljesen keresztülhúzta rejtési szándékainkat, könnyen felfedezhetők voltunk. Minden felhőfoszlány új veszélyeket
rejthetett. Gyenge vigasz, hogy az ellenfélnek legalább annyi oka volt meglepetéstől tartani, mint nekünk.
A csapatlégvédelem kedvenc magasságában, 4000 m alatt repülve mind a saját, mind az ellenséges elhárítás tüzének ki voltunk téve. A mi
gépünket alulról gyakorlatilag semmi sem védte, egy jól irányzott pisztolylövéssel le lehetett lőni bennünket.
December 20-án valamilyen okból nem az egyes századok felállítási és készültségi vonalán kellett adni a repülőtérvédelmi ülőkészültséget, hanem
az I. osztály parancsnoki harcálláspontja közelében, az erdőszélen, azaz a repülőtér kelet—nyugati tengelyének a keleti oldalán. Igen ám, de az
előző napok nagy esői következtében a harcálláspont közelében jó 150 méteres sugarú félkörben bokán felül ért a víz. A gépek tengelyig merültek
a sártengerbe. Ezért a készültség felállítási vonalát a száraz részre, kb. 150—190 méterre északra ki kellett tolni.
Rajom három tagból állt. Dániel hadnagy és kísérője, Szűcs Ferenc szakaszvezető gurultak át velem a túloldalra. Gépünket orral a Papod felé
állítottuk, és vártuk, hogy leteljen a nehezen múló két óra. Azon morfondíroztam, hogy a megsüllj^edt gépemnek legalább teljes gáz kell majd ahhoz,
hogy start esetén egyáltalán meginduljon, és ugyancsak be kell majd ,,lökni" a gázt, hogy a startirányban szürkéllő hangárok felett át tudjunk húzni...
Nyakig sáros katona caplatott a gépem mellé. Jelentette, hogy a készültségi raj parancsnoka rögvest menjen az (200 méterre levő)
osztályparancsnoki harcálláspontra azonnali eligazítás céljából.
Meglepődtem a szokatlan parancs hallatán. Ülőkészültségben eddig kétféle parancsról hallottam: vagy azonnal start, vagy begurulás a bokszokba.
Most itt a harmadik féle. Mit csinál a jólnevelt fakatona? Teljesíti a parancsot. Kikászálódtam az ülésből és neki a 200 méteres víz- és

sártengernek. Egyet azonban nem tettem meg, pedig megtehettem volna. Nem tájékoztattam Dániel Lacit, hogy miért és hova megyek
ülőkészültségben. Mint utólag kiderült, tátva is maradt a szája.

Idő: 10 óra 15 perc. Gyalogolok a bokáig érő latyakban. Már 50 méterre vagyok a Pumaszállás feliratú harcálláspont-bejárattól, amikor látom, hogy
az osztályparancsnok gesztikulálva magyaráz valamit a csaknem 200 légi győzelmes németnek, Helmuth Lipfertnek. Épp készültem jelentkezni,
amikor a német harcálláspont ügyeletes altisztje kirohant a barakkból és habzó szájjal üvöltötte: — Alarmstart! Dreizehn II—Zwo (Riadóstart!
Tizenhárom II—2!) — és máris lőtte a zöld rakétát. Amire nekem kellett volna azonnal startolnom. Nekem, aki e pillanatban 200 méternyi vízre és
sárra voltam a gépemtől!
Egy pillanatra megdermedtem. Több pillanatra már nem volt időm. Félelmetes dübörgéssel, összes fegyvereikből tüzet okádva már itt is voltak az II
—2-esek, 100 méter magasságban a fejünk fölött. Ami annál is figyelemre méltóbb, mivel a plafon 200-300 méter között volt, a látás legfeljebb
1000 méter és a borultság 10/10!
A pillanatnyi rövidzárlat után rohanni kezdtem a sártengeren keresztül, ahogy csak erőmből és nehéz téli repülőruházatomtól tellett. Közben —
mintha rettenetes dokumentumfilmet néznék — látom, hogy gépem szerelői vadul futnak az erdő felé, de Dániel és Szűcs gépeit hevesen tekerik a
szerelők. Szűcs gépe beugrik, de Dániel csavarja nem pörög át! Kétségbe esetten látom, hogy Dániel ·— mit is tehetne mást — kiugrik a gépéből
és ő is rohan a szerelőkkel az erdőszélen ásott óvóárkok felé, mert az Il-ek ugyancsak tüzelnek. Azt is látnom kell, hogy a németek gépei, mint
felriasztott darazsak indulnak a Jutás felőli sarokból. Pedig ők nem is adnak most ülőkészültséget!
Torkom szakadtából ordítom, hogy: — Vissza, vissza! — Előkapom a pisztolyomat, futás közben a levegőbe lövök. Két szerelőm visszafordul.
Most már hárman dagasztjuk a sarat lélekszakadva a gépem felé. Szűcs a géppárparancsnokát figyeli. Miután Dánielt futni látja, ő is leállítja a
motort, és a gépéből kiugorva ő is fut Dániel után az erdő felé.
Hiába ordítok. Nem hallják a nagy lövöldözésben. Odaérek a gépemhez. Már a Retektől is indul két gép. Ezt a szégyent nem akarom túlélni,
öngyilkos dolgot csinálok: miközben a szerelők mint az őrültek, hajtják a kurblit, beugrók az ülésbe, nem veszem fel az ejtőernyőmet, nem kötöm be
magam, hanem magamra rántom a deklit, és húzom az indítót. A szerelők a földre vágják magukat, én nyomom a gázt a sárban, és vérben forgó
szemekkel indulok az 11-ekre.
Csakhogy mire a futót behúzom, már egyetlenegyet sem látok. Legalább 20 Messzer rohangászik az alacsony plafon alatt. Elmegyek a fűzfői
Balaton-partig, majd Ösküig és vissza — sehol ellenség. Jó húsz percet keresem — nincs. Gondolom, az utakat támadták, és véletlenül futhattak a
repülőtér fölé, ahol egyébként semmi kárt nem okoztak, csak az alacsony felhőket lőtték szitává.
Futó ki, leszállok. Mint egy megvert kutya, úgy gurulok visz- sza a készültségi vonalra. Egy szót sem szólok Dánielhez, aki teljesen magábaroskadt.
Futok a harcálláspontra. Az osztályparancsnok felindultan üvölti, hogy a németek áttelefonáltak, gyávasággal gyanúsítják a magyar készültségi rajt!
Jelentem, hogy a startparancs vételekor éppen őhozzá voltam eligazításra rendelve. Dánielnek nem indult a gépe. Szűcsnek pedig mint kísérőnek,
a parancsnokát kellett követnie. (Mint később kiderült, Szűcs nem tudhatta, mi van Dániellel. Az ő gépének már járt a motorja, kiáltást nem hallott,
rádión semmit nem hallhatott — Dániel már kiugrott használhatatlanná vált gépéből — ezért aztán a parancsnok példáját követve leállította a motort
és futott az óvóhelyre.) Fatális véletlenek egybeesése. Az osztályparancsnok megértette és elbocsátott. Így az ügy látszólag elintéződött. Azt
senkinek sem árultam el, hogy a történtek milyen mélyen megaláztak. Nem voltam a régi. Szavamat se lehetett venni.
Ráadásul egy buta baleset megfosztott nagyszerű kísérőmtől, Pintér Gyula hadnagytól, az Öcsitől. December 14-én, riadóstartos bevetésnél
súlyosan megsebesült. Vonalban startoltunk négyen, én csak annyit vettem észre, hogy emelkedés után egyszerre csak nincs kísérőm. Rádión
tisztáztam annyit, hogy ne is keressem. A reptér körül egy kört leírva, megláttuk a hatalmas porfelhőt és a roncsokat a Papod még kopár tövében.
A parancsot végre kellett hajtani. így már csak hárman, Dániellel és Szűccsel Fehérvár térségében FW—190-es mintájú csatarepülőgépek
alacsonytámadását biztosítottuk.
Araikor hazatérvén leszálltam, a baleset helyszínére siettünk. A hely, ahol Öcsit megtalálták, 600 méterre volt a gép első föld- beütődésének a
helyétől! Az ülés — Öcsivel együtt — kiszakadt a törzsből. A motor 10 méterre, a szárnyak 200 méterre voltak az üléstől, amelyben ott hevert a
véres ejtőernyő. A föld még nem szívta be Öcsi vérét. Messzer-csizmám talpszegélyig véres lett tőle. (Ki gondolhatta akkor, hogy Öcsi élve
megússza? Sőt, hogy 1943 márciusában újra egy géppárban repülünk? Vannak ilyen csodák.)
Start után valamelyik dugattyú „kikönyökölt" a motorból. Leállt a sróf, ömleni kezdett a forró olaj. Öcsi nem látott semmit, de ösztönösen
előrenyomta a fűrészt. Szárnyvéggel kapta el a földet, akkor kezdődött a 100 méteres cigánykerekezés. Szerencsére nem gyulladt ki.
Öcsi megúszta egy sebhellyel a homlokán. Napokig marhaságokat beszélt a kórházban. Még a menyasszonyát sem ismerte meg. Nekem jutott a
kínos feladat, hogy Ildikóval tudassam a szomorú esetet. „Tapintatos közlésemet" a századnál még napokig emlegették. Történt pedig ez
olyképpen, hogy a reptérről jövet, a kórházba még nem tudtam bemenni, de — mivel fel se tételeztem, hogy Öcsi megmarad — azonnal Ildikóék
szállására siettem. Rémes zavarban voltam.
— Mondja Ildikó, maga menyasszony? — kérdeztem. — Igen..." — válaszolta Ildikó, már rémülten. — Nos, hát nem menyasszony, eladó lány! —
böktem ki ostobán. Csak akkor jöttem rá kegyetlen tapintatlanságomra, amikor Ildikó majdnem összeesett. Szerencsére egy óra múlva már tudtuk,
hogy Öcsi nem hogy nem halt meg, de már meg is szólalt, ha félre is beszél.
Rossz közérzetemhez az egyre erősödő ágyúdörgés is hozzájárult. December 21-én reggel, az elsővonal-jelentésekből világosan kivehettük, hogy
megkezdődtek a harcok Székesfehérvárért. Az ágyúdörgés egyre erősödött és állandósult. Bármelyik pillanatban várhattuk az áttelepülési
parancsot Kenyeribe. Tudtuk, hogy a földi helyzet kritikus. De azzal is tisztában voltunk, hogy éppen ezekben az órákban milyen nagy szükség van
ránk, egyre fogyatkozó Pumákra.

Délelőtt parancs jött, hogy december 22-től készültségi szolgálatra be kell osztani azt a néhány pilótát, akik pár napja érkeztek meg
Németországból, ahol 1944 tavasza óta Me 109-eseket és FW 190- eseket repültek ki a gyárakból a keleti arcvonalra. Önként kérték magukat
haza, az ezred személyi veszteségeinek pótlására. Egyik gyakorlottabb volt a Gusztáv vezetési technikájában, mint a másik, viszont harci
tapasztalatuk egyenlő volt a nullával. Ezért aztán mondvacsinált átképzést kellett velük végigcsinálni, ami majdnem kizárólag a cirkusz — a követési
gyakorlat életre-halálra — gyakorlásából állt. Elkezdtük jó 8000 méteren és földig csináltuk. Az „öregebb" beintett és leborított, a másik, a „kezdő"
utána. (A „le- borítás" fontos figurája a vadászrepülőknek. A cél az, hogy helyet cseréljenek. Valójában az öregebb meg akarta mutatni, hogy
nemhiába van már 10-20-30 bevetése, rövid harc után be tud ülni a másik „farkába", szabatosabban a farka mögé, lövési helyzetbe. Vagy nem.
Mindenképpen presztízskérdés volt. És csak itt leírva ilyen egyszerű...) Akinek könnyen sikerült a háta mögé kerülni, annak ez komor jóslatként
árnyékolta be a túlélési esélyeit.
Nekem Fuszek Rudi hadnagy jutott „kezdőként", repülőalapi és akadémiai évfolyamtársam és igen közeli jóbarátom. A bátyja, Henrik, alig egy éve
halt repülő hősi halált a keleti hadszíntéren, szintén 109-essel. Rudi jó pilóta volt, de — soha nem mertem neki megmondani — nem vadásznak
való. Minden másnak igen, de vadásznak nem. A vadászrepülés akkoriban tébolyultan gyors reflexeket és századmásodperc alatt hozott
elöntéseket kívánt — és Rudi kissé lassú volt. Már az iskolákon is látszott, fizikailag mennyire igénybe veszi a műrepülés, az alacsonytámadó és
szűk kötelékrepülések, illetve a kötelék-rnűrepülés. Jól hajtotta végre a feladatokat, de mégis ...
A szeme sem volt az igazi. Szemüvegre lett volna szüksége, de kívülről tudta a repülőorvosi rendelők összes leolvasótábláit, így aztán soha nem
leplezték le. Erős akaratú, szorgalmas, igen művelt fiatal tiszt volt. Vezérkarinak készült. (.Jókor ...)
Amikor a kassai Akadémiára bevonultunk mint karpaszományos címzetes tizedesek, még egy utolsó felvételi rostán kellett átjutni. Aki azt hiszi,
hogy ennek az elméleti és gyakorlati vizsgának bármi köze volt a repüléshez, az téved. Boldog emlékű matematika professzorunk, Hollós
alezredes, elsőfokú egyenletet és aránypárt íratott velünk. Ez volt az elmélet, A gyakorlati vizsga: az Akadémia uszodájához kellett kerekezni — így
napnál világosabban kiderült, hogy a jelölt tud-e kerékpározni? Aztán az uszodában 25 métert kellett végigúszni. A húszvalahány jelölt közül ketten
egyáltalán nem tudtak úszni. (Mi többiek tudtuk ezt.)
Az egyik, szegény Szabó „Pemete" túlélte a háborút, hogy aztán hazatérés közben egy osztrák folyócskába fulladjon. Nem sikerült olyan módon
átkelnie rajta, ahogyan azt egykor, az Akadémia felvételi vizsgáján, az uszoda medencéjében tette: gyalog, de a fenéken. Elsüllyedt, a fenéken
előrearaszolt, fellökte magát, levegőt vett, elsüllyedt és így tovább. Az ellenőrző sporttiszthelyettesnek később valószínűleg rémálmaiban kísértett ez
a 8-10 perc, de Pemete megtette a 25 métert!
Rudi — ő volt a másik, aki nem tudott úszni — más taktikát választott. Csapkodott, elsüllyedt, felbukott, fuldoklott, vizet nyelt. De eentiméterenként
araszolva a vízben előre, „leúszta" a távot. (Utána orvosi ápolásra szorult.) Volt akaratereje.
Rudit december 21-én délelőtt „képeztem át", így csak délután kellett készültséget adnom. 15 órakor kezdődött. Alig negyed óra elteltével
startparancsot kaptunk. Rudi volt a kísérőm, ez volt az első bevetése. Az egész készültség a mi géppárunkból állt. Azt a parancsot kaptuk, hogy
15,45-kor, Mór fölött 3000 m magasan fel kell venni egy német He 11 l-es bombázóköteléket (hozzájuk kell csatlakoznunk), és vadászvédelmet kell
számukra biztosítanunk, amíg végrehajtják a bombázást. Pontosan „óra 25"-kor — 15 óra 25 perckor — startoltunk, és 2-3 perccel a megadott
találkozási idő előtt, 3000 méteren, Mór fölött voltunk. Az időjárás hidegre for- dúlt. A tájat hófoltok borították. Szél alig, a látás jó, a borultság 8/10,
a plafon magassága 4500 körül.
Nagy ívben köröztünk a felhőalap alatt, amikor megjött Pápa felől a hat Heinkel. Olyan tökéletes volt az álcázófestésük, akkori szóval kamuflázsuk
(szürke alapon fehéres foltok), hogy fölülről alig lehetett észrevenni őket. Rádiózni az eltérő hullámsávok miatt nem tudtunk velük, így élesen
bedöntve gépeinket, húztunk el az orruk előtt, hogy jól kivehessék az egyébként igen diszkréten látható felségjeleinket. Billegtettünk, jelezve, hogy a
védelmet átvettük. Én a „saját" gépemmel voltam, a YV 131-essel. Rudi szépen kísért, nem beszéltünk egymással.
A Heinkelek maradtak 3000-en, mi pedig felmentünk a felhőalap alá, himbálództunk fölöttük és mögöttük. Igyekeztünk azt a látszatot kelteni, mintha
nem ketten, hanem többen lennénk. Tartok tőle, hogy ebbeli igyekezetünk meglehetősen hiábavaló volt. Rövidesen láttuk, hogy egyenesen Érd
térségébe húznak a bombázók. Ott volt ugyanis a legújabb hídfőállás és pontonhídverés, nyilván azt akarták bombázni. A nap vörös korongja egy
pár pillanatra felbukkant a nyugati horizonton. Odalent feltűnt a föld, a hazai föld, füstfelhőben és torkolattüzek villámlásában, de némán, mert csak
saját gépünk monoton dübörgését hallhattuk. Kegyetlen légvédelmi tűz fogadta védenceinket, de a bombavetés megtörtént, találat láthatólag nem
érte őket.
Ekkor láttuk meg a La—5-ösöket, 8-10 tereptarka példány spirálozott a Heinkelek felé, alulról. Ez volt a Heinkelek szerencséje, így volt időnk nagy
sebességtöbblettel elhúzni a bombázók hátsó alakzata mögött és ezzel mintegy jelezni, hogy nem védtelenek, itt vannak a Messzerek! Rögtön
észre is vettek a Lavocskinok, és nem sokat mérlegelve szerény létszámunkat, sorra borítottak le a Vasmű irányába.
A Heinkelek közben megfordultak, és rövid emelkedés után a felhőbe húztak. Feladatunk ezáltal véget ért, de nem mehettünk a La—5-ösök után,
mert tempó- és időkésésben voltunk. A nap lement, haza kellett érni Veszprémbe. Akkor már volt a reptér észak—déli tengelyében
földbesüllyesztett lámpasor, az alkonyi leszállások megkönnyítésére.
A felhőalap alatt vágtattunk hazafelé, amikor fenséges, de ször- nyű földi színjáték tanúi lehettünk. Fehérvártól délkeletre nagy páncéloscsata zajlott
a hófoltos mezőkön. A gyenge alkonyi fényben éles kontúrokkal rajzolódott ki mindkét első vonal. A tüzek... A tüzelő páncélosok és a telitalálatok. A
villanások és a fekete füstgomolyok. Leírhatatlan volt. Az volt az érzésem, hogy nekünk a levegőben sokkal könnyebb a feladatunk, mint a földi
harcosoknak. Mi minden bizonnyal ágyban alszunk ma este és nem a havas, sáros árkokban ... (Később, amikor hadikórházból hadikórházba
vittek, ott a tüzérek, a lövészek, a páncélosok mind azt mondták, hogy jó-jó, de nekik legalább föld volt a lábuk alatt. Semmi pénzért nem csinálták
volna a mi mókáinkat...)
Simán szálltunk le a világító lámpasor mellé. Rudi túl volt az első bevetésén. Jellemző, hogy nem is látta a La—5-ösöket.
Este megtudtuk, hogy a következő napok döntőek lesznek. Fel kell készülni Veszprém elhag5'ására, de egyelőre fokozni kell tevékenységünket.

Ennek jegyében — és egy liter forralt bor után — valóban kényelmes ágyban, mély álomba merültem. Mit sem zavart a szakadatlan ágyúdörgés,
sem a rendszertelenül robbanó bombák hangja. A kis kétfedelű, kétszemélyes Po—2 repülőgépekben — a háború után a mi sportrepülőink is
használták őket vontatógépként — főleg nőpilóták ültek. Kézzel dobálták ki a kis bombákat, A „csotrogányok", ahogy mi hívtuk őket, nem annyira
jelentős tényleges kárt okoztak, mint amilyen idegesítő volt váratlan, ötletszerű felbukkanásuk.
December 22-e igen mozgalmasan kezdődött. Már reggel 7 órakor megkaptam a parancsot, hogy délelőtt Veszprém és Győr között két fuvart kell
csinálnom Storchhal. Akkor igen dühöngtem amiatt, hogy mivel igazolt Storch pilóta is vagyok, így nem juthatok a délelőtt folyamán bevetéshez. A
kétségbeejtő helyzet a végsőkig fokozta a harci kedvünket.
A Storch-fuvar abból állott, hogy a Bécsújhelyről érkezett új 109-esek német pilótáit vissza kell szállítani Győrig, ahol autóbusz várja őket. Közben
minden kilátás megvolt rá, hogy bármiféle szovjet gép útközben lelőjön bennünket, mint a védtelen barmokat. Hát azért vigyáztam az
egészségünkre. Jól ismerve a Bakonyt és a Cuha völgyét, olyan szépen kerülgettem a fákat, akár egy erdőkerülő.
A második fuvar alatt a felhőzet olyan alacsonyra ereszkedett, hogy szorosan a Zirc—Bakonyszentlászló vasútvonal . sínéi fölé tapadva tudtam
csak áthatolni a Bakonyon. Közben áldottam egykori katonaföldrajz tanáromat az Akadémián, aki bemagoltatta velünk az összes alagút, híd és
állomás nevét!
A Storch elvileg két személynek készült, ám igen bőségesen. A jó nagydarab pifkék — egymás között ez volt nálunk a németek gúnyneve —
sportot csináltak abból, hányan férnek be mögém. Mindkét hónom alatt lógott egy-két csizmás láb. A legtöbben heten voltunk... Starttól a leszállásig
maradt a teljes gáz. Olajhőmérséklet végig a piros tartományban, de azért az Argus-motor vígan darált.

Aztán befejeződött az utasfuvarozás, és úgy 12—13 óra között néhányan elindultunk a hajózóétkezde felé. A félúton, az út mellett állt a készültségi
géppár. A mi századunk, a Drótkefe adta a készültséget. Halasi és Fuszek Rudi ültek a gépekben bekötve. 14 órakor kell majd nekem és a most
mellettem lépkedő Huszár Pufinak leváltanunk őket. Csorgott a nyáluk, ők még nem ebédeltek.
Ebéd után ráérősen, cigarettázgatva ballagtunk a barakk felé, újra elvonulva a két készültségi gép mellett. Halasi Sanyi kiszólt, hogy ugyan már,
lennék-e szíves 10 percre átvenni a készültséget, hogy ebédelni mehessen. Megesett a szívem rajta, egyen, ha éhes. Ráálltam a cserére. Gyorsan
kiugrott a gépből, én meg igyekeztem még gyorsabban bekötni magamat, nehogy időkiesés legyen a készültségből. A rövid és nekem túl
magasra állított üléssel bíbelődtem. Bosszankodtam, nem tetszett, hogy nem az én alakomra vannak a dolgoK beállítva. De hát ezt a pár percet
csak kibírom.
Múltak a percek. Az út fordulójában épp feltűnt már Halasi Sanyi alakja, amikor éles csattanás, repült a zöld rakéta az ég felé. Riadóstart! Már
startoltunk is, helyből.
Amikor a fejemre húztam a kabintetőt, minden rossz sejtelmem bevált. Az ülés túl magasra volt állítva, csak kissé előrehajtott nyakkal fértem el: Alig
tudtam hátranézni. (Ez aztán majdnem végzetes lett.) Fütyült a rádió: — Székesfehérvár térségében, Várpalota közelében Il-ek alacsonytámadnak,
több hullámban, erős vadászkísérettel. — Mi csak ketten, de hát ehhez szoktunk, az állandó többszörös túlerőhöz.
Elég erős szél fújt a Bakony felől, hordta a szakadozott felhőket. Több rétegben, a fekete, szürke és fehér minden vigasztalan árnyalatával rohantak
felettünk délkelet felé. Néha-néha mintha megcsillant volna a nap. De nem. Csak a pillanatra elvékonyodott felhőkön világított kissé erősebpen át. A
rádióban egyetlen szó sern hallatszott. Ketten, ki tudja mi és hány ellen. És már hányadszor ... Emelkedni nem lehet, a legalsó felhőréteg 500-600
méter csupán. Minden irányból tüzet kaphattunk. Gondolom, ezt Rudi is sejtette. Rettenetesen zavart, hogy nehezen forog a fejem.
Átsíivöltünk Várpalota felett. Minden csöndesnek tűnik. Gépet még nem látunk. Ilyen hátrányos felhőviszonyok között nem is vágyódom utánuk.
Fehérvár fölött élesen észak felé fordulok. Ezt a mozdulatomat Rudi még jól láthatóan követi. Ebben a pillanatban előttem, de még távol, sűrű
légvédelmi zárótűz csíkjait veszem észre.

Éppen fölöttem megszakad a rohanó felhő, a következő réteg már 1000 méter fölött lehet. Meghúzom a gépet éles mozdulattal, egy pillanat alatt
töröm át a felhőt. Mintha bálterem ajtaját rántottam volna föl, vagy a cselekmény közepén menne föl a függöny a színházban — benne vagyok a
sűrűjében! Velem egy magasságban és azonos irányban úgy 100 méterre 15-20, nagy vörös csillagos II—2-es repül. Azonnal kiszúrom, alig
fölöttünk, a Jakokat is, soros motorjukkal és vörös csőrükkel.
És Rudi sehol. Valahol a felhő alatt maradt. Rádión hívom — nem jelentkezik! Lekapom a gázt és feltűnés nélkül lemaradok. Ügy látszik, nem
vettek észre a vadászok. Most helyezkedni kell! A szívem a torkomban dobog, de a fejemet alig tudom forgatni, ez rettenetesen zavar. Egy
felhőfoszlány védelmében a csőri repülőteret azonosítom. Földközelben repülve, nyugatias irányt tartva egy világosszürke Weihét pillantok meg.
Kikerülök a felhő takarásából, de a szememet nem tudom levenni a Weihéről. Szerencsétlen. egyszerűen célt repül. Világos színe ordítóan elüt a
sötétebb tájétól.
Az események szédületesen felgyorsulnak. Éles bal fordulóval követem a Weihét. Jól kiveszem rajta a magyar felségjel világos keresztjét. Átvágok
jobbra, hogy körülnézzek. Látom az Il-kötelé- ket. Erősen süllyed, nyilván alacsonytámadásra helyezkednek. Egy Jak—9-es kiszúrja a 200
kilométerrel ballagó kétmotorost. Saját kötelékének irányától csaknem 180 fokkal eltérve borít a Weihe irányába. Még eléggé távol van, kb. 2000
méterre lehet, de a vagy 1000 méteres magassági és jó pár száz kilométeres sebességi fölényével ez semmi!
A színjáték előttem játszódik. De közben már én is színre léptem. Valamivel távolabb vagyok a Weihétől, mint a Jak, de én gyorsabb vagyok és

keresztezni készülök. A Jak láthatólag nem észlel, a célra tör meredeken. A Weihe kétségbeesettén fordulóba dől. Együtt zuhanunk a Jakkal,
pályánknak még időben kell keresztezni egymást, különben végük a weihés fiúknak! Kettőnk repülési pályájának szöge 40-45 fok lehet, amikor a
két nehézgéppuskámmal hosszú sorozatot lövök a Jak elé. Ezt látnia kell, ha nem is találok. Látja is. Ügy 200 méterre a Weihétől, állandóan
tüzelve, kifordul balra, de láthatólag nem találja el őket. Hanem a balra fordulással felém kanyarította magát, és nagy célt mutat a revikörömben.
Össztűz! A másodperc törtrészéig nyeli a lövedékeket, majd lángra lobban, mint a gyufa és belerohan az erdőbe.
A Weihét majdnem elsodorva, meredeken húzok az ég felé és figyelem, van-e valaki mögöttem, de nincs. Fehérvár felé fordulok, amikor elmaradt,
egyedül repülő II—2-est pillantok meg, 500 és 1000 méter között. Börgönd felé tart.

Azonnal támadok. Lekapott gázzal és lapos szögben, felülről és hátulról nyitom meg a tüzet. A hátsó lövész kitűnően lő, el is talál, érzem a
gépemen, de nem veszélyesen. Az én sorozatom is ül. De az U—2-es megy tovább, csak a lövész szünteti be a tüzelést. Amikor tán 20 méterre
elhúzok tőle, altkor látom, hogy a hátsó lövészülés 30 mm-es találatot kapott. A harci láz olyan erős bennem, hogy a nagyon szűk ülésben nem
forgatom kellően a fejemet, amivel erősen vétek a törvény ellen. Csak a célt figyelem, nem törődök eléggé a mögöttes légteremmel. 50 méterről
lövök gépágyúval az II—2-es hűtőjébe. Aztán ahelyett, hogy éles fordulóval eltűnnék, ahogy keilene, levett gázzal, várva, hogy a földbe csapódjon,
tovább lövöm.
Magasságom nem több 20 méternél, amikor úgy érzem, mintha villám csapna a gépembe. Sorozat talál el. Fülsiketítő dübörgés a gépemen, a
botkormányt valamilyen hatalmas erő majdnem kiveri a kezemből. Éles ütés a testemen. Valahogy mégsem érzem, hogy itt a vége szerény
pályafutásomnak. Teljes gáz és metanolbefecskendezés a motornak, amely úgy húz, mint még soha. Nyo- mom a fák közé és finoman csúsztatok
jobbra-balra. Tűzcsíkok a gépem mellett, ahogy a fényjelzők elsüvítenek mellettem. Óráknak tűnnek a másodpercek, hátranézni csak most van
időm. Egy Jak maradozik el tőlem, már elég messze van. Valószínűleg nem érti, hogy miért nem robban szét ezer darabra ez a Messzer, amikor
olyan jól eltalálta! Még egy utolsó, lekonyuló sorozat, alighanem elfogyott a lőszere.
Sokkolt állapotomban eszembe sem jutott, hogy most nekem kellene támadni. Csak robogtam a Bakony és a móri horpadás felé. Ekkor jutott el a
tudatomig, hogy a bal kezem csupa vér, és spriccel a szívem ütemében föl, egészen az arcomig. Bal lábamban tompa fájdalom. Fékszárnykerék
nincs, trimmelő nincs, a sebességmérő és az iránytű helyén sötét lyuk tátong. A gép igen erősen húz balra és szirénázó hangot ad, de a motor
süvítve dolgozik. Visszaveszem a gázt és döntök. Félúton vagyok Veszprém és Budaörs között. Azt tudom, hogy most kórház következik. Pesten
vannak a szeretteim, de Veszprémben a bajtársak. Pestet körül fogják zárni. Tehetetlen sebesültként ki tudja, mi vár rám? Balra fordulok. Irány
Veszprém!
A plexi is hiányzik jó darabon, a bal karomon a bekecset mintha farkas tépte volna szét. A bal lábam el van zsibbadva, de tudom az oldalkormányt
mozgatni. A bal csűröm fele hiányzik, a műszerek egyike sem működik, de a futóműgombok épok. Vajon fog-e működni a futó? Közben folyik a
vérem.

így érem el a repülőteret. Egy nagyon-nagyon papos, lapos rácsapást csinálok, a rossz csűrömmel bénán billegtetek. Szándékom, hogy még egy
kört csináljak a második billegtetéshez, de közbeszól a vérveszteségem. Elgyengülök. Érzem, hogy nem bírnám tovább. Nagyon nehéz balforduló
után lassan helyezkedek a leszállómező irányába, a Papod felé. Biztonság kedvéért messziről húzatok, alacsonyan és megnyomom a futómű „ki"
gombját. A jelzőberendezés szétlőve, ám a rándulásból és a fejnehézre válásból érzem, hogy kijött. De vajon rögzített-e? Majd megtudom
pillanatokon belül... Fékszárnnyal nem is kísérletezem, mert az nincs.
Nagy sebességgel, két kerékre érek földre és éppen csak elég a leszállómező a kiguruláshoz. Erőm elhagy. Alig látom, rni van körülöttem, de
próbálok gurulni a Drótkefe kis erdeje felé. Arra emlékszem még, hogy Árvái, a szerelő a szárnyra ugorva benéz az ülésbe és rémülten kiált: —
Fejlövése van!
Erre térek magamhoz. Miközben kihúznak az ülésből, közlöm, hogy csak a csuklóm vérzik. Mindenesetre olyan véres vagyok, mintha minden
vérem kifolyt volna. Kötszert szorítanak az ütőeres vérzésemre és beültetnek a parancsnoki Wandererbe. A sofőr, Berci 120 kilométeres
sebességgel visz a veszprémi kórházba, ahol Benkov doktor, a bolgár származású sebész, a Pumák jó barátja, lát el pillanatok alatt. Kiszedi bal
kezein fejéből a feleslegessé vált csontszilánkokat, sínbe teszi a tenyeremet, beköti.
Tetanuszt, morfiumot és koffeint ad, amitől elfelejtem, hogy a bal lábam ólomnehéz, és hagyom, hogy a szállásomra vigyenek. Hiszen ezzel a
kézsebbel csak kötözésre kell majd bejárnom ...
Mire a Várba érünk és felmegyek Pufival közös szobánkba, bal lábam már nem engedelmeskedik. Összeroskadok. Tasnádi Jóska, tiszti
küldöncöm és „titkárom", nézi a csizmámat és közli, hogy jó egy ujjnyi lyuk van rajta! Lehúzza a cipzárat, kifejti a lábamat a jó félkilónyi alvadt vérből.
Repesztalálat. Hívják ezredünk vezető orvosát. Megtalálja a szárkapocs felőli oldalon a repesz bemeneti nyílását.
Reggel, nehéz éjszaka után, teljesen járásképtelen vagyok. Hordágyon visznek újra a kórházba. Holnap Szenteste. Szép kilátások. De legalább
élek.
Benkov doktor röntgen alatt, érzéstelenítés nélkül szondázza meg és szedi ki a ceruzacsonknyi repeszt. Kétcentis repeszgránát darabja. Megállt a
szárkapocscsontban, de nem törte el a csontot. A doktor a művelet közben egy kendőt adott a kezembe, rágjam, ha fáj. Hát majdnem szétrágtam.
Most már nem engedtek el. Az egyik iskolába telepített tábori kórházba kerültem. Tele volt friss frontsebesültekkel, lcgnyomá- sosokkal és
amputáltakkal. Mindenkinek sebláza volt és félrebeszélt. Én is.

Mintha ködből merült volna föl évfolyamtársam, Szenteleky Lexi az ágyam szélén. Megköszönte, hogy megmentettem az életüket. A Weihe
utasainak egyike volt. Gépem számát jól el tudták olvasni. Örültem, de a lábam állapota egyre romlott.
Aztán jött a december 23-ról 24-re virradó, lidérces éjszaka ... Veszprém ekkor kapta talán a legnagyobb légitámadást. Teljesen apatikus
állapotban éltem át, pedig a falak egy része beomlott, az ablakok tokostul repültek ki. A kórház telitalálatot is kapott. így jött el a reggel, a
kétségbeesetten sürgő-forgó irgalmas nővérekkel. Az egész kórházat bevagonírozzák és kitelepítik. Hová? Ki tudja?
És ekkor ért utol ezredparancsnokom, az Öreg Puma keze. Huszár Pufi és Hincza Gyuszi zászlós egy hordágyra fektetve egyszerűen kiloptak a
kórházból. Kivittek a repülőtérre. Letettek a földre az osztályharcálláspont előtt, míg a sebesültszállító Storch oda nem áll.
Nagy fájdalmaim voltak, amit a hideg csak fokozott. Az az öltözet volt rajtam, amiben megsebesültem. Kemény volt a rászáradt vértől. Még a
pisztolyom is az oldalamon maradt.
Olyan gyorsan történt az egész. Egy félórája még a félig romokban heverő veszprémi kórházban voltam. Most meg itt fekszem egy hordágyon, és
azt se tudom, hová megyünk. Tasnádi Jóska által összekészített úti csomagom a hordágy mellett árválkodott. Egy kézitáskából és egy — az akkori
időkben igen modern — törperádióból állt. Feküdtem ott a hideg szélben. Aki csak arra járt, mindenkinek volt egy kedves szava hozzám. Jólesett.
így tudtam meg, hogy gépem oldalán akkora lyuk tátongott, hogy át lehetett látni a törzs egyik oldaláról a másikra. Megkaptam azt a (fel nem
robbant) 2 centis gépágyúlövedéket, amely a kézsebemet okozta és megállt a műszerfal mögött. Kioperálták onnan a számomra.
Fuszek Rudi is odajött lesütött szemmel, igen bánatosan, hogy elvesztett a döntő pillanatokban. Akkor láttam utoljára. Lapos barátom is mondott
egy-két vigasztaló szót. A legvigasztalóbb az volt: — Sebaj, úgyis találkozunk egy meszesgödörben! — Nem tudom, mire célozhatott... Elment
mellettem és üdvözölt a német ezred két legnagyobb „ásza", Hartmann és Barkhorn is. Hartmann arcán mint rendesen, kisfiús mosoly ült. (Ezért
hívták az ezredében Bubinak.) Gratuláltak az életbenmaradásomhoz.
Végre megjelent Plincza Gyuszi és a Gólya, szép nagy vöröskereszttel az oldalán. Ezzel a géppel én is sokat repültem, sok élményem fűződött
hozzá. Molnár Laci keresése, leszállás a svábhegyi golfpályán, géppisztolytűz Gárdony fölött, felszállás rögzített csűrőkkel, vándorrepülés hét
utassal... stb. De most nem én voltam a pilóta, most engem vittek. Hordággyal nem fértem be a repülőgépbe, így — nagy fájdalmak közepette —
beemeltek a hátsó ülésbe. Ahogy a vér a lábamba ment, úgy erősödtek a fájdalmak. Igyekeztem nem mutatni. Megtudtam, hogy a szombathelyi
helyőrségi kórházba szól a beutaló nyílt parancs.
Start, Erősen ködös idő, látás 300-400 méter. A szombathelyi „fél másodikon" araszolunk, ismerünk minden fát. így érünk a teljesen kihalt
szombathelyi „A" repülőtérre, ahol a Regviből való szabadulásom óta nem jártam. Vajon hol járhat most Sashegyi őrmester és Benedek
szakaszvezető, akik annak idején — nem egykönnyen — katonát faragtak belőlem? A tereptarka reptéri busz az egyik hangár előtt álldogál.
Szenteste van, fél órába telik, mire akad egy gépkocsivezető, aki hajlandó bevinni a kórházba. Gyuszi sietne, mert még sötétedés előtt újra
Veszprémben lenne a helye.
Végül is sok kínlódás után benn vagyunk a buszban, majd jobbra fordulunk a város felé vezető úton. A helyőrségi kórház ügyeletes orvosa nem volt
hajlandó fogadni. Friss, harctéri sebesülteket — úgymond — az 523. számú hadikórházba kell szállítani.
A hadikórházat a Faludi Gimnáziumban rendezték be. Itt aztán elkezdődtek azok a keserű tapasztalatok, melyek árán megismerhettem a magyar
egészségügyi szolgálat árnyoldalait (hogy finoman fejezzem ki magamat). Állományba vettek, egy hordágyra „helyeztek" (dobtak) és az egyik első
emeleti óriás teremben — egykor tornaterem volt — egy szennyes, véres, váladékos ágyra tettek, majd otthagytak. Elődöm pár órája halt meg, az
ágyat még nem húzták át. Nagy szerencsémre (amely az egész háborúban nem hagyott el) két Puma is előkerült. Kiss Lacit, a Zongora egyik
pilótáját november 5-én, a Mustangokkal vívott légiharc után gerinctöréssel húzták ki a gépéből. Azóta mindössze annyit javult az állapota, hogy
képes volt meggörnyedve, lassan vánszorogni. Egy ifjú hadnagy, Kontraszty Bandi, Szeged nyári bombázásánál sebesült meg bombarepeszektől.
Leszakított ujjait már a legjobb orvos sem tudja pótolni. Ök már „jól ismerték" az ifjú ápolónőket. így hamar kaptam tiszta ágyneműt. De vacsora
nem jutott, mely okból kifolyólag megtartottam karácsony vigiliájának böjtjét. A lábam kétszeresre dagadt és igen fájt. 39 fokos lázam volt, mégis
megnyugodtam. Bajtársak voltak körülöttem, össze is tartottunk, mint mindig.
Sok nehézségem volt béna bal karommal és bal lábammal, de nagyon gyorsan felhagytam az önsajnálat minden formájával, amikor másnap,
karácsony első ünnepén az úgynevezett „aszeptikus" műtőbe vittek kötözésre és vizsgálatra. A kötszer már akkor papírból volt. A levágott
kötözőanyagok szörnyű bűzt árasztottak. És azok a sebek... Minden seb gennyes. A gyakran csontig soványodott katonák láztól égő szemekkel
feküdtek a műtőasztalokon. Az orvosok futószalagon dolgoztak. Az én sebeimre ügyet sem vetettek, csak átkötöztek vagy egy kiló steril papírral.
Aztán visszavittek a kórterembe.
Az úgynevezett „tiszti" kórterem semmiben sem különbözött a legénységiektől. Érdekes társaság jött itt össze. Friss sebesült csak én voltam.
Akadt közöttünk tüzér, nehéz aknavetős, huszár, utász, repülő — még gyógyszerész honvéd is, protekciósként került a tiszti szobába. Voltak
néhányan, akik — szerintem — rég alkalmasak lettek volna csapatszolgálatra. De hát ennek elbírálása nem az én dolgom volt.
Sebem nem javult, viszont 27-én mankót adtak, amellyel nem könnyen, de mégis tudtam egy kicsit közlekedni. Csak a jobb hónaljam alá tudtam
fogni, lassan másztam, csúsztam a jobb lábamon. Ez okozta a következő bajt.
A jó szombathelyiek mindent megtettek, hogy a sebesült katonák érezzenek valamit az otthon melegéből. Sok ismeretlen látogató jött be a
kórházba, tisztekhez, legénységhez egyaránt, hogy egy kis hazaival, bejglivel, miegymással és főleg kedves, jó szóval feledtessék a sebesültek
sokszor igen nehéz helyzetét. így jöttek például 28-án színészek is, a legismertebb közülük Pethes Ferenc. 31-én este Páger Antal egyik filmjét
akarták nekünk vetíteni az iskola földszinti dísztermében, amely most legénységi kórterem volt. Aki mozogni tudott, levánszorgott a földszintre. Az
ágyak szélén üldögélve vártuk a nagy változatosságot jelentő filmet.
El is kezdődött a vetítés, úgy este háromnegyed 8 tájban. Pontosan 10 órakor, a film vége előtt úgy negyed órával harsány hang ordította el magát:
— Takarodó! — És mivel az amúgy sem égő villanyt eloltani nem tudta — kincstári ésszel —, felgyújtotta. Lehetetlenné téve ezzel a film vetítését.

Megdöbbentünk. Hadnagy létemre — a zubbonyom rajtam volt — láthatólag én voltam a rangidős. A katonák ezért engem kértek, hogy
intézkedjek. Én megparancsoltam az ügyeletes altisztnek, egy feketeparolis (dögész) őrmesternek, hogy azonnal oltsa el a villanyt és hagyja el a
termet. Ö visszaordított, hogy én itt nem vagyok hadnagy, hanem sebesült, ezért nekem röviden kuss!
Jakokkal, Il-ekkel, Mustangokkal tudtam mi a teendőm, de ekkora szemtelenségre nem voltam felkészülve. Megfenyegettem a mankómmal, hogy
eltöröm a fején. Persze az én mozgási sebességem csak egy csigáéhoz volt hasonlítható, így negyed órába tellett, míg az ügyeletes tiszti szobához
értem. Ott egy tartalékos orvos-hadapród, az előlem oda menekült őrmesterrel együtt már bezárkózott. Kiordítoztak, hogy majd meglátom, mi lesz
holnap. Néhányat rávertem az ajtóra és elvánszorogtam.
Másnap kihallgatást kértem a kórház parancsnokától, megelőzendő a két ügyeletes esetleges hazudozási akcióját. Barátaim mindenesetre
eldugták a pisztolyomat (illegálisan magamnál tartottam). Vihar egy pohár vízben, gondoltam. A kórház egész szelleme ilyen, nem is történhetett
volna az eset másképpen.
Dél felé bejött négy (!) szanitéc. Azonnal jelentkezzem a kórházparancsnoknál! Takarodjanak, válaszoltam. Ha a kórházparancsnok akar valamit,
jelentkezzen nálam. 10 perc múlva megjelentek egy hordággyal, most már hatan. Elég kíméletlenül ráemeltek, majd levittek a földszintre a
kórházparancsnoki irodába. Ott a parancsnok asztala előtt letettek a földre, és ebben a meglehetősen komikus helyzetben megkezdődött a
^„kihallgatás".
A parancsnok egy gépelt papírlapról olyasmit olvasott fel, hogy én tegnap este megvertem az egész ügyeleti szolgálatot, és ezáltal megzavartam a
kórház rendjét. Én a válaszomban többek között közöltem, hogy véleményem szerint mi, a kórházban tartózkodó sebesültek nagy hibát követtünk el
akkor, amikor a fronton vérünket adtuk az ilyen népségért! És hogy elöljáró parancsnokságomon keresztül feljelentem az egész kórházi anarchiát.
A parancsnok dühtől fuldokolva helyemre vitetett. 1945. január elsejét írtuk" akkor ...
Este nyolckor nagy zaj hallatszott a folyosóról. Teljesen felöltözve feküdtem az ágyamon. Mindenre számítva, a bajtársak még a Messzercsizmámat is rámadták, csak a bal lábamon nem lehetett a cipzárat behúzni. A pisztolyt a tartalék tárakkal közvetlenül a testemre erősítették. Kis
csomagom, rádióm mellettem, Szanitécek rontottak a kórterembe. Velem együtt mindenkit, akiről tudták, hogy a pár nap alatt jó viszonyba kerültem
velük, kihajtottak a folyosóra, majd az utcára. Teherautókra raktak, engem és Kiss Lacit hordágyon. Kontraszty Bandi is velünk volt.
A szombathelyi pályaudvarra vittek. Bepréseltek a sebesültekkel m á r zsúfolásig megtelt indulásra kész kórházvonatba. Én az egyik
személykocsiba kerültem, egy mocskos priccsre löktek. Hat-hét tiszt került a fülkébe. Éjféltájban elindult a vonat. Mínusz 3-4 fokos hidegben, fűtés,
kezelés és élelmezés nélkül. (Az utolsó kötözésünk 28-án volt.) Másnap kiderült, hogy a vonaton egyetlen orvos van, véletlenül, mert ő is sebesült.
Másodikán Sopronnál a vonat áthaladt a magyar határon, Üj kalandok felé tartottunk.
Kórházról kórházra
1945. JANUÁR 2. — 1945. FEBRUÁR 14.
Azon a ködös, hideg januári estén, amikor a szombathelyi pálya- Udvarról lassan kigördült a legalább száztengelyes „kórházvonat" — különösen
letargikus hangulat vett erőt rajtam. A teljes kiszolgáltatottság érzését tetézte az egyre távolodó bajtársi közösség elvesztésének tudata. Ki tudja,
hová visznek? Mi lesz a sorsunk, ha felgyógyulunk? Hol leszünk egyáltalán akkor?

A „kórházvonat" — annak az egy harmadosztályú személykocsinak a kivételével, amelyben én is voltam, és amelynek a tetejéreoldalára
vöröskeresztet festettek — vagy ötven közönséges marhavagonból állt. A mi kocsinkban az egyik szakaszba emeletes ágyakat raktak. Itt
helyeztek el minket, a három „deportált" repülőhadnagyot mint felforgató elemet. A többiek pár órával előbb kerültek ebbe a vagonba, így ők
őslakóknak számítottak. Ám a repülők mítosza itt is hatott. Velünk „utazott" egy gazdászati főhadnagy is, akinek a kórlapján ideg összeroppanás
szerepelt. Mi Picivel egyértelműen frontlógósnak tartottuk, de óvakodtunk ezt vele közölni. Jobb a békesség. Minket úgjds megkülönböztetett
tisztelet és megbecsülés övezett. Kissé zavart is eleinte, aztán megszoktuk, hogy ennek megfelelően viselkedjünk,
Feketeparolis egészségügyi katonát egyetlenegyet láttunk a vonaton. ö őrizte a kb. 800—900 sebesült minden orvosi okmányát. Ö volt a
vonatparancsnok. Beosztottja egy se. Már az első este, még Sopronban be akart telepedni a mi szakaszunkba, minket meg az egyik
marhavagonba áttelepíteni. Madaraknak nézett... Megvolt a pisztolyom, két tárral. Biztosítottuk, hogy ellenállást tanúsítunk. Kitiltottuk & kocsinkból.
Az egyetlen orvos — még ha beteg is — közöttünk volt. A tartalékos főhadnagy civilben egy kisvárosban volt általános orvos. 40—45 éves lehetett.
Állandó viszketegség gyötörte, tele volt ekcémával, magán sem tudott segíteni. Akadt volna pedig igen sok dolga, ha van kötszer és gyógyszer a
vonaton. Azért jó tanácsot és vizet tudott adni. Súlyos sebesült, szerenécsre, viszonylag kevés volt. Hogy hányan haltak meg a nyolc napos
vonatozás ideje közben, nem tudni.

Egyszer járni tudó katonák bőséges adag babgulyást hoztak. Az egyik marhavagonban, üstben főzték. Talán szalmával tüzeltek alatta. A
marhavagonok tele voltak szalmával.
És tetűvel. Életemben először tetvesedtem meg. A tiszti kocsiban szalmazsák még csak akadt, de takarók nem. A szalmazsákok bűzlöttek a
beszáradt gennytől és vértől, de egy nap után megszoktuk, nem is éreztük. Volt egy dobkályhánk. A nyolc nap alatt a vagon minden nélkülözhető
faalkatrészét eltüzeltük. A vonat lassan haladt, többet állt. Ha éppen egy állomáson, akkor lehetett vízért menni.
Hajnalodott, amikor Sopron körül átléptük a magyar határt. Addigra már eléggé jó viszonyba kerültünk egészségügyi katonánkkal. Bár úticélunk
szigorúan titkos, mondta, nekünk tiszteknek elárulja. Rövid útról van szó: Ingolstadtba visz a vonat. Csak ide a szomszédba, Észak-Bajorországba.
Ott aztán lesz minden. Enni-innivaló, csinos magyar ápolónők, orvosok (!). (Talán tiszta ágy is, tettük hozzá gondolatban.) Ma, legkésőbb holnap
Ingolstadtban leszünk.

A valóságban a szombathelyi indulástól számítva 24 óra elteltével még csak a Bécs környéki vágányerdőbe értünk. Itt — honnan- honnan nem —
belöktek két vekni kőkemény komiszkenyeret a kocsinkba. Picin és rajtam kívül mindenkinek volt valami élelmiszertartaléka. Kontraszty Bandinak
is, és ő bajtársiasan megosztotta velünk. Nem így a cigarettakészletét! Mivel nem dohányzott, nem érthette nikotinéhségünket. Cigarettáit igencsak
dugdosta előlünk. (Később aztán ez igen jól jött.)
A háborús Németországban volt egy állandó „ételkülönlegesség" s a „Wehrmacht-Suppe". A félig leves, félig főzelék sűrűségű pép minden
nagyobb állomáson ott párolgott kondérban a peronon. Bárki katona odament, adtak neki belőle egy merőkanállal. Aki közülünk járni tudott, sorba
állt a kondérnál. Minden kísérlet egy-egy bevetésnek számított. Adnak-e egyáltalában magyar egyenruhásnak? És mennyit? És hányunknak? Lesze idő a sorálláshoz? Vonatunk néha öt órát is állt egyhelyben, aztán pedig minden előzetes bejelentés nélkül meglódult. A lemaradást senki sem
kockáztathatta meg.
Minket Bandi szolgált ki. Az én lábsebem egyre jobban lüktetett. A szombathelyi papírkötést két zsebkendővel erősítettem meg. A doki azt mondta,
ne vegyük le a kötést, hiszen estére úgyis megérkezünk. Különben sincs kötszer. Megnyugtatott, hogy a baj akkor kezdődik, ha a nyirokmirigyeim
duzzadni kezdenek.
Utazásunk harmadik napján Regensburgba érkezett a vonat. Ügy véltük, jobban nem lehet egy pályaudvart lebombázni, mint ahogy a regensburgit
érkezésünkkor találtuk. (Tévedtünk, de ez csak egy jó hónap múlva derült ki...) Ekkor készült el a babgulyás. Degeszre ettük magunkat. Fél
gyógyulás volt. A fenének sa kellett ma a

Wehrmacht-Suppe! Pedig itt „generálszószt" is adtak volna hozzá, egy teljesen analizálhatatlan, sötétbarna lét. A bödönre nagy betűkkel rá volt
írva: „Nur für Fronturlauber!", azaz csak szabadságos frontkatonák részére. Talán belekevertek valamit, ami a németeket további háborús
ellenállásra késztette ...
A negyedik nap hajnalán, még sötétben elindult a vonat, állítólag tovább, Ingolstadt felé. A sok babgulyásnak köszönhetően — végre tele volt a
gyomrunk — kivétel nélkül mindenkit elnyomott az álom. Meddig aludtunk, senki sem tudta. Arra ébredtünk, hogy kocsink épp egy állomás
feliratánál áll: Regensburg! De hát innen indultunk pár órája! Lehet, hogy Ingolstadtban elfelejtettek minket kirakni? Kétségbeestünk. De felderítőink
jelentették, hogy az ingol- stadti állomás bombázás miatt nem engedett be. A mozdony hát átállt a vonat másik végére, és elindult vissza
Regensburgba.
Estére elindult velünk újra a vonat. Mivel éjjel Nürnberget bombázták, mi valamilyen mellékvonalra kerültünk. Egyedül a Bam- berg feliratot tudtuk
elolvasni.
Az ötödik(!) napon Göttingenbe érkeztünk. Biztosak voltunk benne, hogy a híres egyetemi városban végre kiraknak. Megfürdünk, bekötöznek, enni
adnak, szólnak hozzánk ...
Tulajdonképpen nem panaszkodhatunk. Van még a babgulyásból. És különben is, Wehrmacht-Suppét is bármikor vételezhetnénk. Csak a sebek
ne volnának! Közepes lázam lehet. Jóska sokkal rosz- szabb bőrben van. Nem is beszélve Piciről. Egy hangot sem szól, de az arca mindent elárul.
Képzelem, mit érezhet az állandó zötyögés- től, a törött gerincével. Bandi szerencsére könnyen viseli az utazást. Nélküle nem sokra mennénk. Neki
jók a lábai.
üt napja már! Egyre több a tetű — az ellenük vívott harc tölti ki energiánk és időnk nagy részét. A vagon falán végezzük ki őket, a nyomok modern
stílusú, absztrakt festménnyé állnak össze.
Kassel előtt órákig kellett a nyílt pályán várakozni. Állandósult a bombázás. Az angolszász repülők szisztematikusan bombázzák a teljes német
vasúti hálózatot. Ám az oly sűrű, hogy a bombázott csomópontokat mindig ki lehet kerülni. Csak rendkívül bonyolult irányítás-szervezési munkára
van hozzá szükség. Ebben pedig a németek minden elképzelésemet felülmúlóan nagyok.
Az ablakból figyelem a vasutasokat, az utasokat. Az utóbbiak szinte mind katonák, civil utas alig akad. Fegyelmezettek, türelmesen várnak, várnak.
Lassan bár, de végül mindegyik megtalálja a vonatját és valószínűleg úti célját is. A megrongált pályatesteken egész hadseregek dolgoznak. Csak
a munkavezetők németek. A többiek hadifoglyok vagy munkaszolgálatosok. Szemmel láthatóan csak a létminimumot kapják, soványak, törődöttek.
A mi vonatunkat mindenki megnézi. Valószínűleg szokatlan, hogy harctéri sebesültszállító vonat ilyen elhanyagolt látványt nyújtson.
Változatlanul nem tudjuk, hová tartunk. Estefelé Hildesheimbe érünk. Amikor innen kigördülünk, megszavazzuk Hannovert. A nagyváros biztosan
befogad.
Szerencsém van, hogy a lábamban levő gyulladás nem terjed fölfelé. Térd alatt megállt. Doktorunk szerint nincs szó vérmérgezésről, vagy
gangrénáról, ami a fertőzött lövési és repeszsérülések — sajnos — gyakori velejárója. Csak éppen kegyetlenül fáj, ha épen maradt jobb lábamra
állok és a vér belemegy a sérült balba. Ám a szakértők szerint ez a jó. így hát nem izgatom magamat.
Bombázás. Hannover nem enged be. Miután nagy ívben kikerültük, északias irányba zakatol a vonat. A hatodik nap. Most már csak Hamburg
környéke jöhet szóba. Vagy netán Dánia? Ebben reménykedünk. De egész nap Hamburg előterében keringünk.
Dániáról szó sem lehet. Visszafordultunk dél felé. Hetedik nap. Éhezünk, fázunk. Állandóan havazik.
Goslarban állunk majdnem egy napot. Aztán újra elérjük Göt- tingent. A nyolcadik napon a vonat északnak fordul. Mellékvonalakon délutánra szép,
fenyveserdős vidékre érünk. A Bakonyra emlékeztet. Megszavazzuk, hogy a Ilarz-hegység.
Teljesen sötét van, amikor a vonat hirtelen fékezéssel megáll. Kis állomás, a neve: Thale. Mindent legalább félméteres hó borít. Nagy kiabálás: —

Alle absteigen! — Mindenki leszáll! — Mindenfelé khakiszínű egyenruhák, mankók, kötések. Igen sok köztünk a járásképtelen. Magyar
egészségügyist nem látunk, még német katonát sem. Csak német vasutasok rohangásznak. Nagyon barátságosak. Megtudom az egyiktől, hogy
kb. öt kilométerre van innen egy Re- servelazarett, vagyis szükségkórház, biztos, hogy oda visznek bennünket. Negyedóra telefonálás után ordítva
közli az állomásfőnök, hogy a kórház egyetlen ponyvás tehergépkocsija tönkrement. De ne féljünk, ő megorganizálta. Az egész falu segít majd
minket szállítani.
Jöttek is a falusi gyerekek, több százan, legalább száz szép nagy szánkóval. Asszonyok meg öregek is voltak velük. Körülvettek minket, pár száz
elcsigázott magyar sebesültet. Nyolc napja először emberségben, jó szóban volt részünk. Segítettek, támogattak bennünket, ráültettek a ródlikra.
Beszéltek, magyaráztak, és vidáman megindult az egész különös, kilométer hosszú menet fölfelé, az erős kaptatón. Vonultunk a kristálytiszta,
szikrázóan hideg, holdfényes éjszakában, a szűz havon valahová az erdőbe.

így érkeztek a magyarok Friedrichsbrunnba, egy valószínűtlenül szép Harz-hegységbeli szanatóriumba. Üdvözlő beszéd nem volt, nem Is
igényeltük. Viszont rendkívül szervezetten elleptek bennünket a fehér-kék pepitakockás egyenruhás ápolónővérek, a Schwe- sterek, és elkezdődött
a fürdetés, fertőtlenítés, tetvetlenítés. Kórházi egyenpizsamában, fapapucsban támogattak szinte futószalagon az orvosok elé, akik átkötöztek, és
meghatározták, kinek milyen beavatkozásra lesz másnap szüksége. Velem közölték, hogy kis műtétet fognak a lábamon végrehajtani. A repesz
bemeneti nyílása kezd ugyan behegedni, de mélyen, a szárkapoes tövében gennyes, zárt tá- lyog fejlődött ki, meg kell nyitni.
Végre hasznát vettem német nyelvi ismereteimnek. Elértem, hogy mi hárman, repülők, együtt kerültünk egy háromágyas szobába. Megmaradt a kis
bőröndöm és a rádióm. A pisztolyomra és a derékszíjamra egyszerűen ráfeküdtem. Világos, hogy ez szabálytalan volt, de egyik nővérünkön,
Christán kívül senki sem fedezte fel. ö meg nem árult be. A mi szobánkat a nővérek már az első este minden ürüggyel felkeresték, miután
megtudták, hogy repülők vagyunk ...
Január 10-én délután újra orvosi felülvizsgálatra kerültem, egy német katonaorvos elé. Mellette ott állt a mi dokink, fehér köpenyben mint
segédorvos és mint tolmács. A kezemen levő lőtt sebet vizsgálva megállapították, hogy szépen gyógyul, bár még nyitva van. Továbbra is sínben
marad és a sebet kezelni kell. A lábamat erősen nyomogatta a német. Nem tetszett neki a hőemelkedésem, a lilára dagadt bal alsó lábszáram.
Villámgyorsan belevágott a repesz félig-meddig behegedt bemeneti nyílásába, mire jó adag genny spriccelt hófehér köpenyére. Aztán
megszondázta a sebemet és közölte, hogy az eltávolított repesz helyén zárt, belső tályog képződött, amit tamponozni kell. Jókora üreg lehetett.
Vagy nyolc méter gézcsíkot tunkolt bele.
Az egyáltalában nem kellemes műveletet naponta megismétli majd a mi dokink, mondta a német. Lábsebem miatt állandó fekvést rendelt.
Pici gerinctörésére csak annyit mondtak, hogy életben maradása csupán a véletlen műve. Orvosilag nem indokolt... Kezelést nem kap. Minél
többet feküdjön, és reménykedjen.
A rádiómból megtudtuk, hogy Budapesten utcai harcok vannak. Néha bejött a nyilas rádió hőbörgése is. A gyepükről, meg a megmaradó örök
talajgyökérről beszélt. Így aztán körülbelül sejthettük, hogy a város eleste küszöbön áll... Az angol rádiót nem mertük hallgatni. Christától megtudtuk,
hogy a helyi náci pártszervezet igen aktív.
A friedriehsbrunni napok a behavazott, napfényes tájban, a kristálytiszta időben csalókák voltak. Szivárványszínben láttatták a viIágot, Minket is megbűvölt a varázslatos Harz-hegység. Január 12-én viszont több szovjet front összpontosított támadása indult meg a keleti
hadszíntéren. Utána napokig csönd volt a rádióban és ebből tudhattuk, hogy nagy baj van keleten.
Lábsebem napról napra szépen gyógyult. Mindennap rövidült a gézesík, amit beledugdostak. Már nem fájt a járás, de csak a legszükségesebb
mozgást engedték meg.
Három ápolőnővérünk nagyon kedvelt bennünket. Kedvesebbek, udvariasabbak voltunk honfitársaiknál, észrevettük, hogy szép a szemük,
dicsértük a hajukat, sima bőrüket. Különösen Christa kivételezett velünk. Amíg aztán egy másik nővér feljelentette őket „Oberschwester"-nél. A
főnővér kiállhatatlan szoknyás őrmester volt, az átlagosnál nagyobb horogkereszttel a fityuláján. Christát egyenesen azzal vádolták, hogy szerelmes
belém.
Nem volt elég, hogy mindhármukat elhelyezték más osztályra, a lányok komoly bajba kerültek. Maga az, hogy ápolónővérek beleszerettek
betegeikbe, semmi problémát nem okozott volna. Német sebesültek esetében még pártolták is volna az ilyen eseményt. Igen ám, de mi nem
voltunk németek. Mint kiderült, a divatos faji meghatározások szerint még árja mivoltunk is kétségesnek számított. Ezen mi legfeljebb jót röhögtünk
volna. Csakhogy a lányok a hitleri ifjúsági szervezetbe tartoztak. Christa például úgy volt nyilvántartva, mint holmi tenyésztehén. Személyi lapján az
„Echte nor- disch" megjegyzés volt található. Azaz: a legtisztább északi árja fajta. Az ilyennek csak hasonló, kijelölt német bikával lett volna szabad
flörtölnie ...
Január 20-án kiderült, hogy az összes járóképes magyar sebesültet elszállítják magyar kórházba. Hová? Azt persze megint csak nem tudhattuk. De
félórán belül indulunk. Kocsik visznek a thalei állomásra.
Tehát ismét tovább, és megint nem tudjuk, hová ...
Személykocsikból álló vonat, lehet vagy hat kocsi. Tele magyarokkal. De most már tiszták, borotváltak és viszonylag jól tápláltak vagyunk, hála az itt
töltött tizenegy napnak. A lábam már nem fáj, bár a sebben van még vagy két méter gézcsík... A kézsebem is szépen gyógyul. Sín tartja kifeszítve a
tenyeremet és a mutatóujja- mat.

Alig két óra hosszat tart az út. Nagyobb városba érünk. A táblán: Quedíinburg. Az állomás romokban. Kiszállni nem merünk, csak vízért.
Szerencsére a friedrlchsbrunniak egy napi hideg élelmet csomagoltak mindegyikünknek. Késő este megtudjuk: a Harz keleti oldaláról a nyugatira
szállítanak, Osterode am Harzban egy kitelepült magyar kórház van. A bír lehangoló. Az eddigi egyetlen magyar kórházról, amit megismertünk,
megvan a véleményünk
Január 21-én hajnalban indulunk. A rövidebb út erős bombázást kapott az éjszaka, így északról kerüljük meg a Harz-hegyságet.
Salzgitterben lecsatolnak eddigi vonatunkról. Ezúttal rövid várakozás után egy másik vonathoz csapva, feltűnően gyorsan megérkezünk
Osterodéba. Az állomásról német autóbuszok szállítják a magyarokat a városon keresztül a hegyek lábánál elterülő barakktáborba. Magas
palánkkerítés zárja el a külvilágtól. De a kapunál magyar katonák, fekete parolival. Kiszállunk. Vagy 150-en lehetünk.
A komáromi 2. sz. Helyőrségi Kórház kapuján lépünk be. Ám az eredeti személyzetből édeskevesen vannak. Az orvosok és az ápolónők 90%-ban
németek, csak az ellátás és a keret magyar.
Megint együtt maradunk hárman, kérésünkre a tiszti barakk egyik kis szobáját kapjuk meg a 40 év körüli, szemüveges főnővértől. Igen udvarias, a
tartása, mintha kardot nyelt volna. Hivatásos ápoló- nővér, nem afféle sorozott.
Mély alvás után a szobánkba kaptuk a reggelit, amelyet magyar katonák csajkában tálaltak. Magyar feketekávé, kenyér, művaj. Másnap már rántott
levest kaptunk, aztán pedig felváltva, hol kávét, hol rántott levest, azaz zupát.
Másnap egy magyar főorvos vizsgált meg. Levette a sínt és a kötést a kezemről. Hurrá! Mostantól már mindkét kezemet használhatom. Meleg
vízben ujjmasszázst írt elő. Csináltam is mindennap, órák hosszat, remélve, hogy előbb-utóbb mozgatni tudom majd az ujjaimat. (A mutatóujjam
máig sem mozog jól, de már rég nem zavar.) A lábsebemmel elégedett. A gézcsík már csak 20-25 centis. Kötözni eztán Marga nővér fog naponta.
(Az orvost soha többé nem láttam.)
Január 24-én, meglepetésünkre, kedves látogatónk volt. Csinos fekete magyar hölgy, a kórház gazdasági parancsnokának a lánya. Noha
személyesen csak most találkoztunk, régi ismerős. Neki írta Giliszta már az Akadémia előtt is hetenként kétszer a hosszú leveleket. Giliszta, vagyis
Molnár Miklós hadnagy, aki 1944. június 26-án halt hősi halált, lelőtt és kényszerleszállt gépe közelében, az alacsonytámadó Lightningek
géppúskatüzében. A nyíregyházi temetőben nyugszik, s a túlvilágon húzza elválhatatlan tangóharmonikáját. Hányszor herflizett nekünk! Egymás
után „nyomta" a jó számokat.
Vég nélkül sorjáztak az emlékek. Énekeltünk is — Bandinak szép hangja volt — bús repülődalokat.
Múltak a napok. Bandi keze már egészen jól mozgott. Én jól tudtam járni. Csak a merev bal kezemet masszíroztam órákig szappanos vízben. Pici
gerincén sajnos nem tudtunk segíteni. Még mindig csak vánszorgott, fájdalomtól eltorzult arccal.
Február elején kis rádiómból megtudtuk, hogy Budapesten már csak a Várat tartja maroknyi katona. A város eleste mindennap bekövetkezhet —
mondta az angol rádió. Egész családom Pesten volt (Géza öcsém kivételével, akiről semmit se tudtam). Mi lehet velük? Hogyan vészelik át ezeket
a napokat? Igen jól tudtam, milyen az, amikor minden házért harcolnak. Bécsért is így fognak küzdeni? .Vajon mi lehet az ezredünkkel?
Egyáltalán, mi lesz velünk, ha gyógyultnak nyilvánítanak? A keleti arcvonal helyzetjelentése tele van ködösítéssel. A jelekből azonban láttuk, hogy a
szovjet hadsereg előnyomulását már senki se tudja megállítani.
Február elején egy napon Marga főnővér nagy titokban meghívott bennünket városi otthonába. Mivel a főnővért nagyon megszerettük, örömmel
mentünk. Ajándékként — Bandi jóvoltából — az akkori idők legértékesebb „valutájával", egy doboz Extra cigarettával állítottunk be. Volt is nagy
öröm.
Számunkra érdekes élmény volt egy német polgárcsalád otthona. Régi bútorok, csipkék, porcelánok, a külvilág ellen nehéz függönyök. A falakon
nagybajszú germán és — mint megtudtuk — hugenotta ősök arcmásai.
A gyönyörűen megterített asztal mellé ülve müteát kaptunk. Amikor Marga idős édesapja kitöltötte, hatásos szünet után megkérdezte: óhajtunk-e
cukrot? Cukrot? Magyarországon láttunk utoljára ! Marga felállt. Kinyitotta a nagy szekrényt, abban egy kis szekrényt, abban egy ládikát. A
ládikában rejlett a porcelántartó, nyolc szem cukorral... Ivi tudja, mióta őrizték. Es most nekünk adják. Jeles vendégek vagyunk mi itt. Meghatódtunk.
A régi teázások meghitt hangulata kísértett pár pillanatig.
Ám aztán a háborúra terelődött a szó. Randolphék nem voltak nácik, csak németek. Akik között — tapasztalatom szerint — még 1945
februárjában sem volt Hitlernek ellenzéke.
Több mint 30 évvel a vizit után Bandival az osterodei hadikórházról beszélgettünk. Nosztalgikus ötlettől indíttatva, levelet írtunk Marga főnővérnek.
Emlékeztem a címére. Azonnal válaszolt. 1973-ban vendégül láthattam. Hetven körüli, szálfaegyenes, szikár szemüveges öreg hölgy jött elém a
Béke Szálló halljában. Megrendülten és meghatottan. Hogy milyen emberek azok, akik 31 év után sem felejtik el az ápolónőt, aki pedig csak a
kötelességét teljesítette ...
Osterodéban február 13-án ütött be a baj! Kitört a kiütéses tífusz, Se ki, se be, őrzik a palánkot, amely a tábort körülvette. A ml barakkunkban még
nincs tífusz, de van tetű. így minden reményünk megvan rá, hogy megkapjuk, Haditanács. Döntünk. Holnap megszökünk! Marga nővér — tud a
tervünkről — elmagyarázza a vonatokat.
Hárman megyünk, ez a legkedvezőbb létszám. Nem feltűnő. Ha mégis kiszúrják, hogy semmi, de semmi iratunk, dokumentumunk nincsen, utolsó
eszköznek ott van a „végső győzelemig" történő hara állandó hangoztatása, és az, hogy keletnek, az arcvonal felé megyünk. A németeknek idegen

egyenruhánkat valamiféle előnynek véltük. Délután pokróc alá bújva pásztáztam rádiómmal az étert. Sikerült elkapni nagyon-nagyon gyöngén
valami ilyesféle magya? szöveget: „...az elkeseredett harcokba sikeresen avatkoztak be a dunántúli repülőtereikről felszálló magyar vadászrepülők
is ..." Ea adta a végső lökést.
Marga a lelkünkre kötötte, hogy óvakodjunk a „pléhtáblás" Feld- jagerektől — vagyis a tábori csendőröktől, akik a mellükön lógó bádoglapon
hordták „mesterségük címerét" — és a Gestapósoktól. Azt ajánlotta, hogy Nordhausenen át Northeimig vegyünk csak jegyet. Aztán majd meglátjuk.
Éjjel nem jött álom a szemünkre.
Február 14., szökésünk napja végtelen hosszúnak tűnt. Állandóan havazott. Nincs semmilyen papírunk. Jószerivel azt sem tudtuk, hogy
egyáltalában milyen igazolványokkal kellene rendelkeznünk, milyen papír jogosítana minket utazásra. Kiadják-e este a jegyeket és meddig? Nem
mondhatjuk azt, hogy kérünk három fél másodikat Veszprémbe!
A hó kis pelyhekben tovább hullott. Marga elmagyarázta, hogy az őrök óránként egyszer kerülik meg a tábort, kívülről. Belül nincs német őrség. Ha
tehát a Marga által megjelölt palánkrész táboron belüli oldalán megvárjuk a „patrol"-t, akkor utána szabad a gazda. Átmászhatunk a kb. két és fél
méter magas kerítésen. Senki se lát oda.
Leszállt az este. Beöltöztünk. Holmink nem volt sok. Kis rádióm, kis táskám, Bandi kis táskája és Picinek semmije. Ö köpenyben volt, sima
derékszíjjal, bilgeri csizmában. Én, mint „különítmény-parancsnok", teljes hajózódíszben, pisztollyal a derékszíjamon és Mesz- szer-kariránytűveL A
kis táskámban volt szalonna — Évától, Giliszta egykori menyasszonyjelöltjétől —, só és némi szaharin. Bandinál két „Wehrmacht vekni". Picinek
elég volt önmagát cipelnie.
Vártuk a sötétséget. Marga szerint este 11 óra 30-kor indul a vonat az osterodei állomásról Northeim felé. Ügy gondoltuk, hogy valamivel 21 óra
után lopódzunk majd a palánkhoz.
Hajózóórám mutatója kilencre állt. Start!
Lábujjhegyen osontunk ki a metsző hidegbe. Mínusz 10 fok volt, 'A szél és a havazás elállt. Az ég kiderült, de a hold nem jött föL Elértük a magas
hóban a megjelölt palánkrészt. Marga szerint a palánk mögött ötven méterre van egy keresztutca, az az állomás irányába vezet. Ha a síneket
elérjük, balra a sínek mentén az állomás 5-600 méter. Az egész út kb. fél óra.
Negyedóra sem telt el, és kívülről hallottuk közeledni a torokhangú német karattyolást. Mi tagadás, torkomban dobogott a szívenw Halotti
csendben lapítottunk. A léptek zaja elcsendesült. Vártunk még öt-hat percet.
Bandi felhúzódott a palánkra és körülnézett. Tiszta a levegői A" csomagok egykettőre átkerültek. Pici annál nehezebben. Nem volt veszteni való
időnk, összeszedtem minden erőmet, frissen gyógyult bal kezemmel mit sem törődve, térd alatt átfogtam Picit, és felemeltem annyira, hogy a
palánk felső élére tudott feküdni. De a két lába még beiül maradt. A másik oldalon Bandi tartotta, hogy le ne essen, én pedig — nagyon
óvatosan, nehogy gerincoszlopa erőhatást kapjon — bal lábát átlöktem a palánk külső oldalára. Bandi tenyerének hegyével Pici vállát, fél kézzel
pedig bal térdét tartotta. Ebből a helyzetből Pici két karjával fölnyomta magát, és lovagló helyzetbe került a kerítés tetején. Nagy fájdalmai lehettek,
de nem tehettünk mást. (Arra, hogy a kórházban hagyjuk, nem is gondoltunk.) Én is kimásztam. A magas hó minden hangot eltompított. Mégis úgy
éreztük, hogy a nem messze levő házakban mindenki felfigyelt ránk. Ám ahogy átértem, és megláttam Picit, ahogy szerencsétlen arccal lovagol
fönn a palánk tetején, eszembe jutott, hogy úgy néz ki, mint majom a köszörűkövön... Fuldokló röhögés tört ki belőlünk. Pici is röhögött, közben
minősíthetetlen sértésekkel buzdított, hogy vegyük már le! Egyedül ugyanis nem tudta a lábát átemelni a palánkon.
Végre ő is ideát volt. Megnéztem az órát: 21.45. 110 métert sikerült megtenni 45 perc alatt! Nem biztató.
Az úton az állomásig senkivel se találkoztunk. Az állomás is teljesen üres. Gyanús csend. Hiszen a vonatunknak fél óra múlva érkeznie kell. A
pénztárablak mögül halvány fény világlott elő. Halkan megkopogtattam az ablakot. Német dörmögés, majd kinyílik a kis csapóablak. — Heil Hitler!
— ordítom. —- Bitté drei Fahrkar- ten bis Northeim! (Kérek három jegyet Northeimbe!)
Pillanatnyi csönd, majd a vasutas viszonozza a köszönést, és teljesen érthetetlen dialektusban mond valamit. Mivel úgy gondoltam, a papírokat
kéri, biztos távolságból mutogatni kezdtem a bőrtárcámban levő magyar tiszti igazolványom helyett az — érthetetlen okokból — a tárcámban
maradt egykori vízicserkész segédtiszti igazolványomat. Intett, hogy nem kell neki és újra hadarni kezdett. Most már annyit megértettem, hogy át
kell szállni. De hogy hol, azt nem. Sebaj, stemplizi a jegyeket! Kifizettem.
Eltűntünk a váróterem legsötétebb sarkában. Néhány civil német érkezett még, de minket észre se vettek.
Egy szó nem jött ki a torkunkon, míg a vonat — pontosan (!) — meg nem érkezett. Amikor a háromkocsis vicinális megindult, madarat lehetett
volna fogatni velünk!
Azért is hazamegyünk
1945. FEBRUÁR 15. — 1945. FEBRUÁR 26.
Simán fog ez menni Veszprémig, ujjongtunk, miközben a vonat elhagyta Osterodét. Northeimban veszünk jegyet, ha nem is Veszprémig, de
legalább Bécsig. Minden állomáson teleesszük magunkat Wehrmacht-Suppéval és generálszósszal, aztán hipp-hopp a magyar határon leszünk!
Marad egy kis józan eszünk is. Elhatározzuk, csak közvetlenül az éhhalál előtt eszünk a szalonnából. Nem tudunk elaludni.
Éjféltájt Nordhausenbe értünk, mindenki leszállt. Mondják, pár órán belül lesz egy vonat Northeimbe. Most esett le a tantusz. Az öreg bakter
Osterodéban! Szóval itt kell átszállni.

Jött is a vonat. Már február 15-ét mutatott a naptár. Hajnalodott, amikor az erős bombázás után úgy-ahogy helyrehozott vasúti csomópontba értünk.
Northeim! Vágányrengeteg, sok-sok katona. Mind vonatra vár. Nem nagyon akaródzik kérdezősködni. Még azt hinnék, rosszban sántikálunk.
Rájövünk, hogy sorsunk az én — erősen kifogásolható — német tudásomon és pillanatnyi rögtönzéseimen fog múlni.
Megszólal a hangszóró, valamilyen vonatot jelez. Sok a vonat, főleg tehervonatok. Kihasználják a közben elromlott alacsonyfelhős időt — kevésbé
kell tartani repülőtámadástól. Összeszedem magamat és az irodához megyek. Kérdezem, hol kaphatok menetjegyet? A vasutas azt firtatja, miféle
szerzet vagyunk. Különleges feladatú magyar csoport vezetője vagyok. Tanfolyamról megyünk haza a magyarországi frontszakaszra, harcolni a
végső győzelemig — felelem. (Ez általában bejön.) Azt a választ kapom, hogy nekünk nem kell jegy, katonának nem is adnak. Szolgálatban
vannak, elég nekik a „Wehrmacht-Fahrschein". Először hangzik el ez az összetett szó, ami — óráról órára jobban rájövünk — az életet és az
utazási lehetőséget jelenti. — Ach so! — mondom. — Das gibt es — azaz, olyan van nekünk...
Határozunk. Az első keleti irányba menő vonatra felszállunk.
í
Fél óra sem telik el, amikor üvöltik a hangszórók: — Sonder- schnellzug für Fronturlauber, von Hannover bis Wien stb. stb. Ez az. Gyorsvonati
különjárat a frontra visszatérő szabadságosoknak, Hannoverből Bécsbe. Ez kell nekünk.
Begördül a végtelen hosszú kocsisor, tele német katonákkal. Megáll. Ordítozás, zűrzavar. Legalább 2-300-an rohanják meg az amúgy is tömött
vonatot. Köztük mi is. Van tiszti vagon. Valami megérzés vezet —- beszállunk. Ülőhely is akad. Oda ülünk, ahol nem látunk SS-eket, csak
Wehrmachtosokat. Persze nagy karlendítés és: „Heil Hitler!" Hanyag viszonzás, helyet szorítanak. Egy őrnagy megkérdezi, honnan és hová, meine
Herren? Részben őszinte vagyok. Felgyógyult frontsebesültek, az alakulatunkhoz megyünk a végső győzelemig harcolni. Az őrnagy bólogat,
valahogy az az érzésem, hogy kissé hülyének néz. El is határozom, hogy a „végső győzelemmel" a jövőben csínján fogok bánni.
Jó meleg és büdös van a vonaton. Egy negyedóra után megszűnik az érdeklődés irántunk, csak itt-ott nyög be valamit valaki, már amit
Magyarországról tud. — Ach, Ungam! — így az egyik. — Viel Speck und Báráck! — Sok szalonna, barackpálinka. Hát igen.

A vonat robog, Göttingen, Kassel. Csupa rom. Az állomásokon rengeteg bombatölcsér, roncs vagonok. Csak egy-két vágány van helyreállítva.
Ezeken a szakaszokon lépésben megy a vonat. Egyébként rohan. Az őrnagy szerint csak akkor siet ennyire, ha az arcvonal felé megy. Ha a
„birodalom" felé hozza szabadságra a katonákat, akkor órákat álldogál. Nem nyilvánítunk véleményt. Esznek. Mi csak egy-egy szelet kenyeret,
Wehrmacht-Suppe Kasselben nincs. Mármint hogy a mi számunkra. Amikor ugyanis sorba állunk, és ránk kerül a sor, látjuk, hogy mindenki
felmutatja a „Wehrmacht-Fahrschein"-jét. Arra adják. Szorul a kapca, ha már ezt a vacak löttyöt is jegyre, vagyis Wehr- macht utazási igazolványra
mérik. Persze kifordulok a sorból. Húzunk egyet a nadrágszíjon.
Megy a vonat, kelet felé, hazafelé. Ez erőt ad.
Bebra, nagy vasúti csomópont, ötletem támad. Üjra sorba állok a csajkával, és amikor a kondérhoz érek, mondom: — Für Standar- tenführer
Nowotny! — Hogy miért épp a német repülő „ász" neve jött a számra, nem tudom. A katona kezében mindenesetre megáll a kanál. Összevágja a
bokáját és két kanállal ad. Alig tudjuk a röhögést visszafojtani.
Fél órával azután, hogy elhagytuk Bebrát, hosszú órákig veszteg- lünk a nyílt pályán valahol.

Február 16-án' hajnalban érünk Fuldába. A történelmi város pályaudvarán elképesztően sok a vágány, még több a bombatölcsér.
Munkaszolgálatos csapatok dolgoznak a helyreállításon. Ali a vonat. 10-11 óra körül felcsapódik a fülkeajtó és az ajtóban ott áll a Végzet.
Hatalmas gestapós, nagy pléhtáblávai a mellén, géppisztoly a vállán keresztben, mögötte két „Feldjager". — Dia Doku- mente, bitté! — Amíg az
ajtó közelében alvó német tisztet feléb® reszti és annak az iratait vizsgálja, csupán addig van időm töprengeni, mit hazudjak. Nem sok.
Mi következünk. Felállók. — Heil Hitler! — közlöm. A tábori csendőr nem reagál. Itt baj lesz, vélem. Mielőtt megszólalhatna, ékes kecskeméti
németségemmel magyarázni kezdem, ami éppen eszembe jut. Hogy gyógyult sebesültek vagyunk, akik a „birodalomért" véreztünk, idő előtt kértük
magunkat újra a frontra, hogy a végső győzelemig harcolhassunk ... Sajnos Northeimben tegnap elszakad* tunk a csoportunk nagyobbik részétől,
és ott maradtak a papírjaink. Reméljük, Bécsben bevárnak ... stb.
A fülkében pisszenés sem hallatszott, Teljesen gyanúsnak látszottunk. — Előre! — kiáltott ránk a német. Vert hadként vonultunk ki a fülkéből. Egy
percig komoly halálfélelmünk volt. Tudtuk,' hogy nem tréfálnak a szökevényekkel. A német izzadtan csörtetett mögöttünk. A folyosó zsúfolásig tömve
német katonákkal. A csendőr rámszólt, hogy adjam át a pisztolyomat,
Nem tudtam teljesíteni. Legnagyobb örömünkre ugyanis óriási hangerővel megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. Kísérőink egymást é s minket
taposva rontottak a vagon lépcsője felé. Megérteti tem őket. Nekik aztán pontos információik lehettek a várható sző-; nyegbombázásról. Elég volt
látni a rengeteg betemetett bombatölcsért. Sok meditálásra nekünk se volt időnk. A rengeteg katona fejvesztve menekült a vagonokból, ajtónablakon keresztül. Biztosan volt valami óvóhely vagy árok a pályaudvar mellett.
Szerencsére letartóztatóinknak is fontosabb volt a saját életük, mint a mienk. Nyilván oda futnak, ahol a többi gestapós található. Nem futunk velük.
De fedezék nekünk is kell. A vagonok alja? Vagy egy 20 méterre levő, két méter mély bombatölcsér? Az utóbbinál kötöttünk ki. Alig másztunk bele,
már zúgtak a gépek, sivítottak a bombák. Mi meg ·— ugyan mi mást tehettünk volna — bíztunk a szerencsénkben. Nem hiába. A legközelebbi
bomba legalább 200 méterre esett le tő^ lünk. A vonatunk is láthatólag sértetlen maradt, bár a mozdony eltűnt a szerelvény elejéről.

Végre elvonultak a bombázók utolsó hullámai. Jellemző, hogy vadászkíséret nélkül voltak. A légvédelem se lőtt le egyet se közülük.
A pályaudvar olyan hatalmas volt, hogy a szőnyeg nem volt ké^ pes „beteríteni" — szerencsénkre. Mivel láttuk, hogy az állomás még meglévő
romjait viszont a földdel egyenlővé tették, reméltük, hogy a következő órákban a gestapósoknak más dolguk lesz, mint minket keresni. Nem is
tévedtünk.
Sötétedésig úgy tettünk, mintha romokat akarnánk eltávolítani. Fogtunk Bandival egy rossz létrát, és ide-oda meneteltünk a volt szerelvényünk
mellett. Ahogy besötétedett, felszálltunk az egyik kocsiba. Világítás, fűtés nem volt, a hőmérséklet —5 °C körül, mégis elaludtunk mind a hárman.
Zsivajra ébredtünk, megtelt a kocsi németekkel. A vonat elindult Nem tudtuk meddig megy, de kelet felé tartott.
Másnap hajnalban újra — nagy meglepetésünkre teljesen ép — pályaudvar: Würzburg. Leszállunk, igyekszünk feltűnés nélkül elhagyni az állomást,
mielőtt megismétlődne a tegnapi eset. Elhatároztuk, hogy csak éjszaka utazunk, amikor a teljes elsötétítés miatt gestapós razziára sem kell
számítani.
A városban minden ház ép! Ügy látszik, itt nem bombáztak.
Az utcán igen sok az egészségügyi katona, több kórházat is látunk. A városközpontban találunk egy „Bierhalle"-t, sörözőt. Bemegyünk.
Elsőosztályú hely, invalidus német tisztek, makulátlan fehér terítékek. Kissé gátlásosán (szépen növekvő szakállal) helyet foglalunk.
Az elősiető pincértől kérdezzük, hogy mit lehet inni. — Barna sört — feleli. Majdnem lefordulunk a székről. Nem is emlékszem, mikor ittunk utoljára
sört. — Jegyre? — kérdezem. — Dehogy!
Márkánk van több száz, így három korsóval rendelünk. Megkérdezzük a pincért, itt maradhatunk-e délutánig. Akkor indul a vonatunk Nürnberg felé
— rögtönzöm. Ám a pincér elhitte a mesénket az elveszett transzportról. (Mibe volt ez neki?) Délben főtt krumplit és generálszószt is ajánlott. Ettünk
és közben vedeltük a kitűnő bajor sört.
Kedélyes és barátságos pincérünk egyik bokája hiányzott, ezért nem volt már katona. Szerinte Würzburgot azért nem bombázták, mert Churchill itt
járt egyetemre, és nem akarta romokban tudni ifjúkori emlékeinek színterét. A németek ezt kihasználták, sebesültekkel és kórházakkal van tele a
város, mesélte a pincér. Kérdeztük, tud-e itt magyar parancsnokságról. Nem, ezt az egyenruhát még nem látta. De Nürnbergben olasz és magyar
parancsnokságnak is kell lennie.
Döntöttünk. Sötétedéskor felszállunk az első, Nürnberg irányába menő vonatra. Nürnbergben magyar parancsnokságot keresünk, igazoljuk
magunkat és kérünk papírokat Magyarországra, az első vonalban levő alakulatunkhoz! Felvillanyozódtunk. Az elfogyasztott sör hatására
hajlamosak voltunk mindent rózsaszínben látni.

Megint szerencsénk volt. A pályaudvaron hangszóró jelezte, hogy újabb szabadságos vonat érkezik Hamburgból Bécsbe. Jól körülnéztünk, látunk-e
fölszállni Feldjagereket vagy gestapósokat? Tiszta volt a levegő. Az indulás percében felléptünk. Á vonat még éjfél előtt indult, de fél óra múlva
megállt a nyílt pályán, és február 18-án délutánig egyhelyben álldogált, akkor ment csak végre tovább. Nem barátkoztunk, változtattuk a helyünket.
Az egyik állomáson — nem láttuk a felírást — a hangszóró bemondott valamit, de nem értettük. A vonat álldogált, senki nem szállt se le, se föl. Az
állomás indító vasutasa gyors léptekkel a mozdony irányába haladt. Lekiáltottam az egyik vasutasnak: — Mikor érünk Nürnbergbe? — Ember, hát
nem hallotta? Ez Fürth! Bombázás miatt nem megyünk be Nürnbergbe!
— Leszállás, fiúk — kiáltottam, és vad tülekedésbe kezdtem a kocsi vége felé. Olyan tömeg volt, hogy láttam, nem jutunk el az ajtóhoz. A vonat
fütyült, és egészen lassan megmozdult.
Éppen ablaknál álltunk. Lerántottam és segítettem Bandinak kiugrani. Sikerült. A vonat még alig 4-5 kilométeres segességgel gurult csak. Két
német segítségével kilógattuk Picit az ablakon és Bandi egészen jól elkapta. Aztán engem lógattak ki, ugrottam, elestem, gurultam, de nem a vonat
alá, szerencsére.
Még sikerült köszönetet ordítani a vonatra, aztán ott maradtunk hárman az üres pályaudvaron. Töksötét volt, este 3 óra körül. Mire megtaláltuk a
kijáratot, elment az utolsó villamos Nürnberg felé. Egy félig nyitott romszobában éjszakáztunk. Nagyon elveszettnek éreztük magunkat a rideg
német éjszakában.
Reggel az első villamossal elindultunk a városba. Jó 10 kilométert döcögött velünk. A végállomása a nürnbergi főpályaudvar volt. Az épület
homlokzata teljesen épnek látszott. Mögötte azonban minden romokban hevert.
Senki sem tudta, van-e Nürnbergben magyar parancsnokság. Ügy döntöttünk, hogy addig járjuk a várost, amíg magyar katonák nyomára nem
akadunk.
Egyszer csak katonák jöttek szemben, géppisztollyal a mellükön. A német egyenruhán ismerős karszalag: piros-fehér sávokon egy körben zöld
nyilaskereszt rondáskodott. Nyilasok! Nem volt időjik se eltűnni, se semmit megbeszélni. Hangos „Heil Hitlerrr!"-t ordítottam, és karomat
előrenyújtottam, majdnem kiböktem az első szemét. Piciék is ordították a jelszót. — „Kitartás! Éljen Szálasi!" —■ volt a válasz. Lehettek vagy
hatan. Öt-hat magyar egyenruhást kísértek.
Nem adtam ki kezemből a kezdeményezést. Magyarra váltva a szót közöltem, hogy felgyógyult sebesültek vagyunk stb. stb., a végső győzelemig
harcolunk stb., és erre keressük a lehetőséget, és hol van a legközelebbi parancsnokság, ahová beosztottaimat vezethetem felszerelés és
állománybavétel céljából?

Azt felelték, hogy ők a „Kossuth" SS-hadosztály járőrei. Csellengő katonákat keresnek a hadosztály létszámának feltöltése céljából. Minket
tulajdonképpen itt helyben agyon kéne lőniük, de nem teszik, ha önként belépünk a „Kossuth" SS-be!
Megkérdeztem, hogy céljuk-e a végső győzelemig való harc, mert ha igen, akkor belépünk. A válasz az volt, hogy ha emii akarunk, akkor ne
dumáljunk, hanem álljunk be a sorba.
így lettünk SS-katonák. Még a nevünket sem írták föl, de úgy őriztek, mintha foglyok lennénk. Érdekes, hogy a pisztolyomat nem vették el, sőt jó
benyomást tett rájuk, mert ugye, akinek lőfegyvere van, az „fegyverét, lőszerét nem hányja el"... sőt... Egy házba vezettek, ahol vagy 50-60
karszalagos sürgött-forgott. Senki sem törődött velünk. Vagy ötvenen lehettünk, tisztek csak mi. Beszédbe elegyedtünk a többiekkel. Ügy éreztem,
senki sem őszinte. Senki nem mondja meg, tulajdonképpen miért cselleng Németországban, hová igyekszik. Nem meglepő.
Enni adtak. WC-re kimehettünk, de az udvarra már nem. Így jött el az alkony ideje, amikor néhány SS kiterelt minket az utcára, egy ponyvás
teherautóra. A pályaudvarra vittek. Egy fenntartott kocsiba szálltunk, négy fegyveres kíséretében. Sejtelmünk se volt, hogy hová megyünk.
Egész éjjel döcögött velünk a vonat. Hajnalodott, amikor láthatólag megérkeztünk. Az állomás: Grafénwöhr. Német teherautók vittek egy bekerített,
láthatólag óriási kiterjedésű katonai tábor bejáratához. A kaput nagylétszámú őrség őrizte. Egyik oldalon németek, a másik oldalon nyilasok. A
kapu fölött felirat: „Unsere Éhre ist Treue" — Becsületünk a hűség. Ez az SS jelmondata. Nem voltunk víg hangulatban. Mi a fenét akarnak ezek
velünk? Egy iroda ajtajára az volt kiírva: „Ungarische SS Division »Kossuth«". Ide kellett egyenként bemennünk.
Vágni lehetett a füstöt. 8-10 tisztféle üldögélt egy asztal körül. Felemelt karral köszöntöttem őket, Hitlert éltetve. Kikérdezték a személyi adataimat,
és úgy tettek, mintha elhitték volna történetünket az elvesztett transzportról. Kérem, hogy irányítsanak minket a magyarországi arcvonalra,
vadászrep ülő-ezredünkhöz. Magyarul válaszoltak, hogy ez nem lehetséges, Európát nekünk itt és most kell megvédeni. Csak győzelem lehet vagy
halál, és inkább legyünk hősök egy pillanatig, mint rabszolgák egy életen át stb. stb. A plakátokról jól ismert szólamokon túl az volt a lényeg, hogy
tisztek vagyunk, náluk pedig nagy a hiány tisztekben.
Vegyem tudomásul, hogy harckocsielhárító rohamszakasz-parancsnokká neveznek ki mindhármunkat — közben Piciéket is beterelték — és e
pillanattól állományba vesznek. Az igazolványokat * délutáni eligazításon kapjuk meg. Most azonnal menjünk az Übungsplatz 19-re (a 19.
gyakorlótérre) átvenni a szakaszainkat. Egyelőre ugyanis szakaszparancsnokok nélkül gyakorlatoznak. 13 óra után bevonulás az Appelplatzra. Ott
kapunk ebédet és további eligazítást.
Nagy heilhitlerezés közben hátra arc, katonás kivonulás. Igyekeztünk minél messzebb kerülni az irodától. Két háztömbbel odébb úgy döntöttünk,
hogy több hely is szóba jöhet, ahová menni fogunk, csak az Übungsplatz 19 nem!
De mit tehetnénk? És ekkor kezdtük Bandi smucigságát áldani, Elárulta, hogy van egy eredeti százas csomag Symphoniája, Most bedobja a cél
érdekében.
A Mindenható is velünk volt. Egy-két percen belül szembetalálkoztunk egy öregedő, köpcös kis Oberfeldwebellel, A főtörzs egy nagy rakás iratot
cipelt.
Ekkor tartottam a legszebb beszédemet németül. Közöltem vele, hogy hármunkat a magyar parancsnokság nem tart itt. Mi repülők vagyunk.
Nekünk a levegőben kell a végső győzelmet kivívni. Keressük az irodát, ahol kiállítják részünkre a Wehrmacht- Fahrscheint. És most jött az adu:
mivel a vonatunk egy óra múlva indul, és nem akarunk későbbivel menni, és esetleg elkésni a csatából, 100 cigarettát adnánk annak, aki gyorsan
elintézi, hogy a papírokat megkapjuk.
Az öreg nyilván hülyének nézett minket, de a szemét nem tudta levenni a cigarettáról. Egy ideig tétovázott, vakarta a fejét, majd kibökte: — Erledigt!
— azaz el van intézve. Nyúlt a cigaretta után. Bandi könnyed mozdulattal visszatette a táskába. A kisöreg nem sértődött meg, hanem fölírta
magának: Leutnant Tibor Tobak und 2 Begleiter, bis Fliegerhorst Veszprém, Ungarn. Vagy is, hogy Tobak Tibor hadnagy és 2 kísérő,
Magyarországra, a veszprémi katonai repülőtérig.
Sietve eltűnt. Nem volt akármilyen az a tíz perc, amit visszaérkezéséig a két épület között sétálva töltöttünk. De visszajött és átadta a csodás papírt,
amely e pillanatban a haza maradékát és bajtársi közösségünket jelentette. Mi is odaadtuk a cigarettát.
Gondosan elkerülve a „Division Kossuth" parancsnoksági irodáját, oszlopba fejlődve elindultunk a főbejárat felé. Én néhány lépéssel Piciék előtt
meneteltem. így értünk a kapuőrség vizsga szemei elé. A mi sasos, horogkeresztes dokumentumunk német volt, ezért a német őrség mellé
meneteltünk, Üjabb harsány heilhitlerezés, Felmutattam a Wehrmacht-Fahrscheinünket. Mogorva biccen- tés. — Indulj-t vezényeltem. Az izgalomtól
belülről reszketve meneteltünk. Minden pillanatban vártuk, hogy valaki ordítva fut utánunk, hogy: — Zurück! — vagy — Állj! Szökevények!
Jegenyefasorban vezetett az út az állomásig. Az első kanyar úgy 500 méter után következett. Ahogy a fák eltakarták az őrséget, egyre
gyorsítottunk, végül azon vettük észre magunkat, hogy még Pici is fut. Akkor tértünk magunkhoz és váltottunk át sietős lépésre. A kb. kétkilométeres
utat legfeljebb 15 perc alatt tettük meg.
Csak kapjunk vonatot, Bárhonnan jöjjön is, fölszállunk. Most már nem lehet baj, a legjobb papírunk van!
De amíg vonat jött! Hogy addig mit álltunk ki, azt nem tudom érzékeltetni. Ha most elfognak, csak az agyonlövés marad.
Végre jött egy vicinális. Sejtelmünk se volt, honnan jön, merre tart. A kis állomáson nem mertünk kérdezősködni. Alkonyodott már, amikor a vonat
nagy pöfögéssel elindult. Nagy és végtelen nyugalom fogott el minket. Utoljára januárban, Friedrichsbrunn- ban éreztünk ilyet, amikor a szánkókon
a szanatóriumba érkeztünk.
A vonaton tanulmányoztuk át részletesen becses útiokmányunkat. Szorul szóra úgy volt kitöltve, ahogy az öreg törzsnek bediktáltam. Bis
Fliegerhorst Veszprém. Csodálatos volt ezt olvasni. Igazolvány is volt, vasúti jegy is, élelmezési jegy is, sőt szállásra is jogosított.

A következő napokban minden előnyét kihasználtuk, csak éppen szállást nem volt merszünk keresni sehol. Még mindig tartottunk attól, hogy utolér
a Division Kossuth keze. Álmunkban se gondoltuk volna, hogy Kossuth Lajos neve egyszer ilyen mumus lesz nekünk. Hát nem sokáig voltunk SSek... jót röhögtünk. (Bezzeg nem röhögtünk az előző három napon át!)
22-én hajnalban a vonat nagy állomásra érkezett, mindenki kiszállt. Weiden, olvastuk az állomástáblát. Itt is rengeteg a német katona. Magyarok
csak mi.
Néhány olasz tisztet is látunk, az egyiktől megtudjuk, hogy rövidesen indul egy bumli vonat Regensburgba.
Weidenben szúrjuk ki, hogy lehetőségeink nem korlátlanok. Papírunk ugyan egészen Veszprémig érvényes igazolványként és vasúti jegyként, de
az élelmiszerellátás csak négy naptári napra szól. Persze lehetetlen, hogy ne érjünk haza négy napon belül. Ügy gondoltuk, hogy Regensburgtól,
visszatérve arra a fővonalra, amelyen január első napjaiban cammogott velünk a kórházvonat, már gyorsan utazunk. Linz, Bécs, Sopron, pár óra,
gondoltuk. Hogy aztán Sopron után hogyan tovább? Hát, az még messze volt.
De csak estére érkeztünk Regensburgba, az eddig legkietlenebb német pályaudvarra. Mínusz 10 fok. Érdeklődtünk vonat után, de mindenki csak a
vállát vonogatta. Csak hadianyaggal rakott vonatok húztak kelet felé, kihasználva az éjszakát. A „melegedők" úgy tele voltak, hogy az ajtajukat se
lehetett kinyitni. Fáztunk kegyetlenül. Találtunk egy „Völkiseher Beobachter'-t (a náci pártlap), leterítettük egy oszlop mellé. Ráfeküdtünk,
összebújtunk, mint a kutyakölykök. Fejünk felett a csillagos égbolt és a telihold. Igy éjszakáztunk, vigyázva, hogy ne aludjunk el. Félóránként
felálltunk, megmozgattuk magunkat, majd újra összebújva bóbiskoltunk. A holdfényes, derült éjszaka ellenére bombázás nem volt. Nem sajnáltuk.
Jellemző egyébként, hogy amióta hivatalos igazolványnyal utazunk, azóta senki nem igazoltat. Ilyen az élet.
Reggel Sondersehnellzug (gyorsvonati különjárat) érkezett nyugat felől. Felszálltunk. Helyet is kaptunk, nagyúri módon utaztunk. Azonnal elaludtunk.
Németek ráztak föl. Nem megy a vonat tovább. Linzben vagyunk.
Irodáról irodára rohangásztunk, de mindenütt csak azt a választ kaptuk, hogy bombázás miatt Bécs közvetlen vonalon egyelőre megközelíthetetlen.
Az egyik vasutas azt tanácsolta, hogy a Linzből éjfél előtt induló vonattal menjünk el Seltzthalig, onnan biztosan lesz csatlakozás Grazba.
Nagyszerű, ez a mi vonatunk!
A február 23-ról 24-re virradó hajnalra már az Alpok kellős közepén voltunk. A seltzthali pályaudvar gyanúsan üres volt. Menetrendszerű vonat
ugyanis innen naponta csak egy van — Linzbe. Most mit tegyünk?
Hanem a szerencsénk nem hagyott el. Déltájban egy hosszú teherszerelvény érkezett München felől. Két villanymozdony is vontatta. Az egész
szerelvény platókocsikból állt, rajtuk szürkésfehéres álcázó színű Tigris és Királytigris páncélosok, -műhelykocsik, üzemanyagkocsik lapultak
vésztjóslón. Most láttuk, hogy tele van katonákkal is. 50% az esélye annak, hogy a magj^arországi arcvonalra mennek.
A vonat mindkét oldalát azonnal géppisztolyosok kezdték őrizni. Odamentem az egyikhez és megkérdeztem, hová mennek. Naiv dolog volt. Az SS
katona kémnek nézett minket. Ránkfogta a géppisztolyát, közölte, hogy Meier Standartenführerhez visz, majd ő dönt a sorsunkról.
„Panzer Meier" — így hívták a katonái — az egyik platóra szerelt tereptarka autóbuszról irányította a szerelvényt. Az ablaknál ült, kikönyökölt. Nem
hagytam a katonát jelenteni. Stentori hangon fölordítottam a parancsnoknak a heilhitlert, majd engedélyt kértem, hogy felszállhassunk a vonatra,
mert rni Magyarországra megyünk, repülőalakulatunkhoz, természetesen a végső győzelemig harcolni. Meier lenézett ránk. Feszes vigyázzban
vártuk a döntését. — Blödheit! Aufsteigen! (Marhaság! Szálljanak föl!) — Elfordult, és láthatólag egy palack kiürítéséhez látott hozzá.
Katonánk egyesapásra megváltozott. Közölte, hogy van itt egy SS-Mann, aki tud magyarul. Megint szerencsénk volt. Egy fegyver- mesteri
műhelykocsiba ordított föl valami fertelmes német tájszólásban. A kikászálódó cingár, kesehajú legény tűrhető magyarsággal közölte, hogy ő népi
németként került az SS-be. Bánáti sváb, nem önként jelentkezett. És másszunk föl, jó helyünk lesz.
Még mindig nem tudtuk, hová megyünk. A sváb SS annyit megsúgott, hogy vagy a Balatonhoz, vagy a Garamhoz tartanak. Elhatároztuk, hogy
nagyon fogunk figyelni, időben lelépünk, nehogy újra belekerüljünk egy SS alakulatba.
Egyelőre azonban a kocsiban vígan duruzsolt egy rajkályha. Valami keveset enni is kaptunk. A két német méltányolta repülő- voltunkat, és azt, hogy
felgyógyult sebesültek vagyunk. Megtudtuk tőlük, hogy alakulatuk felmorzsolódott az Ardennekben. Most —- feltöltés után — vadonatúj
páncélosokkal és elég sok újonccal újra bevetésre mennek. A hadosztály hat szerelvényt töltött meg és ez a vonat az él.
A műhelykocsiban két emeletes vaságy volt, az egyik a házigazdáinké, a másik ágy alsó része szabad. A felső részén tereptarka sátorlapba
burkolt csomag, gondoltuk, fegyverek. így ketten az ágyban alhattunk, egyikünk pedig a kályha mellett lesz ügye-; letes, őt majd váltjuk. így
rendelkezett házigazdánk.
Közben alkonyodni kezdett és a szerelvény lassan meglódult. Ezúttal nem villamos vontatással, mert két gőzmozdonyt kötöttek eléje. Ez jó jel volt,
mert korábban kifigyeltük, hogy a grazi irány felé nem volt a pálya villamosítva. És valóban nagy örömmel konstatáltuk, hogy a váltók a nekünk
kedvező irányba terelték a vonatunkat.
Ez a szerelvény száguldott összes eddigi németországi vonataink közül a leggyorsabban. Minden pillanatban azt hittük, hogy a sok harckocsival
együtt legurulunk valamelyik szakadékba. Picivel kezdtük az alvási próbálkozást, de nem sikerült. Olyan hideg volt, hogy egyszerűen nem lehetett
aludni. A robogó vonat a —15 fok hidegben kihúzott minden meleget, hiába tüzelt Bandi. A szerelvény időnként rángatva fékezett, kocsink néha
egész bakugrásokat produkált.
Az egyik, különlegesen nagy erejű ugrás és rántás után — éppen mégiscsak elszunnyadtam egy kicsit — arra riadtam fel, hogy rám- ugrik valami
nehéz test! Első pillanatban azt hittem, hogy Pici megőrült és rámdobta magát. De nem. Ahogy lassan tapogatni kezdtem a rámnehezedő terhet,
egyre jobban megrémültem. Ez egy rémfilm! Nem „ami", hanem „aki" nehezedett rám. Egy hullamerev emberi test! Az irtózattól felordítottam. Pici
káromkodott, Bandi odárohant.

A két német is kikászálódott vackából. Csakhogy ők nem voltak megdöbbenve. A holttest SS egyenruhában volt. Torokhangú morgás közepette
levették a dögcéduláját. A vonat zakatolt az éjszakában. Az öreg kirúgta az ajtót, káromkodva kivonszolták Schmiedtet (nevén szólították a
megboldogultat) a kocsiból, majd némi lóbálás után nagy ívben kidobták a szerelvényből. Aztán mint akik dolgukat jól végezték, visszatértek a
szerelőkocsiba.
A jelenet még a mi meglehetősen edzett idegrendszerünket is sokkolta. Alvásról szó sem lehetett. Így hát kérdezés nélkül is megtudtuk a történet
előzményeit.
Schmiedt fegyvermester volt, ebben a kocsiban tanyázott. Egészen tegnapelőttig, amikor is jelentős mennyiségű szeszhez jutott, és München
tájékán kedvet kapott egy kis sétára — a szerelvény tetején. Hogy egyensúlyát el ne veszítse, természetesen a villamos felsővezetékbe
kapaszkodott. Így érte a halál. „Panzer- Meier" csak annyit mondott, hogy tüntessék el a hullát, aztán az első bornbatámadásnál vagy harci
cselekménynél jelentsék elesettnek. Mivel ez eddig nem történt meg, így az ennivaló, amellyel megkínáltak minket, tulajdonképpen Schmiedt
fejadagja volt.
Ennyit ért akkoriban az emberi élet.
Dideregve próbáltuk vonatunk irányát betájolni. Mire a tájolás sikerült, hajnalodott. Február 25. Bécsújhely felé tartunk. Tehát csak a Garamhoz
mehetnek.
A vonat szédítő sebességgel haladt. Az idő derültnek ígérkezett. Minden pillanatban várhatóak lesznek akár II—2-esek, akár Mustangok vagy
Lightningek. Szívből fellélegeztünk, amikor harcias szerelvényünk végre az óriási kiterjedésű bécsújhelyi vágányhálózaton csattogott...
Alighogy megállt, elbúcsúztunk vendéglátóinktól. Kialvatlanul, félcentis szakállal elindultunk a vágányok között vasutast keresni. Lázban voltunk. Ügy
éreztük, már csak egy ugrás a „haza". A haza, amely már csak tenyérnyi, s ezen a maradékon is nyilasok járják haláltáncukat. Mi lehet a megszállt
területeken? Mindenre gondoltunk, csak jóra nem. A Szózatból és a Himnuszból nekünk már csak az ezredünk közössége maradt. Ezért vállaltuk a
kalandos, következményeiben kiszámíthatatlan vándorlást kelet felé. Nekünk Veszprém jelentette a megpihenést, a magyar szót, a híreket és a
családot.
Most már mindez oly közelinek tetszett. És tulajdonképpen az is volt
Délben felültünk egy menetrendszerű vonatra. Február 25-én dél-

után újra átgördültünk a magyar határon. Leírhatatlan volt az örömünk, amikor a késő délutáni órákban egy csattogó, ócska — és mégis csodálatos
— MÁV feliratú kocsi Szombathely felé indult velünk. Éjszaka érkeztünk a városba. Hajnali háromkor egy Veszprém felé induló 424-es mozdony
vontatta vegyesvonat egyik kocsija minket is tartalmazott.
Délután három óra körül megdicsőülten vettük észre, hogy vonatunk elérte a veszprémi repülőtér parancsnoksági épületeit.. Láthatóvá vált a
felszállópálya, a készültségi gépek ugrásra kész szürke teste és a „Drótkefe erdeje". Csikorogni kezdtek a fékek, hirtelen azt hittem, hogy Pici
meghúzta a vészféket. De nem — a szemafor mutatott tilosat. A vonat megállt a töltésen, még a repülőtéri út sorompója előtt. Látótávolságban
voltunk a mieinktől!
Gyorsan leemeltük Picit, és — igen meghatottan — elindultunk a töltésen lefelé a szervizút irányába ...
Megérkeztünk! Itthon vagyunk!

Végre megint a Pumaszálláson
1945. FEBRUÁR 23. — 1945. MÁRCIUS 21.
December 24-e jutott az eszembe, az, amikor a sebesültszállító Storch elindult velem Szombathely felé. Akkor nem is sejtettem, hogy még
visszajutok a fiúk közé, a megszokott puskapor- és bcnsinszagú környezetbe.
Három eléggé szánalmas külsejű repülőhadnagy mászott le a töltésről. Soványak, gyengék, piszkosak voltunk. De boldogok. Hazaértünk a nagy
„családunkhoz", az ezredhez.
Vajon kiket nem látunk többé viszont?
Kiértünk a parancsnokság felé vezető szervizútra. Pár lépés után tereptarka Mercedes fékezett mellettünk. Öreg barátom, a Lapos ugrott ki és öleit
át mindhármunkat, sorban. Már leírtak minket, Picit és engem. (Bandi nem volt az ezred állományában.) Két hónapi távollét után éppen Lapos
barátom az első, akivel találkozom !
Első mondataiból kiderült, hogy Fuszek Rudi és Karsai „Pacsó" hadnagyok az évfolyamunkból már nincsenek az élők sorában. Csatlakoztak
repülő hősi halált halt bajtársaink hosszú sorához, mint ahogy Dómján Slajmi törzsőrmester is, aki januárban esett el.
Egy-két perc múlva már a régi barakkban, a nagy készültségi szobában voltunk. Az első megdermedt pillanatokat harsány örömrivalgás követte.
Aztán félórás beszélgetés során sok mindent megtudtam. A lényeg: amolyan vihar előtti csend van. Üj gépeket kapott az ezred, a G—10-esek
beceneve „Kövér Messzer", mert nagyobb a kompresszoruk meg a motordekli, vagyis a motorháztető. A légcsavarlapátok is szélesebbek,
nagyobb az oldalkormány is. A motor maximális teljesítménye 8000 méteren 2000 LE, de a fiúk szerint 6000-ig jobb lenne egyFritz — az „F" jelű
sorozatból — vagy a Győrben gyártott G—8-osok.
Vonat vonat után dübörög Veszprém felé, az ablakon át látni őket. Igen erős páncélos csoportosítás készül. A német hadvezetés az utolsó erejét
szedi össze, támadni akar. Hát ebbe csöppentünk bele.
Mentünk az öreg Pumához, jelentkezni. Nem volt sok felhajtás.

Egy mosoly, egy kézfogás. Vissza a Drótkeféhez első tisztnek — szólt a parancs —, de előtte kötelező pihenés, feltáplálás, Rova- (orvosi) vizsga,
gyakorló repülések. Március 10-től készültségadás.
Picit állományba vette ugyan az „öreg", de csak földi szolgálatot engedélyezett neki. Kontraszty Bandit pedig útbaindította Lévay Szőr FW 190eseihez, a csatásokhoz.
Március 10-ig napjaim evéssel-ivással, alvással és némi repüléssel teltek el. Közben újabb és újabb gépek érkeztek, ezeket repültem be. Ehhez
nem kellett Rova-vizsga, csak a bevetésekhez. Az első startomnál ugrált egy kicsit a Kövér Messzer, aztán ment mint a vaj. Ezekre a gépekre már
csak színes szolgálati számok voltak felfestve, egyéb lajtsromjelük nem volt. A Zongoráéi pirosak, a Retekéi sárgák, mi pedig kékek lettünk.
Csak az én napjaim voltak viszonylag nyugodtak. Március 6-ától mindkét osztály teljes bevetésben volt. Másodikán az időjárás nagy havazással
téliesre fordult, köd, havas eső akadályozta a repülést. Nagyon nehezen viseltem, hogy nem mehetek a bajtársaimmal együtt bevetésre. Ki kellett
várnom a Rova-vizsga napját
A német támadás öt helyen indult meg, de a beérkezett elsővonal-jelentések szerint csak a Balaton és a Velencei-tó közötti szakaszon sikerült
jelentősen előretörni. Az éjszakák a német előnyomulás ellenére is nyugtalanok voltak, mert a PO—2 mintájú zavarógépek éjszakánként
menetrendszerűen megjelentek. A fényeket keresték, aztán ledobták rájuk kisméretű bombáikat. Noha a veszprémi Vár területére még nem jutott
belőlük, így óvóhelyre sem Pufi — akivel megint közös szobánk volt —, sem én nem jártunk. A varrógépszerű berregés és az időnkénti robbanások
miatt mégse tudtuk magunkat kipihenni.
A pillanatnyi német sikerek ellenére sem nekem, sem bajtársaimnak nem voltak illúzióink a háború elvesztését illetően. Pontosan fel tudtuk mérni
az anyagi és (a létszámot tekintve) emberfölényt, amellyel szemben álltunk. De nem nyavalyogtunk arról, mi is lesz velünk. Tettük a dolgunkat, úgy,
ahogy azt becsületünk és az ezred becsülete megkívánta. Horatiusnak a gimnáziumban tanult sorai szellemében: „Si fractus ülabatur orbis —
impavidum ferient ruinae ..." (Szabad fordításomban: Ha recsegve- ropogva összedől is a világ, rettenthetetlenként temetnek el a romok.) A
hősinek vélt elszántságban kissé tetszelegve napirendre tértem leendő sorsom felett.

Hanem a szeretteimet igen féltettem. Géza öcsémet még karácsony előtt vitték el a leventékkel együtt Németországba, Veszprémen át. Értesíteni
tudott, egy éjszakán át nálam volt. Semmi téli holmija nem volt, kiskabátban, rongyos cipőben indult neki a télnek és a bizonytalanságnak. Volt egy
csodálatos, irhából készült pilótabekecsem. Saját tulajdon, nem kincstári. Neki adtam, egy pár új cipővel egyetemben. Három nap múlva Herendről

hozta vissza a bekecset egy sofőr. Géza nem tartotta meg, arra gondolva, hogy a bevetéseken szükségem lehet rá... Az első, egyben (a háború
végéig) utolsó életjelt valahonnan Magdeburg környékéről kaptam tőle. Tábori lapon írta, hogy éhezik és fázik, a németek „önkéntes" páncélöklös
rohamosztagosokat szerveznek a magyar leventékből.
Anyámról és másik, nyolcéves öcsémről semmit se tudtam december eleje óta. Akkor Rákoscsabán voltak. Menyasszonyom Pesten rekedt.
Azt hiszem, beletörődtem a megváltoztathatatlanba. Nem sok reményt fűztem a túléléshez. Ekkor már 40 bevetés fölött voltam. A matematikai
valószínűség nem ígért semmi jót.
Március 10-én teljesen formális orvosi vizsgálaton estem át. Megkérdezték, alkalmasnak érzem-e magamat újra harci bevetésre? Habozás nélkül
igent mondtam. Alkalmasnak találtattam „I./a kategóriájú repülőgépvezetőnek". Délután már ülőkészültséget adtam Huszár Pufival. Meg is kaptuk a
startparancsot. Dég—Mezőszilas légterében alacsonytámadó II—2-esek! Persze, bár öt perc alatt a helyszínen voltunk, az Il-eknek hűlt helyét
találtuk. Hűlt? A környéken minden égett...
A felhők 5000 méter körül, 9 tizedes borultsággal fedték az eget. A Sárvíz-csatorna fölött húztunk délkeleti irányba, amikor Simontornya fölött hat
szovjet nehéz légvédelmi löveg össztüzébe kerültünk. A lövegek számára a pamacsokat megszámolva, szovjet eredetre pedig a robbanás
füstjének színéből lehetett következtetni. A saját nehéz légvédelem pamacsai sokkal világosabbak voltak.
Az első össztűz magassága igen pontos volt, de kb. 300 méterre tőlünk balra. Ráfordultam a pamacsokra, és közben nyomtam a gépet. Így a
következő össztűz pamacsai tőlünk jobbra és magasabban jelentkeztek. Közben természetesen teljes gázzal igyekeztünk az üteg hatótávolságából
eltűnni. Üjra a pamacsokra fordítottunk. Még egyszer tüzeltek, de már mögénk és alánk. Aztán vége. Persze másként alakult volna a helyzet, ha
elsőre belekerülünk a szórásba!
180 fokos forduló után úgy határoztam, hogy elhagyva a célrepülési magasságot, átváltok földközelbe. Meredek zuhanás után a Sárvíz mentén
söpörtünk végig, állandó nyaktekerészet mellett. Nem tartottam meglepetéstől, mert a zárt plafon hátterében minden gépet jól észlelhettünk volna.
Alattunk akkoriban jellegzetes képek: kilőtt harckocsik, szovjetek, németek vegyesen. Nagy sárban elakadt rohamlövegek. Jöttünkre magukat
hasravágó német katonák, égő tanyák.
A Sárvíz keleti oldaláról Dég magasságában lapos gépágyútűz a szovjet csapatoktól. Nincs kedvem megkeresni őket és alacsonytámadni. Nem
azért küldtek, a túlbuzgóságról meg már régen leszoktam.
Egy-egy pillanatra kivillan a nap. Egy tanyán békés kép: fehérneműk száradnak. Egészen valószínűtlen, de így van, 500 méterre a tüzelő
rohamlövegektől.
Lassan már egy órája repülünk. A légtér üres. Ideje visszatérni. Milyen hamar visszaszoktam a harcrend repülésébe! Ügy váltunk Pufival, jobbrabalra fordulva, mintha nem is lett volna a két és fél hónapos kihagyásom. Jó érzés, jó az új gépem is, a „Kék tizenegyes", a 11-es számot ugyanis
kékkel festették a törzsre. A műszakiak szerint ezek a gépek 30-40 óra után motorcserére szorulnak. Persze mostanság nagyon nehéz egy gépbe
30 órát belenyomni. Gyakorló repülések nincsenek, minden repülés bevetés. Márpedig 30 órát be\'etésen tölteni, anélkül, hogy se kiugrani, se
hasraszállni ne kelljen — nem könnyű. És 30 óra alatt meg is lehet halni, sebesülni vagy fogságba esni. Egy bevetés átlagosan 60-70 perc.
Repülési időnk eltelt, indultunk hazafelé. Minden simán ment, akár egy gyakorló bevetésen. Tulajdonképpen csak most éreztem, hogy visszatértem
az ezredhez.
Leszállás után átvettük a bevetési adagot. A kis kartondobozban egy tábla csokoládé, keksz, cukrozott gyümölcs, krumpli- vagy szőlőcukortabletták, mazsola, összesen körülbelül fél kiló. Csupa olyasmi, ami akkor teljességgel elérhetetlen volt. (A város „barát- kozóbb természetű"
hölgyeinek gyorsan fellobbanó érzelmeit nemegyszer a csokoládétáblák utáni vágy is táplálta.) Minden bevetés után járt egy doboz. Ma sem
tudom, mi lett azokkal, amelyeket tulajdonosuk nem vehetett át, mert már a túlvilági vadászmezők fölött járt?
Március 11-én délelőtt a rajunk szabad vadászatra kapott parancsot, a Gánt—Székesfehérvár—Velencei-tó háromszögben. Dániel hadnagy Szűcs
szakaszvezetővel, jómagam pedig Pintér Gyula hadnagy kíséretében startoltam. 6000 méter magasságban értük el a móri horpadást, amikor
eddig soha nem érzett füstszag ütötte meg az orromat. Pillanatok alatt erősödött a szag, majd jött a füst is. Fehéres füst töltötte meg a kabint.
Kigyulladt a gépem! Megnyomtam az adógombot és közöltem a rajjal: — Gépem valószínűleg ég, kiválók a kötelékből, kényszerleszállást kísérelek
meg, vagy kiugróm! — Dániel nyugtázta.
Saját térület fölött voltunk. Gyorsan lekaptam a gázt. És ekkor legnagyobb, de igen kellemes meglepetésemre a füst gyorsan alábbhagyott, a kabin
levegője tisztult. Mi a fene lehet ez? Lassan újra rátoltam a gázt, és közben már felvettem a veszprémi kurzust. Fél pere múlva újra füstfelhő! Ekkor
esett le a tantusz: nem olaj ez, hanem glykolfüst a javából! Megnyugodtam. Egészen kis gázzal folytattam utamat, állandóan süllyedve. Minden
gázadásnál újabb füstfelhő. A hűtőfolyadék hőmérsékletét a piros zónában mutatta a műszer, amikor kemény rázással földet értem a veszprémi
reptéren. Begurultam.
A glykol betöltőnyílását záró dugó a kb. 15 cm-es biztosító láncon fityegett... Ahogy melegedett a glykol, úgy fröcsögött ki, és a forró alkatrészeken
fehér füstté vált és ezt véltem én a gépem kigyulladásának.
Már világos volt előttünk, amit a hadijelentések elkendőztek, hogy a német áttörési kísérlet kifulladt. A naponta kapott elsővonal-jelentések és
személyes tapasztalataink is ezt látszottak igazolni. A szovjet légi tevékenység megélénkült. Egyre gyakrabban jelentek meg a La—7-esek. Nem is
a kontúrjaikról ismertük fel őket, hiszen megtévesztően hasonlítottak a La—5-öshöz, hanem a viselkedésükről. A La—7-esek pilótái — tudva és
érezve, hogy gépük többet tud, mint a korábbi változatok — sokkal magabiztosabbak és támadóbb kedvűek lettek a La—5, a Jak—9 vagy a Jak
—3-as típusokban ülő kollégáiknál. Bár a La—7-es a háború végéig sem vette át ezredünknél a Mustangoktól a „mumus" szerepét, de jobban
kellett ügyelni egyes dolgokra, olyanokra, mint a légtérfigyelés, a repülési magasság és kerülni kellett a szintben való fordulóharcot. A
leglényegesebb problémát a repülési magasság jelentette. A magyar légtérben megjelenő gépek közül 6—10 000 méter között csak a Mustang
volt — paramétereit tekintve —■ jobb a mi G 10 és K 4 változatú Messzerjeinknél. A La—7-esek sebessége azonos volt a mienkkel, de jobban

fordultak. Mi viszont jobban emelkedtünk, és az emelkedés következtében erőnk egyre duzzadt 8000 méterig.
Szóval az arcvonal megmerevedett. A németek szerint azért, mert a harckocsi-hadosztályoknál alig-alig csordogált a benzin. Tény, hogy egyre több
beásott német harckocsit láttunk védelemben. Az amerikai Mustangok és Lightningek pedig szakadatlanul, precízen és szisztematikusan támadták
az utánpótlási vonalakat, tartályvagonokra és -kocsikra vadászva.
A támadás megindulásakor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a stratégiai cél elsősorban a román olajvidék. Ezt akkor már irreálisnak tartottuk. Én a
magam részéről titkon Budapest felmentését reméltem, és azt, hogy viszontláthatom szeretteimet. Most, március 11-én ez már teljesen
lehetetlennek látszott. Magunk is láthattuk a szovjet ellentámadás megindulásának előjeleit.
A bevetések igen megszaporodtak. Volt olyan nap, hogy három bevetésre indultam. Elsősorban kísérések: magyar és német csatarepülőket és
Me 210-es gyorsbombázókat kísértünk. A legfontosabb az volt, hogy „védőernyőt" képezzünk, míg ők ledobták a hasuk alatt hordott bombákat.
Attól kezdve meg tudták védeni magukat, sőt!
Akadt azért izgalom is. A délelőtti kísérési feladatok után tizennegyedikén, úgy 15 óra tájban, 15 perces készültségből kaptunk startparancsot,
összeállitásunk a szokott: Dániel, Szűcs, Pintér Öcsi és én. Bár a rangidős én lennék, Dani vezeti a rajt. Hiába, én azért a sebesülésem után
jócskán kiestem a gyakorlatból. Űjra bele kell jönnöm a légtérfigyelésbe, és általában újra kell csiszolnom a reflexeimet.
Loholtunk az erdőszélre, ahol a délelőtti bevetések után még ki sem hűlt motorú gépeink pihentek. Gyors beugrás, ejtőernyő, bekötés, a motor
beindult. Dániel integet, a nagy zajban nem értem, mit akarhat, de kiszúrom, hogy Szűcs Feri gépe nem indul, a szerelők megnyitották a
motorfedelet...
Intek, hogy menjünk, Dani bólint, kifordul. Én utána, öcsi követ. Gurulás közben már adja a szöveget az Erdő: — Drótkefe 1., itt az Erdő.
Jelentkezzék! — Erdő, itt a Drótkefe 1. Jelentkezem! — válaszolja Dani.
Beállunk a Papod felé, a startirányba. Még egy pillantást vetek a túlsó oldalra, tele van gépekkel. A Ricsi század, a 101/8. század és a Retek
egyszerre értek vissza, nagy billegtetéssel. Folyik a tankolás.
Előrenézek, majdnem vonalban vagyunk. Dani bólint, kezdjük a gázadást. Elemelkedés, közeledik a Papod, futó be, fékszárny, majd újra az Erdő:
— Drótkefe 1., itt az Erdő. Szabad vadászat Enying térségében!
Rövid a szöveg, de érthető. Tehát a sűrűjébe. Enying a harcok egyik fontos pontja, egyik legeredményesebb vadászrepülőnk, Szentgyörgyi Dezső
szülőfaluja. Képzelem Dezső mit érezhet, amikor nap nap után látja a házukat, ott élnek a szülei. A falu tudtommal többször is gazdát cserélt.
Most mi igyekeztünk arrafelé. Legalább 6000 méteren futottunk be a bevetési légtérbe. Kitűnő látási viszonyok fogadtak. Olyan élesen láttuk a
földet, mint holmi térképet. Elkezdtük a forgolódást, jobbra, balra váltottunk, általában 90 fokos fordulókkal. Így az egész légteret jól áttekinthettük.
"A földi harcok nyomát most alig lehetett észlelni, csak itt-ott láttunk tüzeket.
Hirtelen Öcsi éles hangja: — Drótkefe! Előttünk három órában, jobbra gépek! — Kettő! — mondom én. — Látom őket! — így Dani.
Élesen emelkedve feléjük fordulunk. Puskáink bekapcsolva, célzóberendezés kihúzva. Támadunk! Emelkedésben vagyunk, magassági fölényhez
jutottunk, amikor szinte egyszerre ordítjuk: — Németek!
Valóban, most már látjuk a fekete kereszteket. Ök is észlelnek minket, elfordulunk egymástól. Az Erdő újra irányít, Simontornya fölé küld. Most már
németek sincsenek. Az idő múlik. Már csak 20 perc a repülési időnk.
Kezdtem hinni, hogy mára végeztünk, amikor újra az Erdő: ■— Drótkefe! Itt az Erdő! Székesfehérvár, dél. Il-ek alacsonytámad- nak! — Éles, 180
fokos forduló közben nyugtázunk. A Sárvíz fölött nyomjuk teljes gázzal. Lassan vesztjük a magasságot, a sebességünk 700 km/h körül van.
Fehérvár alatt vagyunk, magasságunk több mint 5000 m. Az Il-ek „dolgoznak", villanások, nagy füstfelhő, amint „kosárszámra" szórják kicsi, de
hatásos bombáikat. Ahogy rácsapás után felhúznak, a füstben megcsillan kék hasuk. Ilyenkor lehet őket „kiszúrni". Különben nagyon nehéz
piszkoszöld terepszínűket a talajtól megkülönböztetni.
Meglátjuk őket, máris éles spirállal vesztjük a magasságot. Igen nagy a sebességünk, le kell venni a gázt, ropog a fülem, mint a géppuska. Hiába,
túl nagy a sebesség, így is csak pillanatokig lesz alkalom a lövésre. A fejretrimmelt gépet közben vissza kell tekerni farokra, mert alig lehet
vízszintben tartani. 200 méterre vagyunk a földtől, amikor az Il-ek mögött támadunk. Másodpercek tört része alatt Dani a jobb szélsőt találja, az
alulról lőtt 3 centis robbanása villan az II szárnytövében, és ég az egész gép. Az én háromcentis sorozatom elmegy az II mellett! A 12,7-es meg mint
a tűzijáték pattog le a páncélról. Már magam is elrohantam az II mellett.
Öcsi eltűnt. Később kiderült, hogy neki sikerült a rájutó gépet alulról megsorozni, de az elég messziről kilőtt első rövid sorozata mellément. Jobbra
helyesbített, ám már olyan közel került hozzá, hogy egy nagy fekete tömeg volt az egész II. Kilőtte rá a rövid, két-három lövésből álló 3 centis
sorozatát. Ahogy az olaj hűtőbe beletrafált, az egész revikör kivilágosodott. A következő századmásodpercben elrohant az II mellett, és jobbra
meglátott egy vadászt. Felhúzott, szembe a vadásszal — akkor látta meg a számomat, a kék 1 l-est. Megvallom, én is Jaknak néztem őt. Daninak
minden lőszere kifogyott, közölte rádión. így hazafelé indult. Mi utána, az üzemanyagunkból nem futotta további kalandozásra.
A pokoli légvédelmi tüzet, amelyet valószínűleg mindkét oldalról kaptunk, csak a rácsapás után vettük igazán észre. De ezúttal szerencsénk volt. Az
Il-eket vagy nem kísérték vadászok, vagy olyan gyorsan támadtunk és tűntünk el, hogy tempókésésbe kerültek velünk szemben.
Hazaérve Öcsi és Dani nagyot billegtettek az ugráló és integető szerelőknek. Én „pótlékként" kivágtam egy meredek piruettet a-tiszteletükre.
Leszállás után megtudtuk, hogy Szűcs Feri motorja nem indult.
Halasiéit raja is bevetésen volt, veszteség nélkül. Pufi lelőtt egy

n-t.
Jó ebben a rajban repülni. Kialakult taktikánk lényege a gyors támadás és a határozott „lelépés". Az Il-ek ellen is ez a legbiztosabb, ha van
vadászvédelmük. Márpedig, hacsak nincs egész alacsony plafon, mindig van.
Szerettük magunkat „szürke farkasoknak" nevezni. Gyerekesen tetszelegtünk ebben, növelte önbizalmunkat. Szükség volt rá. Meg kellett őrizni a
túlélés szempontjából oly lényeges támadó szellemünket. Aki támad, az mindig előnyösebb helyzetben van, mint az, akit megtámadnak.
De ravaszok is igyekeztünk lenni. Ha nem volt jó a pozíciónk, gyorsan eltűntünk, hogy a napból vagy magassági fölénnyel támadjunk inkább. Ha
viszont jó volt a pozíció, azonnal, tétovázás, az ellenség számának mérlegelése nélkül támadtunk. Támadás után nagy sebességgel a fűhöz
tapadtunk, vagy ha jó felhők voltak, akkor — nagy sebességünket és kitűnő emelkedőképességünket kihasználva — meredeken húztunk közéjük.
Semmi esetre sem álltunk le szintben fordulózni. Sok „fiatalt" így lőttek le. A felhőbe húzás nem kizárólag menekülést jelentett. Taktikai fogásnak
számított. Látszólag kivontuk magunkat a harcból, ám gyakran fordult elő, hogy helyezkedve — kedvező felhőjárás esetén — második támadásra
rendeződtünk.
A vadászok légiharcában latolgatásra nem volt idő. Azonnal kellett dönteni. Ha volt lőszer és benzin, és nem üldöztek, akkor emelkedni kezdtünk,
mindig szemben a nappal.
Március 12-én német csatarepüloket kísért a rajunk Simontornya térségébe. Valahogy elvesztettem a rajt. Nagyon kellemetlen a bevetési légtérben
egyedül maradni és tudni, hogy senki nem fedez sehonnan. Rádiózva kerestem őket éppen, amikor egy, bombáját ledobott FW 190-est vettem
észre. Egymagában, elmaradva társaitól 1000 méter magasan rossz irányba igyekezett. Gondoltam, legalább csinálok valami hasznosat.
Rácsapok, magam után hívom és biztosítom őt, ő meg engem. Mélyen elkeveredtünk déli irányba, eléggé messze a saját területről, ami mindig
bizonyos borzongást keltett bennem. A fiú közben emelkedett. Ügy 2000 m magasan lehetett, amikor eléjé vágtam, és élesén jobb fordulóba vágva
gépemet, megpróbáltam a Balaton irányába csalni. Erre ő rövid sorozattal válaszolt. Jó 50 méterrel jobbra süvített el tőlem! Hűfene, mondom. Fele
se tréfa. Teljes gáz, a Messzert „srófra akasztom" és figyelem az ipsét, nehogy a hasa alját meglássam, mert akkor régen rossz nekem.
Ügy látszik, románnak néz, mert jön szépen utánam. Én pedig csalogatom felfelé, tudva, hogy az ő BMW motorja felfele nem bírja úgy az iramot,
mint az én kifejezetten magassági motorom. Azt azért jól érzékelem, hogy nem Nowotny, a híres német „ász" ül a Focke Wulfban. Egyáltalán nem
húzza úgy, ahogyan lehetne. Közel vagyunk már a 6000 méterhez, amikor mögéje kerülök, majd mellé, jobbra tőle, és ütögetem a fejemet,
nemzetközi nyelven hozva tudomására, mit gondolok észbeli képességeiről Rámnéz. Jól látni
hosszú nyakát és kiugró ádámcsutkáját. „Szégyenkezve" balra leborít és eltűnik a párában.
Március 13-án, délután startparancs: szabad vadászat és felderítés. Négyen indultunk, javuló időjárási körülmények között Cece térségébe, de
csak Berhida térségéig jutottunk. Meredek emelkedés közben Boston és Jak—9-es csoportba botlottunk a felszakadozó felhők között. A Bostonok
3500 körül, a Jakok valamivel magasabban repültek. Mivel jelentős volt a magassági fölényük, azonnal elfordultunk tőlük, de a szemünket rajtuk
tartottuk. Kihúztuk a Mesz- szereket a nap irányába és teljes gázzal, srófra akasztva emelkedtünk. Egy nagy fordulóval már 4000-en voltunk, és
kedvező pozícióban támadtunk.
Dániel és Szűcs átrohantak a laza vadászgyűrűn, mi ketten Pintér Öcsivel lemaradva követtük őket. (A mi kettőnk gépei egészen újak voltak, és a
hangármester azt ajánlotta, hogy legalább hat óra repült időn át még kíméljük őket.) A napból való támadás meglepetésszerűen érte a Bostonokat,
de Dániel mégis egy, a kötelékét védő Jak—9-essel keveredett harcba. Rádión jelezte, hogy a Bostonokkal mi foglalkozzunk. Ekkor már Dani volt
hátul, előtte a Jak sötét füstcsíkot húzott maga után. Szűcsöt nem láttam.

Mi Öcsivel a két utolsó Bostonra csaptunk le. Rövid és gyors rácsapásra jutott idő. Az „enyém" felhőbe húzott, még láttam, hogy öcsi alaposan
eltalálja a másikat, de már negatív szögben kellett zuhannom, majd kihúzni, hogy az időben észrevett, támadó Jakot lerázzam. Feltételezhetően
nem gondolta, hogy a Bostonok támadásában megzavart Messzer most őellene fordul. Márpedig én támadtam. Időben kiszúrta, és mivel
láthatólag ő is egyedül volt, hát elkezdte menteni a bőrét. Volt vagy 1000 méter magassági fölényem, ezzel rányomtam. Ő is. Eszembe jutott a
„bejáratos" motor, azt hittem, teljes gáz nélkül is utolérem. De úgy látszik, ez a Jak az újabbak közül való volt, gyorsabban porolt előlem, mint
gondoltam.
Már-már lőtávolságban egyszerre erős gépágyútüzet kaptam. Kaposvár szélén vagyok! A Jak nyilván Taszárra igyekszik.
Nem is annyira a légvédelem, mint az órám bírt jobb belátásra. Inkább a vacsora, mint üzemanyaghiány miatt kényszerleszállás és fogság. 180
fokos forduló — a füvet borzolva irány Veszprém. Szerényen settenkedtem be a reptérre, ahol már kezdtek „leírni".
Nagy érzés bevetés után azt hallani, hogy ma nem halt meg senki a századból. Fáradtak voltunk.
Március 14-én a jelentések szerint az amerikaiak tömeges vadászberepülést hajtottak végre a Nyugat-Dunántúl egész térségében. Utakat és
vasutakat támadtak elsősorban, benzint szállító tartályvagonokat és -kocsikat kerestek. Találtak is. A támadó német páncélos hadosztályok
üzemanyag-ellátása kétségessé vált.
Ezekre az amerikai gépekre nem kaptunk riasztást. Sejtettük, hogy parancsnokaink kímélni akarják a megmaradt pilótákat az — előre látható —
szovjet ellentámadásig. A mi repülőterünket elkerülték a Mustangok és a Lightningek, pedig ülőkészültségben vártuk őket (nem a legnagyobb
lelkesedéssel). Délutánra olyan fokú volt az amerikai gépek nyüzsgése, hogy az már a szemtelenséggel volt határos. Drumiék ekkor startparancsot
kaptak, és kettőt le is szedtek közülük.
Három óra felé megszűnt az amerikai berepülés. Egész századunk (két raj) bevetésre indult a szokott Simontornya—Cece közötti zsákhoz, ahol az

előretört német páncélosalakulatok olyan harapófogóba kerültek, amelyet még nem húztak meg. Nem irigyeltük őket.

Az II—2-eseket nem találtuk meg. Mégis vérfagyasztó bevetés volt. Halasi Sanyi vezette a századot. 2000 méter körüli magasságban
csalinkáztunk a Sárvíz és környéke fölött, provokálva a szovjet könnyű és közepes légvédelmet. .Mély sóhajtással jeleztem megkönnyebbülésemet,
amikor ráálltunk a nyugati kurzusra. Sanyi bátorsága „már nem ismert határt", hogy a híres repülőnótából idézzek. A mi gépünk 2000 méteren
semmivel sem jobb a szovjet géptípusoknál. Sanyi barátom pedig olyan „virblit" vágott le, hogy éppen elég volt követni őt. Igaz, a légvédelem se
volt könnyű helyzetben, ha el akart találni, pedig ugyancsak igyekeztek ... Nyol^é- pes kötelékben repülni akkoriban nagy dolog volt, nyolcan már
úgy éreztük magunkat, hogy rengetegen vagyunk.
Az autóbuszban hazafelé a szállásra megelevenedett a gárda. KI nem mondva mindenki ugyanazt érezte: megint egy napot sikerült élve
végigcsinálni. Zengett az ének, ezredünk indulója, a „Száll a gép, a harci gép..." A háború sújtotta veszprémiek joggal hihették, hogy a Pumák
megőrültek. Pedig csupán nagyon örültünk az estének, amit sikerült megérni.
Az éjszakák is egyre kegyetlenebbek lettek. A légiriadó majdnem minden este megjött. A polgári lakosság —- biztos, ami biztos — a pincékben
rendezkedett be. Mi természetesen nem félhettünk, fönn maradunk. Eddig valóban csak próbálgatták a Várat eltalálni. Ezen a napon viszont
ugyancsak sikerült.
Este nyolc óra tájban üvöltöttek fel a szirénák. Pufival lefekvéshez készülődtünk, hogy a nehéz nap után megérdemelt pihenőre térjünk, amikor
Pintér Öcsi és menyasszonya, Ildikó bekopogtak. Kértek, menjünk velük az óvóhelyre. Ildikó rosszat érez.
A nők megérzései mindig figyelemre méltóak. Így hát, ha morogva is, de kimentünk az utcára. Légvédelmi ágyútűz és repülőgépmotorzaj fogadott,
és a ledobott számtalan „Sztálin-gyertyának" köszönhetően nappali világosság. Akkor hatolt a tudatomig, hogy nem véletlenül lóg pontosan a Vár
fölött a gyertya. Lehet, hogy már a kioldás is megtörtént! Mintha tarantella csípett volna meg, akkorát ugrottam, és felüvöltöttem: — Nyomás az
óvóhelyre!
Rohantunk be a szomszédos gimnázium épületébe, éppen hogy csak leértünk az alagsorba — amikor 500 kilós bombatalálatot kapott szemközt a
Törvényszék. A légnyomás kb. 10 méteren át söpört az alagsori folyosón, csak a fal állított meg. Egy kupacban voltunk vagy tízen. Jajgatás,
gyereksírás, német csizmák dübörgése, német vezényszavak, pokoli lángtenger odakünn az utcán.
A gimnázium a németek egyik fő hírközpontja volt. Több száz kábel futott oszlopokra függesztve. A gumiszigetelésű kábelköteg égett. A németek
öt perc alatt eloltották, így egy perccel a megfulladás előtt föl tudtunk jönni.
A gimnázium és a Kisszeminárium közötti pár métert a Törvényszék romjai között tettük meg. Fölnéztem ablakainkra. A Kisszeminárium nem
kapott találatot, de szobánk három ablaka tokostul az utcán hevert. Mi lehet odafönn? Szerencse, hogy tulajdonképpen semmi értékünk.
Vadászrepülésből nem lehetett meggazdagodni.

A gimnázium előtt álló terepszínű autóbuszunk érdekes látványt nyújtott. A légnyomás elvitte minden ablakát, karosszérialemezét, a tető- és
fenéklemezeket is. De a motor és az ülések megmaradtak, az alváz és a kerekek sem sérültek. Így a kocsi kicsit szellős lett, és vigyázni kellett,
hogy le ne csússzon az ember a földre, mert alattunk rohant a talaj... Hiszen továbbra is ez a busz szállított bennünket a reptérre.

Az egészen csak röhögtünk, bár első emeleti szobánk ablakok és ajtók nélkül nem volt nagyon lakályos. Sebaj, itt a tavasz. (Nem mondtuk, de
gondoltuk: ugyan hány napot tölthetünk még Veszprémben egyáltalán?) A légnyomás mindkettőnk ágyát szétszerelte, a csillár leszakadt, az
üvegtörmelék 10 centi vastagon borította a padlót.
Kis rádióm, csodák csodája, túlélte ezt a kalandot is. De az angol rádiót nem hallgathattuk többé, mert nem volt ablaka a háznak. Addig gyakran
hallgattuk, és így pontosan tudtuk, hogyan áll a németek szénája. A mi harci szellemünket ez nem érintette. A becsületünk és az önbecsülésünk
nem engedte, hogy elhagyjuk magunkat és a porba hulló magyar zászlót.
Reggel kialvatlanul (és mosdatlanul) gubbasztottunk autóbuszunk romjain, de a repülőtér sértetlen volt. A vidéket köd borította, amely a déli
órákban felszállt. Ebéd után jött a hír, hogy teljes erővel tombol a szovjet ellentámadás.
Megkezdődtek a bevetések, szakadatlanul indultak a rajok. A mi szokott négyes rajunk 14 és 15 óra között indult a Székesfehérvár térségébe
szakadatlanul özönlő II—2-esek és vadászok ellen. Fehérvár térségét a szokott szabálytalan „vonal" alakzatban, 6000 méter magasságban értük
el. Innen figyeltük a nagy arénát. A pergőtűz tombolása által okozott hatalmas füst- és lánggomolyok kirajzolták az arcvonalat. Még az alacsonyabb
felhők is vöröslöttek. Kissé nyomva gépeinket, nagy gázzal köröztünk Fehérvár—Csór—Pátka térségében. Mint a vércsék, úgy kerestük, akit
megtámadhatnánk. Már fél órája, hogy startoltunk.
Egyik pillanatról a másikra fedeztem föl a felvillanó kékségeket. Il-ek mutatják ott rácsapás utáni felhúzás közben a hasukat! Még egy fél kör.
Beállunk a nappal a hátunkba. Ekkor fedezzük fel, hogy 4-5000 méter között darázsraj: 25-30 Lavocskin és Jak! Az Il-eket fedezik.
— Támadunk az Il-ekre! — mondom a rádióba. Nagy jobb zuhanó spirállal olyan sebességtöbblettel törjük át a vadászgyürűt, ami néhány
másodperces előnyt biztosít számunkra. Nem látom Szűcs Ferit. Dániel a jobb szárnyon egyedül robog. 45 fokos szögben nyomjuk a gépeket.
Sebességünk egykettőre 700—800 km/óra. A vadászokra nem ügyelünk, ők a következő másodpercekben úgysem tudnak beavatkozni.
Valószínűleg nem is fedeztek fel idejében, mivel a napból támadtunk.

Szemem az Il-eken. Már abbahagyták a lövöldözést, rendeződve keleti irányra fordulnak, legalábbis az élen repülők. Az elmaradókra támadtunk.
Amikor a hátuk mögött szintbe kerülünk velük, olyan nagy a sebességi fölényünk, hogy teljesen le kell a gázt kapni, hogy egyáltalán helyezkedni
tudjunk. Szerencsére jól számítottuk k i a támadás szögét. Kb. 2 kilométerre vannak előttünk az Il-köte- lék utolsó gépei. Annyian, legalább
harmincan, hogy nem kellett rádión megbeszélni, ki kire támad. Mindenki elé kerül gép. („Mindenki'', vagyis mi hárman.)
Egymástól 50—100 méterre, vonalban támadunk. Tőlem balra Pintér Öcsi, jobbra Dániel Laci. Dániel kissé — úgy 200 méterrel — elénk szaladt,
így jól látom, amikor lőni kezd. Sebességünk 500 kilométerre csökkent. A kiszemelt gép gyorsan közeledik. Finoman alányomom, hogy lőhessek.
Távolság 200 méter, 100 méter. Látom a nagy hűtőjét, tűz! 50 méter, fellobbanó nagy tűz előttem, balra lépve kicsúszok, majdnem ütközöm az Il-lel.
Talán 200 méter magasan lehetek. Tovább nyomva nézek hátra. Az II egy nagyobb és egy kisebb darabra válik ketté. Ritkaság. Tovább nem
figyelem, mert fekete pontokat látok. Erősen süt a délutáni nap, belehúzok a vakító korongba, majd oldalt kinézek. Nyüzsögnek a Lavocskinok, úgy
látom, La—7-esek.
Fehérvártól Pest irányában vagyok, de már nyugati a kurzusom. A'attam saját terület. Pintér Öcsit nem látom, de Dániellel „összerádiózzuk
magunkat" és Várpalotától már együtt repülünk Veszprém felé.
Illemtudó billegtetés és sima leszállás után gurulunk a Drótkefe felállítási vonalához, amikor Pintér Öcsi Kék l-ese söpör el 10 méter magasan,
billegtet. Szűcs gépe a földön. Valahogy elvesztette a rajt. Előfordul. Kissé mi is ludasok vagyunk benne. Start után ugyanis a z Erdő általános
közlést adott egy Liberator-kötelékről, amely állítólag egy közeli légtérben kóvályog. Mivel nekünk más volt a feladatunk, úgy tettünk, mintha nem
hallottuk volna. Szűcs Feri, azt hívén, hogy nekünk is hiányzanak a Mustangok, elindult megkeresni őket. Szerencsére nem találta meg, de aztán
minket sem. Nem dicsérték meg ...
Március 17. reggelén Lapos barátommal együtt ücsörögtünk a szel- lőssé vált reptéri buszon. Ezen a napon a Drótkefe és a Retek csak
ülőkészültséget adott. A Drótkefének alig volt bevethető gépe. A szerelők éjt nappallá téve dolgoztak. Az aznapra tervezett légi tevékenység Lapos
rajára, a Zongorára várt. Felkészültek a várható bevetésekre.
Nem sokkal 8 óra után „üveghangú" motorzúgásra rohantak ki a barakkjukból. Gépágyúsorozat! Magányos La—5-ös csapott le meredek szögben,
hosszú sorozatot lőtt a reptér közepére. A pilóta vagy 200 méteren felvette a gépet, éles fordulóval eltűnt keleti irányban. A reptér védelmi
készültségét adó Retek négy gépe egy percen belül a levegőben volt, de a szovjet vadásznak már bottal üthették a nyomát. Jól kezdődött a nap.
A hadihelyzet nem sok jóval kecsegtetett. Lapos az elsővonal-jelentéseket tanulmányozta. A legerősebb földi harcok Gánt és Sárkeresztes
térségében, Simontornyánál, Balatonszabadinál és Mezőkomáromnál zajlottak. Várpalotánál nagy német ki- és berakodás folyt. A kocka
megfordult. A német páncélos támadás elakadt. Véres védelmi harcok alakultak ki. Ma a Zongora is kiveszi belőlük a részét ...
Lapos — mint a többi pilóta is —- nagyon fáradt volt. Napi két- három bevetés ... Náluk, a pilótáknál már csak a szerelők kimerültebbek. Éjjelente
hozzák bevetésre kész állapotba a leharcolt gépeket.
A La—5-ös akciója miatt startkészültséget rendeltek el. A délelőttöt Laposék várakozásban töltötték. Délre a felhőzet jó része feloszlott. Lapos a
gépe farkának dőlve süttette az arcát a tavaszi nappal. Vajon mit hozhat nekünk ez a tavasz, töprengett. Nem sok jót. Már a túlélés is nagy
eredmény lenne.
Rajára nézett. A három szakaszvezető harcedzett fiú volt. A kísérője, Faludi Károly, aztán az „öreg róka", Buday Lajos, meg az ő kísérője, Nagy
Juju. Négyüknek összesen több mint 20 légi győzelem van a tarsolyában ,..
A startparancsot 15 óra 30-kor kapták: — Várpalota. A vasútállomást 20-22 11—2-es támadja, erős vadászbiztosítással! — Rutinos gyorsasággal
ugrottak gépbe, indítottak. A légcsavarok átfordultak, fekete füstfelhő, dübörögtek a motorok. Kivéve Laposét. Nagy ritkaság, ha a DB-motor nem
indul azonnal. Második kísérlet. Túl lenne szívatva? Másodszorra se indul!
Lapos intett Budaynak: menjenek! Drága az idő, utol kell érni ez 11 -eket. Buday elindult a csonka rajjal. Lapos gépét a szerelők bűvölték. Buday
300-400 méteren húzott a reptér fölött keletnek, amikor — nagy lángnyelvet öltve — a motor végre beindult. Lapos elstartolt, erősen „fűtött" a
Várpalota felé tartó három gép után. Eltűnt a szemünk elől.
A 16 óra tájban, sérült gépekkel hazatérő Faludi és Nagy Juju jelentették, hogy egy — nagyon rossz pozícióban, emelkedés közben — rájuk
támadó, kétszeres túlerőben levő La—7-es kötelék szétszórta a rajukat. Budayt lelőtték, hősi halált halt. Cserny hadnagy eltűnt.
Nem akartam tudomásul venni. Lapos is? ő, aki olyan nagyon jól repült, olyan bátran harcolt? Öt is elérte volna a halál?

Az ezred „leírta". Én még reménykedtem. Hátha jön még róla hír. Nekem lett igazam. Am arra, hogy megtudjam, mi is történt a barátommal, soká
kellett várnom. 1945-ben, egy hideg októberi napon láttam viszont, Budapesten. Csontsoványan, rongyosan, két mankóra támaszkodva. Akkor
mondta el utolsó bevetésének történetét.
Utoljára úgy láttuk, amint éppen a raja után ered. Tudja, hogy nem szabad alacsonyan bemenni a bevetési légtérbe. Veszprémtől Várpalota pedig
csak egy-két perc. Ilyen alacsonyan az Il-ek kísérővadászai lemészárolják őket! Lapos hát srófra akasztja a gépét és rádión szólítja Budayt: —
Fordulj balra, fordulj balra!
Buday nem tér balra. Nem érti, mit mond Lapos? Vagy reméli, hogy megcsípheti az Il-eket, mielőtt a vadászok észbe kapnának? Sosem derült ki.
Már Várpalotán vannak, amikor Lapos utoléri őket. Alattuk a vasútállomás, itt-ott tüzek, de az II—2-esek, „becenevükön" a Stur- movikok — már

sehol. A raj legfeljebb 1000 méteren, Lapos gondolatai száguldanak. Ha a gépem időben indul és vezetni tudom a rajt, akkor északi irányba
repülve emelkedtem volna és 6000 m körül robbantunk volna a bevetési légtérbe — töpreng. Vadászkíséretet jelentettek, akkor pedig ezt kellett
volna tennünk, de úgy látszik, a harci hév elkapta Lajost!
Lapos rádiója alighanem elhangolódott. Senkit sem hall, úgy látszik, őt se hallani. Ebből csak baj lehet. Balra fordulna, hogy az egész rajjal
magasságot nyerjenek, amikor velük egy magasságban vagy talán magasabban, pontosan szemben, azaz 12 óra irányban négy gépet pillant
meg. Fordulni nem lehet, akkor a Messzerek a hasukat mutatnák.
Hirtelen felismeri a gépeket, Messzerek azok is, németek. Veszprém felé húznak. Hanem, vérfagyasztó látvány — ők nem látják, amit Lapos lát:
nagy magassági fölénnyel négy csillagmotoros szovjet vadász — úgy tűnik, La—7-esek — csap rájuk! A jobb szélsőt eltalálják. Rövid sorozatot
nyel el, fehéres füstfelhő vágódik ki belőle (talán a hűtőfolyadék, a glykol), jobbra lefelé válik ki a kötelékből.
Lapos felhúz mögöttük, a többiek követik, de a magyar raj még mindig alacsonyabban van. Teljes gáz! A három német oszlopban emelkedik,
Lapos nem látja a La—7-eseket. Nagyon rossz érzés. Még szélesebb spirálban emelkedik. Lajost és Jujut sem látja most, csak Faludi
légcsavarkúpjánk fehér spirálját, kissé maga mögött.
De még jókor észreveszi az újabb négy Lavocskint. Jobbról, majdnem a napból zuhannak rájuk. Lapos félorsőval vág alájuk, a sárgásvörös
fényjelző lövedékek mellette vágódnak a semmibe. 500 méteren, nyugat felé fordulva, két kézzel rántja föl a gépet, csak aztán trimmel vissza a
fejnehéz állapotból.
Lapos feje pörög. Nem lát gépet. Már Faludít sem. Nem követte vagy elkapták ...?
Nagy sebességgel emelkedik. Kezdi összeszedni magát, bár a magassága egyelőre csak 2000 körül lehet. A piros 7-es számú Messzer jobban
szeret 6000 és 9000 között tartózkodni.
Lapos a légteret kémleli. Egyáltalán hol van? Ahogy az alatta futó, tüzekkel tarkított tájat figyeli, hatalmas csattanás! A gépbe mintha villám csapott
volna. A botkormány kirepül a kezéből. Utána kap, megragadja. Alig bírja tartani. Mi történhetett? Vagy egy La—7-es lőtt beléje alulról, vagy a
légvédelem könnyű gépágyúja találta el!
A bal motorburkolat kinyílt, újabb nagy csattanással elrepült. A motor balra kibicsaklott. A gép kormányozhatatlan. Hiába húzza vissza a gázt, a
motor tovább jár, a légcsavar pörög. A kabint sűrű füst önti el. Semmit se látni. Ugrani kell! A gép azonban fejre- áll és kormányozhatatlan.
Lapos bal kézzel megrántja a kabintető kioldókarját, a dekli elrepül. A füst feltisztul, de kétoldalt lángok! Isten veled, világ! Távol jobbra égő gép
sűrű fekete füstöt húz maga után, ki lehet?
Lapos képtelen a botkormányt meghúzni. Egy rántással kioldja a bekötő hevedereket, próbálja elrúgni magát, a gép függőlegesen zuhan, a
rettentő erejű huzat kitépi az ülésből. Erős ütés az ülőernyőn, a következő pillanatban pörögve zuhan lefelé. Jobb kézzel hátranyúl, megvan-e még
az ernyő — az az érzése, hogy az ernyő a vezérsíkhoz ütődött. Megvan. A bal melléhez kap, az ejtőernyőt nyitó fogantyúhoz, megrántja.
Az ernyő — pár száz méter magasan — nagy csattanással és rántással nyílt. Lapos kábán pislog a föld felé. Hol fog vajon talajt érni ?
Ekkor látta meg, hogy a jobb lába térdből hiányzik! Fájdalmat nem érzett. Nézte, hogy a hiányzó láb helyén a szakadt térdsebre zsugorodott a
maradék bőr. Elájult.
Arra tért magához, hogy sziklás talajon vonszolja az ejtőernyő. Tereptarka egyenruhás német katonák futnak utána, elkapják. Gumiszalaggal
átkötik a combját. Ujabb sötétség.
A műtőasztalon eszmél újra. Az orvos németül a nevét és az alakulatát kérdi. Beküldje-e Veszprémbe? Nem tud válaszolni. Még hallja: — Elaltatjuk
... számoljon ...
A marhavagonban három emeleten, hordágyon, 24 súlyos sebesült. Lapos kábultan, lázasan inkább csalt sejti, hogy döcög vele a vonat. Rossz
álom csak, hogy a lába hiányzik, hiszen érzi, hogy megvan, fáj.
Többet volt öntudatlan, mint eszméleténél. Egyhetes keserves utazás után egy brünni kórházban helyezték el. Itt kapta az első friss kötést. Űjabb
műtét. A háború vége Prágában érte. Onnan vergődött haza.
Hát így. De ezt 1944. március 17-én én még nem tudhattam. Akkor, nem sokkal naplemente előtt ismét Pintér öcsire és rám jutott a reptérvédelmi
ülőkészültség sora. A Papod felé, startirányban álló gépben ülve végigpergett előttem a nyár, az ősz, a sok-sok téli kalandom. És most
elvesztettem a legjobb barátomat.
A túloldalra átbámulva láttam, hogy a Retektől egy négyes raj indul bevetésre, és velük egy másik is, Pottyondyék fehér számos gépei. Erősen
alkonyodott, mire véget ért az ülőkészültség. Szállingóztak vissza a sárga és fehér számos gépek, de csak hatan. Aztán befutott a hír: Doberdó,
vagyis Forró Pál hadnagy égő géppel, da sértetlenül kényszerleszállt saját területen.
Nyugtalan éjszakám volt. Félóránként ébredtem az állandó mo- torzúgásra. Az ablakokat papírral beragasztottuk, de villany már nem volt.
Gyertyával világítottunk. Hiába takarított ki Tasnádi Jóska, minden tele volt üvegszilánkkal.
Jóska egyébkent soron kívül bre/nz vitézségi érmet kapott, mert 15-én éjjel a Kisszeminárium kéményébe kapaszkodva géppisztoly- lyal lelőtt egy
Sztálin-gyertyát. Büszkén parádézott az éremmel a mellén, és sűrűn hangoztatta, hogy addig kell hordani, amíg lehet. Amiben egyetértettünk.
Március 18-án az idő nagyon változóan felhős volt, de a légi tevékenységet semmi sem gátolta, bár hat vadászszázadunknak összesen ha 20
bevethető gépe volt. Mégis három bevetési csomagot érdemeltem ki, vagyis három bevetésen vettem részt, de közvetlen légi harc egyiken sem

alakult ki. Az elsőn, Fehérvár térségében nem tudtuk a Jakokat időben meglepni, pedig voltak néhányan, de sikerült felhőbe húzniuk. Ilyenkor aztán
nem jó ott körözni. Ezért olyan helyet kerestünk, ahol nem kellett tartani felhőből kieső gépektől, ott viszont erős légvédelmi tüzet kaptunk, és
üzemanyag fogytán hazatértünk.
Délután kétszer kísértünk német FW 190-eseket „jabózni", vagyis vadászbombázó bevetésre — vadászbombázó németül jagdbom- ber, innen
a „magyarított" repülőkifejezés —, de nem találkoztunk ellenséges gépekkel. Nem sokkal alkonyat előtt egy bevetésről hazatérő 190-es keletről
nyugatra tartva, a fák tetejét kaszálta féloldalra dőlve, majd elkapta a herendi vasúti töltést. 200 métert pörgött, majd teljesen szétzúzódva
lezökkent és már égett is, mint a fáklya. Mire a kézi tűzoltóeszközökkel odarohantunk, már pirosra sült és összezsugorodott a szerencsétlen
pilóta.

Akkoriban, mintha be lettünk volna oltva, már szinte nem hatott ránk az ilyen szörnyű látvány. Túl sok hasonlót láttunk. Nap nap után hasonló sorsnak
voltunk kitéve mi is. Legjobb barátunkkal együtt reggeliztünk, de a vacsorát már nélküle ettük. Nem volt szabad mélyebben belegondolni.
Vártuk az estét, a pihentető éjszakát. Amiből persze megint nem lett semmi. Zümmögtek a csotrogányok hajnalig. Ablak nélküli szobáinkban
süvített a szél, repülőbekecseinket terítettük magunkra.
Március 19. Ma mi vár ránk? Mindegy. Mindössze hat gépünk bevethető, közli a hangármester.
Még eligazítás közben: -— Két gép azonnal start! Felderítés, további parancsok a levegőben. Az én gépem jó, a szép ,,Kövér Gusztáv", a kék 11 es. Nagyon szeretem a gépet, amióta megkaptuk, csak én repültem vele. Berke Laci csodálatosan karbantartja. Kissé lomha 4000 alatt, de hát
ekkora magassági kompresszorral mi mást csináljon?
Elstartolunk Pufival, mára őt rendelte kísérőmnek Halasi. Levegőben bejelentkezünk az Erdőnek. Kapjuk a bevetési légteret (előre
megmondhattam volna): Simontornya térsége. Megállapítani, hogy a Sárvíz-csatorna bal partján van-e jelentős páncélos gyülekezés. Szép feladat.
Igazán szerencse lesz, ha ma ebédelünk még. A Balaton fűzfői sarka fölött fölcsavarok 6000 méterre. Nem látok túl messze, a borultság legalább
5/10, különböző magasságokban felhők vannak, amiből a legnagyobb meglepetések származhatnak...
Várpalota—Csór irányában van a szovjet főcsapás, arra minden tűz és füst. Állandó villanások jelzik a lövegek torkolattüzeit. Le akarják vágni a
simontornyai zsákot — gondolom. Erősen nyomva hatolunk be a bevetési légtérbe. Sebességünk 800 km ora felé jár. Forog a fejünk, tudnunk kell,
kik vannak — vannak-e — a légtérben. Nem látunk senkit. Nagy ívben csapunk rá a Sárvíz-csatornára, földközelben robogunk és figyelünk.
Rengeteg a katona, de a páncélos viszonylag nem sok. Második rácsapás. Olyan 50%-os pontossággal lövünk a két nehézgéppuskával, de a
nagy sebesség miatt nem tudjuk lövéseink eredményét megfigyelni.
Szovjet hídfőállás a jobb parton. Ezt senki nem jelezte, meglepetés a nagyon erős csapatlégvédelem. Olyan gyorsan suhanunk át, egészen a
földhöz nyomva, hogy célzott tüzet nem lehet ránk lőni, a tűzfüggönyt pedig sikerült megelőzni. Találat nélkül jövünk ki a kakaóból. Saját terület fölött
meredeken fölhúzunk és a négyezres felhőalap alatt, a foszlányokat cafatokra tépve igyekszünk haza. Gépet nem láttunk.
Más századoktól érkezett hírek szerint tombol a pokol Bodajk, Csór és Balinka térségében. A levegőben ott az egész szovjet légierő.
A németek hátrálnak, összefoglaló véleményünk: de jól tettük, hogy nem mentünk gyalogosnak!
Késő délután startol a Retek és a Drótkefe. Én ülőkészültségben kapcsoltam be a rádiómat és figyeltem a fiúk szövegeit. Koponya éles hangja
Bostonokat jelzett. Egy óra múlva jöttek vissza. Dani billegtetett: egy Jak—9-es bánta a vele való találkozást. Erősen taktikázniuk kellett, mert
igencsak számbeli fölényben volt az ellenfél. La—7-esek is voltak szép számmal.

Az ágyúdörgés egyre erősebb. Vajon hány napunk lesz még Veszprémben? Nem volt kellemes arra gondolni, mi lesz, ha egy áttörés esetén
egy páncélos ék éjjel egészen Veszprémig tör előre? Még a gépeinket se tudjuk menteni! Próbálunk aludni, de egy raká« Boston vagy Po—2-es
szórja meg a várost. Pucolás az óvóhelyre. Az ottani kántálás, sírás-rívás jobban megviseli az idegeinket, mint a készültségi szolgálat.
A Vár ezúttal megmenekült, de a villanyszolgáltatás bedöglött. Egész éjjel tartott a riadó, de mi 10 óra után felmentünk a szállás sunkra, és tőlem
ugyan bombázhattak, én aludtam.
Március 20-án ágyúdörgésre ébredtünk, de az első bevetésekről visszatérők jelezték, hogy Várpalota még nem esett el. Délelőtt Csór —S:
ékesfehérvár térségében szabad vadászat. Olyan vadászfölény- nyel találtuk szembe magunkat, hogy nem tudtunk hozzáférni az Blattunk
tevékenykedő Il-ekhez. 3000 méteres felhőalap — számunkra ennél rosszabbat el se lehet képzelni. Visszavonultunk.
Ebéd után újabb startparancs. Bostonok Fűzfő magasságában. Éppen hogy megláttuk őket, amikor összefutottunk a kísérő Jak— S-asokkal.
Heves virbli alakult ki, kölcsönösen szitává lőttük a felhőket és az eget, kölcsönösen veszteség nélkül. A Bostonok közben felhőbe húztak,
A földi helyzet leírhatatlan. 15—20 kilométer széles sávon özönlik vissza Akarattya és Várpalota között a német hadsereg. Veszprém zsúfolva,
rengeteg a fehérvári menekült.
Hullafáradtan zuhantunk az ágyba, nem törődtünk a zavarórepülésekkel. Nem tudtuk még, hogy ez az utolsó esténk Veszprémben ...
21-én szélcsendes időre, 6-7 tizedes borultságra érünk ki a reptérre. Az ágyúdörgés szünet nélkül hallatszik és mintha erősebb lenne, mint
tegnap. A németek állítólag megkezdik az áttelepülést, meg sem kérdeztem tőlük, hová.

Rögtön reggeli után startparancs: egy raj a Drótkefétől, egy raj a Békától. Légtérbiztosítás a német visszavonulás legveszélyeztetettebb
szakaszán, Polgárdi és a Balaton között. A támadó raj a mienk, Dani, Szűcs Feri és Pintér Öcsi vannak velem. Biztosít Holéczy Dani a rajával,
vele van Polányi hadnagy, akinek ez az első bevetése. Jó érzés tudni, hogy évfolyamtársam, a rendkívül rámenős és b;*- tor Holéczy Dani
biztosít felettünk.
Olyan közel már a bevetési légtér, hogy a 6000 métert Veszprémtől nyugatra spirálozva vagyunk kénytelenek elérni. Állítólag pirkadattól
nyüzsögnek a gépek a Balaton akarattyai sarka fölött. Nagyon jó a látás, nincs egyenletes felhőalap, csak itt-ott magas szintű felhösávok. Befutunk
a bevetési légtérbe 7000 m magasságban, finoman nyomjuk, kb. 700 km/óra így a sebességünk. Kettes, hármas varióval vesztjük a magasságot
és kinézzük a szemünket.
Nem telik el 20 perc, egyszerre hárman ordítunk a rádióba: — Drótkefe, vigyázz! Jobbra előttünk három órában gépek! — ez Holéczy Dani, de
rögtön visítja valaki: — Jakok! — Három Jakot látok, majdnem szembejönnek velünk. Szembetámadást várok, da nem. A jobb szélső balra kitér és
szintben marad, a másik kettő leborít. Ilyen is ritkán van! Találkozás azonos pozícióban és rni vagyunk létszámfölényben. — Dani, a jobb szélsőre
megyek! — mondom, Dani annyit felel: — Jó! Teljes gáz! — A távolság a szintben kitérő Jak—9-es és köztem egyre csökken. Kissé nyomja.
Távolság 200, rövid sorozatot lövök a 13 mm-esekkel, a távolság már csak 100 méter. Észreveszi a sorozatomat és rendkívül élesen jobb felhúzott
fordulóba kezd. Jól látom a felségjelét és vörösre festett csőrét. Le kell kapnom egy pillanatra a gázt, hogy túl ne lőjek rajta, mert akkor szerepeink
megcserélődnének, én lennék elöl, ő pedig hátul. Távolság már csak 50 méter. Pokolian szűkít, szinte eléri a saját farkát, távolság 30 méter, a
revikör fekete, a próbasorozat a farka mögött szalad el. Csak géppuskázok egyelőre, de olyan szűken fordul, hogy alig látok a gyorsulástól. Egy
pillanat alatt átfut az agyamon, hogy még rá kell húznom a gépem orrát, hogy teljesen eltakarjam, csak úgy találhatom el. Ha kések, meglóg, vagy
— rosszabb esetben — ő lesz az üldöző. Ne mondja senki, hogy a Messzer 6000-en rosszul fordul! Teljesen elfeketedek, amikor meghúzom a
botkormányt és nyomom a háromcentis ágyú gombját! A látásom visszatér, és látom, sőt érzem a robbanást előttem! Belefut a gépem —
szerencsére csak az apró törmelékbe. Oldalt kinézve látom, hogy az az előbb még oly szép repülőgép három darabra válva, lángolva pörög lefelé
...
Most kezdem csak a légteret figyelni igazán! Lehetetlen mozdulatokat csinálva pörgök a levegőben, hogy jól körülnézhessek, nem szemelt-e ki
biztos célpontnak egy másik Jak. De nem. A rádióban két másik győzelmi jelentés: Szűcs Feri és Dániel Laci részéről. Mindketten lelőtték a
Jakjukat. A pilóták kiugrottak, szépen libegnek lefelé az ejtőernyőn. A nyugatias szél elviszi őket a saját csapataik felé. Mára már nem
ellenségeink. A mi ezredünk becsületét íolt nem szennyezte soha. A két pilóta holnap újra gépbe ül, és lehet, hogy ők fognak fölénk kerekedni.
Bízunk benne, hogy ők sem lesznek könyörtelenek.
A győzelmi mámort nálam mindig felváltja néhány egyáltalán nem katonás gondolat. Miért kell a repülést emberölésre használni? Jó kérdés,
különösen most. Nem válasz, de itt törvény: aki nem lő előbb, azt lelövik.
Még néhány kör, összerendeződünk, Holéczyék gratulálnak. A légtér üres. A bevetési légtérből látni a repülőterünket. Rányomjuk, oszlopba fejlődve
hárman bebillegtetünk a szerelőknek, akik zubbonyukkal integetnek, majd gyorsan „ledobjuk" a gépeket a fűre és begurulunk. A szerelők sokkal
izgatottabbak, mint mi. A légi harcot lentről látni lehetett, csak azt nem, ki kit lőtt le. Ezúttal nincs saját veszteség.
Ebéd után körtelefon a századoknak: megkezdeni az áttelepülést Kenyeribe. 15 percen belül kezdődik a gépek átrepülése. Egyszerűen hangzik.
Mi azonban érezzük, nemcsak az otthonunkat, hanem
a hazánkat is elvesztettük.
Veszprémfői Raffeldingig
1945. MÁRCIUS 21. — 1945. ÁPRILIS 6.
Sorban szálltak fel a századok. Az I., a II., aztán mi. Szokás szerint, mintha parádéra készültünk volna, olyan szoros kötelékben szálltunk fel utoljára
a Papod irányában. Elindult utánunk a gépkocsioszlop is a műszakiakkal. Még egy kör a város felett. Egészen alacsonyan húzunk át a Vár fölött.
Kelet felé nagy füst, mindenütt visszavonuló német csapatok ...
Kenyeriben a II. osztálybeli bajtársaink várnak. Elég nagy a reptér, két oldalán erdő, a másik két oldalán cserjés szegélyezi. A rejtés nagyon jó. A
gépeket közvetlenül az erdőbe lehet tolni. Kint csak néhány futárgép áll.
Esteledik. Gépkocsin Kemenesmagasiba visznek. Parasztházaknál kapunk szállást. Szomorú magyaroknál, akik tudják, hogy napok kérdése és
jön az orosz. Félnek tőlük nagyon, főleg az élelmiszerkészleteiket féltik.
Pufival és Szőcs Lajossal, Boldizsár Lacival és Pozsonyi Nándival kerültünk egy házhoz. A „tiszta szobában" kapunk szállást. A háziak szívesen
ellátnak enni-innivalóval. (Nekünk semmink nincs.) Sokáig beszélgetünk. A házigazda inas, szálas magyar. Kevés, da igen jó földjéből és
állattartásból él. Magasi gazdag község, úgy tűnik. Mesélik, hogy egy német alakulat ma leszórt a falu közepc-n egy teherautó-rakomány
hajózóknak való bevetési pótadagot. A katonák kútba akarták lapátolni, hogy könnyebben menekülhessenek. De a falusiak pillanatok alatt
széthordták. Ma boldog-boldogtalan, de főleg a gyerekek csokoládét és kekszet ettek. (Csak nekünk nem jutott. Sebaj, jó volt helyette a szalonna
és a kolbász.)
Olyan békésnek tűnt ez az este. Szinte el sem akartam hinni, hogy reggel még a veszprémi Várban, félig lebombázott szobánkban ébredtünk.

Hajnalban gépkocsi jött értünk. Á reptéren Scholtz százados osztályparancsnok előtt gyülekeztek az I. osztály tagjai. Közölte, hogy bizonytalan
számú gép még a veszprémi repülőtéren maradt. Azt sem tudni, üzemképesek-e? önként jelentkezőket kért, akik roncsbuszunkon visszamennek, a
barakkokat felgyújtják, az üzemképtelen gépeket megsemmisítik, a többit pedig átrepülik ide. Szerelők nincsenek, mindent magunknak kell
özembe helyezni. Elsővonal-jelentés nincs. Nem biztos, hogy bejutunk Veszprémbe.
Scholtz tíz jelentkezőt kért, de mindenki jelentkezett. En is azok között voltam, akiket kiválogatott. A feladat igazán nem volt köny- nyű, de rendkívül
kalandosnak ígérkezett!
Semmilyen iratot nem vittünk magunkkal, csak mindenki a pisztolyát. No meg egy pár füzér kézigránátot is felakasztottunk karosszéria nélküli
bohócbuszunk ablakaira. Elindultunk Jánosháza irányába, hogy majd onnan szépen ráülünk a grazi műútra és meg sem állunk Veszprémig.
Valóban ilyen naivak voltunk.
Sütött a nap hétágra, az égen gomolyfelhők. Szaladt alattunk a táj — a szó szoros értelmében, hiszen a busznak egyetlen fenékdeszkája sem volt.
Látványunktól a német tábori csendőröknek elállt a szavuk. Sehol sem állítottak meg. Megmerevedtek az elképedéstől, ahogy harsányan nótázva
elsöpörtünk mellettük, mint holmi P. Howard-i figurák. Néha azért meg-megálltunk, és figyeltük a légteret is, nem látunk-e gyanúsat.
Jánosházánál elakadtunk. Egyszerűen lehetetlen volt balra, azaZ Veszprém felé fordulni. Az úton csak egyetlen irányú forgalom volt, keletről
nyugatra. Rövid tétovázás után Tapolca felé indultunk tovább. Eszünkbe se jutott, hogy visszaforduljunk. Olyan jókedv tombolt bennünk, mint talán
még soha. Vicc viccet, tréfás szöveg tréfát követett. A lelkünk mélyén alighanem mind úgy véltük, hogy igenis túl nagy fába vágtuk a fejszénket, és
egyáltalán nem biztos, hogy megússzuk a kalandot. Hanem ezt nem mutattuk, nemhogy beszéltünk volna róla.
Folyamatosan az útszéli padkán haladtunk, egyre lassabban. Szerencsére a visszavonuló járművek hagytak egy kevés utat, mert itt csak egy
oszlop haladt. A németek úgy meredtek ránk, mint az őrültekre. Ők örültek, hogy eljöhettek ONNAN, ezek az eszeveszettek pedig éppen ODA
igyekeznek! Jókat röhögtünk a bamba pofákon.
Nem egy kocsiról kiáltottak át: — Mensch, da sind schon die Russen! — vagyis, hogy térjünk észre, arra már oroszok vannak. Hiába, ez már a
pánik. De azért nagyon figyeltünk. Amíg van visz- szavonuló, addig nincs baj. Majd akkor kell vigyázni, ha magunk maradunk az úton.
így értük el Tapolcát. Innen — tűrhető makadámúton — Révfülöp 17 kilométer. Erről a vidékről származom, a családom évszázadokig lakott
Kővágóörsön. Furcsa érzés fogott el, amikor Révfülöpöt elértük. Itt kezdődött minden. Itt töltöttem gyermekkorom minden nyarát. Itt láttam az „öreg"
Bisits Tibort hidroplánnal „sturcolni". Itt határoztam el, hogy repülő leszek.
Az egykor békés tájba most teljes brutalitással tört be a háború.
A műúton a mi buszlidércünk volt az egyetlen Tihany felé tartó jármű. Velünk szemben a német hadsereg vonult vissza. Gépkocsik, dugig
emberekkel, sebesültekkel. Löveget alig látni, nyilván „ottfelejtették" őket a nagy sietségben. A hernyótalpas járművek viszont az út két oldalán,
szőlőkön, kerteken, udvarokon keresztül gázoltak. Talán azért is, hogy a túlzsúfolt országút látványa ne hívja fel a szovjet felderítőgépek figyelmét.
Hanem előttem semmi nem menthette őket. Felmenőim évszázadok óta a szőlőből éltek — most meg ezek az idegenek száz hold számra tarolják!
Az elmélkedésnek nem sok értelme van. Most az a feladat, hogy el kell jutnunk Veszprémig. Gyakran állunk meg, egy ideig figyeljük, hallgatjuk az
ágyúdörgést. Nem akarunk alacsonytámadás áldozatául esni. Dicstelen halál. A túlsó part párás. Az országútnak a túlsó partról belátható részei
nádpallókkal gondosan álcázva vannak. Aki az utat akarja lőni, csak a nádpallósövényt kell beirányoznia.
Örvényes. A lakosság mintha fölszívódott volna. Mindenütt németek. Viharvert Tigrisek törik a szőlőt. SS páncélgránátosok lógnak, ülnek,
fekszenek rajtuk. Van, aki a derékszíjával kötötte magát a páncélos lövegcsövéhez és lógva alszik. Sok a sebesült. A tájat vastagon borító por üli
meg a fásult, kifejezéstelen arcokat is. De fegyvere mindnek van. Fütyülés, nekünk repülőknek ismeretlen hang. Bumm!
Tüzérségi belövés! Vagy 200 méterre balra csapódott be. Jó három méterre vágja a földet meg a szőlőkarókat. Odébbállunk. Csopakig még vagy
tízszer lőnek át a fejünk fölött. Szerencsére jó magas irányzékkal.
Ha megy a busz, a romokban levő kipufogónk miatt olyan zajt csapunk, akár egy harckocsi-hadosztály. A gránátok süvítését sa halljuk. Egy óra
körül jár az idő. Melyik úton próbálkozzunk? Kérdezgetjük a németeket, hogy milyen messze vannak az oroszok? De vagy nem felelnek, vagy csak
maguk mögé mutatnak.
Ügy döntünk, hogy balra fordulunk, és a teljesen kihalt Csopak—: Veszprém úton ólálkodunk Veszprém felé. Két óra lehet. Kelet felől harci zaj.
Száz méter magas füstréteg lebeg a város széle fölött, amikor odaérünk. Nemrég bombatámadás söpörhetett végig, öt-hat méteres
bombatölcsérek.
Összeomlott családi ház. Telitalálatot kaphatott. A romhalmaz tetején fiatal vasúti tiszt. Aranyos parolija kivillan a rárakódott vastag porréteg alól.
Keze véres. Kiáltunk neki, nem válaszol. Eszelős tekintettel térdel a romok tetején, puszta kézzel próbálja a törmeléket félredobálni. Kije lehet vajon
a romok alatt?
Doberdó megállítja az autót. Kéri Dezsőt és Koponyát, hogy menjenek vele. A buszt küldjük vissza azonnal a Várba (a Hetek körle tébe), mihelyt
kiérünk a reptérre. Ha a reptér már megközelíthetetlen, akkor meg úgyis visszajövünk — mondjuk.
Araszolunk a jutási útelágazás felé. Befordulunk — SS-ek, a hajtókájukon halálfej. Vannak vagy tízen, mellettük egy-egy páncélököl, a bokrokban
gumikerekes páncéltörő ágyú lapul. Mit keresünk mi itt, elképesztő járművünkkel? Az oroszok 500 méterre vannak !
Amikor megmondjuk, kik vagyunk és mit akarunk, némi elismerés látszik a piszkos arcukon. Továbbengednek. — Wiedersehn' — mondom. A jól
érthető válasz: — Jawohl, vielleicht in einem Mas- sengrab! — Vagyis, hogy tán majd egy tömegsírban lesz a viszontlátás. Biztató.

Gurulunk tovább. Megpillantjuk tegnap elhagyott repülőterünket. A Drótkefe erdejénél megállunk. A busz sietve visszafordul Veszprémbe
Doberdóékért. Sehol egy lélek. Négyen vagyunk mindössze az egész veszprémi repülőtéren. A Zongoránál egy gép sincs. A Reteknél csak egy
Storch álldogál, futógumik nélkül. A mi erdőnkben egy kifogástalan Leventét találunk. A legészakibb bokszsorban két G—10-es áll, benzin is van
bennük! Egyet lefoglalok én, egyet Luzsénszky Pali. Pintér Öcsiéké a Levente, amelyben szintén van benzin, de nincs kurblija. Nem baj, ezt kézzel
berántjuk, de vajon van-e kurbli a Messzerekhez? Mert ha nincs, akkor repülés sincs. Átkutatjuk az üléseket és indiánüvöltéssel nyugtázzuk, hogy
egy kurbli van.
Öcsi és Szőcs Lajos elstartolt a Leventével. Abban a pillanatban dübörgő motorzúgás a fejünk fölött! Legalább 30 II—2-es húzott át keletről
nyugatra a reptér fölött 400-500 méteren. Öcsiék már emelkedtek, amikor egy II kivált a kötelékből és elindult feléjük. A Le ventében észrevehették
őket, mert földhöz simulva behúztak a Bakony sűrűjébe. Az II utánuk! Nagy fegyverropogás — eltűntek a szemünk elöl. Biztosra vettem, hogy
Öcsiéknek végük.
A két Messzert valószínűleg nem vették észre. Nem ránk csaptak le, hanem a viaduktra. Ott torlódtak a visszavonuló német gépesített alakulatok. A
grazi műút végig feketéllett a gépkocsioszlopoktól. Az Il-ek pokoli tüzet zúdítottak rá. Üjra meg újra lecsaptak. A lemenő nap fényében apokaliptikus
látvány volt a keletkezett tűz- és füsttenger.
Ketten maradtunk Palival. Csak úgy tudunk elstartolni a két Messzerrel, ha az egyiket beindítjuk, egyikünk beugrik az ülésbe, indít, majd a motort
járva hagyjuk. Átmegyünk a másikhoz, betekerjük, egyikünk beugrik az ülésbe, indít, és a másikunk rohan a másik Messzerhez. Nekiláttunk. Mire az
első sróf pörögni kezdett, az íl-kötelék, ahogy jött, el is tűnt.
A már korábban megkezdett aknatűz a repülőtérre egyre erősödött. Éppen a második gépet vettük kezelésbe, amikor megdermedve láttuk, hogy a
futógumi nélküli Storch mellett feltűnik Szentgyörgyi Dezső meg Doberdó és Koponya, de nemcsak ők, két nő is velük. Mire mi nagy nehezen,
óriási lángnyelvek közepette beindítottuk a másik Messzert, már mindannyian eltűntek a Gólya „gyomrában"! A Gólya csavarja pörögni kezdett és a
gumi nélküli gép lassan gurulni kezdett. Énekszó harsogta túl belőle a motorzajt. Végigfutották a repteret, de elemelkedtek. A Gólya tereptarka
színe beleolvadt a füstös párába.
Eddigre már mi is megkezdtük a kigurulási. Lőttek ránk vagy sem, máig sem tudom. Én úgy éreztem, lőnek. így már „félpályáról'' bedöftük a gázt. A
gépek könnyedén emelkedtek a magasba. Szőcs Lajiék útvonalán — ki nem mondva, de maradványaikat keresve — elindultunk Kenyeri felé. A
nappal szemben repültünk. Minek most a biztonságos nagy magasság? Alig pár perce ürült ki a légtér. Nem valószínű, hogy szovjet vadászok ilyen
hamar és ilyen mélyen követnének. Amerikaiakra azért nem számítottam, mert ilyenkor naplemente tájt már az utolsó lesipuskásaik is elindultak
haza, Olaszország felé.
Ebben tévedtem. Sőt, ha öt perccel hamarább érünk Kenyeri közelébe, akkor talán Málnássy Feri és Benárd Laci is túlélhették volna a háborút, A
sors nem így rendelte. Ahogy rányomtuk a két gépet a kenyeri reptérre, megdöbbenve láttuk meg az égő repülőgéproncsokat, pár kilométerre
délkeletre.
Begurulás közben — óriási örömömre — megpillantottam Öcsi és Szőcs Laji Leventéjét! Csak a bal szárnyból hiányzott egy jó méternyi. Ezt a
mázlit! Dezsőék is épségben megérkeztek a Storchhal.
De az örömöm nem tartott sokáig. Az égő roncs egy Focke-Wulf Weihe volt. Veszprémbe indult, de rögtön Lightningok könnyű zsákmányául esett.
Március 23-án az ezred csak pár bevetést tudott végrehajtani, néhány rajjal. A földi részek kalandos órák, sőt napok után érkeztek meg Kenyeribe.
Kezdett kialakulni a rend. De este már újra vöröslött kelet felé a látóhatár. Égett Pápa. Egy gépkocsink még bejutott a városba és a dohánygyár
kiürítésében segédkezve, dugig pakolva cigarettával érkezett vissza. így szívnivalónk volt, ennivalónk annál kevésbé. Nem is tudom min éltünk
azokban a napokban. A hajózók voltak a legrosszabb helyzetben. Az állandó startkészültség miatt egyáltalán nem volt időnk ennivaló után járni. A
gépeink közelében kellett tartózkodnunk. Volt olyan nap, amikor dögivei volt cso- kóládé, de más semmi. Egyszer valahonnan sikerült egy
babgulyást szerezni. Ki tudja honnan, megjelent az első csomag Knackebrot. Később (már osztrák területen) ez az íztelen kétszersültszerűség lett a
mindennapi kenyerünk. „Elemzésünk" szerint 60% fűrészporból, 30% zablisztből és 10% ismeretlen összetételű, visszavonulásra serkentő
anyagból állt...
Vártuk az újabb áttelepülési parancsot, de csak 24-én, nem sokkal naplemente előtt kaptuk meg: a szombathelyi „A" repülőtérre! Ahol katonai
repülő-pályafutásomat kezdtem. Ügy látszik, ott fog befejeződni is.
Az ezred összes repülőgépe, vagy 50 gép szép rendben, rajonként vonalban 1-2 perces időlépcsőben repült át Szombathelyre. A mi rajunk
(Dániel, Szűcs, Pintér és én) a Zongora és a Retek után. A nap már eltűnt a nyugati horizonton, mire odaértünk.
Az előttünk érkezett rajok rótták a köröket a reptér fölött. A német Flugleitung (repülésirányítás) ugyanis szakadatlanul lőtte föl a leszállási tilalmat
jelentő piros rakétákat és kitették az ugyanezt jelentő, vászonból kirakott „keresztet" is. Ekkor láttuk, hogy az „A" és a „B" reptér nem sokkal
korábban szőnyegbombázást kapott. Az épületek nagy része romokban, a leszállómező feldúlva. Az „A" reptéren kb. 50 méter széles sávon jól
láthatóan sebtiben betemették a bombatölcséreket. Erre a sávra soroltak egymás után az ügyesebbek.
Kihasználva egy pillanatnyi ürességet, rajunk is oszlopba fejlődött, és élesen ráfordult a keskeny sávra. Kritikus helyzet. Előttem repül valaki a
reptér szélétől 50 méterre vagy 10 méter magasan lehetett. Előtte ketten már gurulnak a sávon, okosan nagy gázzal, nehogy hátulról beléjük
szaladjunk.
Levettem a gázt, de nem teljesen, és ameddig lehetett, lógattam a Messzer orrát, hogy jobban kilássak. Merev bal kezemmel tekertem a
fékszárnyat. Mindenre — ütközésre, cigánykerékre, átvágódásra — felkészülten fulladásig meghúztam a bekötő hevedereket. Nehogy rövidre
jöjjek, 10 méter magasan erős gázzal húzattam, olyan sebességgel, amelynél — lekapva a gázt — azonnal „ül" a Messzer. Ahogy akkoriban
szokás volt mondani: „még az olajozott gramofontűt is gőzkalapáccsal kellett volna beverni..."
A gép orrának felvétele előtt egy pillanattal világosan láttam, hogyan gurul az előttem leszállt gép 3-400 méterrel előrébb. Hajszál híján elkapta a

jobb szárnyvégével azt a korábban leszállt Messzert, amely az egyik bombatölcsér laza feltöltésén berádlizott. Egy centit sem szabad az előttem
leszállt gép irányvonalától jobbra húznom! De balra sem, mert Pintér öcsi — bízva bennem — kb. 50 méterrel mögöttem, tőlem csak pár méterre
balra jön. Jobbra húzva a géproncsot kapom el, balra húzva pedig Öcsivel ütközöm. Motorkikapcsolásra gondolni se lehet, akkor nem tudok
előrehúzatni, és helyet adni az engem szorosan követő Dánielnek vagy Szűcsnek.
Alig éreztem meg, hogy már gurul a gépem. Mereven figyeltem, hogy se jobbra, se balra ne térjek el egy métert se. Ha jobbról meglátom a
géproncsot, akkor már nincs baj. Sikerült! Egy méterre jobbra tőlem „elfutott" a roncs.
Most már nyugodt szívvel adtam gázt, hogy a reptér végéig guruljak. A repülőtér szélén állítottam le a gépemet. Kiugorva láttam, hogy a teljes raj
leszállt sértetlenül. Halasi Sanyi raja is, épp előttünk.
Nem messze tőlünk ott sötétlett az egyre erősödő félhomályban két egymásba rohant gép roncsa. Egy német szerelő éppen horgot akart akasztani
egy korábbi roncsra, hogy kihúzzák a leszáilómező- ből. Ekkor rohant bele egy Messzer, halálra kaszabolva a szerencsétlent.
Tehetetlenül szemléltük az ezután bekövetkező tragikus eseményeket is. Egymás után álltak fejre, rádliztak be a gépek. Hiszen jött a sötétség, le
kellett szállniuk. Egyesek elmentek Vátra és ott több-kevesebb sikerrel leszálltak. Nem így azok, akik a „B" reptéren próbálkoztak. Szabó Floki
főhadnagy a betemetetlen bombatölcsérek között próbált szabad csíkot keresni, átvágódott a gépe. Szerencsére könnyebb sérüléssel megúszta.
Súlyos sérülés csodával határos módon nem történt. Viszont a Puma-ezred a háború során ekkor szenvedte el a legnagyobb gépveszteséget.
Legalább 20 gép tört össze. Még nem tudtuk, hogy pár nap múlva így is több lesz a gép, mint a benzin és a pilóta ...
Vacsora nélküli este és hideg, félig lebombázott szobában alvás után 25-én reggel összerendeződtünk. Látnivaló volt, hogy Szombathelyen sem a
reptér és épületeinek állapota, sem pedig az állandó légiveszély miatt nem lehet harcvezetést kialakítani. Biztosra vettük az újabb áttelepülést, de
hová? Magyarországi repülőtérre aligha.

Engedélyt kaptunk, hogy bemehessünk a városba és elkölthessük magyar pénzünket. Nem mintha sok lett volna. Autót kerestünk, ami bevinne a
városba, közben: légiriadó! Szétrohantunk, valamilyen óvóárkot keresve. Jómagam egy két napja ledobott ötszázkilós bomba tölcsérében
helyezkedtem el — ahová egyszer becsapott, olt kisebb az esély, hogy a második is bevágjon... Alig hasaltam le a tölcsér rézsűjének felső szélén,
már meg is jelentek a Liberatorok és a Boeingek. Ezúttal igen dicstelen helyzetben szemléltem „.mintaszerű" rárepülésüket délnyugat felől.
Nemigen tudtam értékelni a szabályos alakzatokat. Vadászrepülőnek kínszenvedés átélni a földhöz szegezettség keserves állapotát. No és
mellesleg a repülőtér pontosan a rárepülés kurzusán feküdt...
Bevallom, féltem. Teljesen úgy nézett ki, hogy újra megkapja a repülőtér a magáét, és maradék gépállományunkat is elveszítjük. Az élkötelék 45000 méter magasságban pontosan a fejem fölé ért, amikor meghallottam a bombák jellegzetes suhogását. Jól kihallatszott a fülrepesztő
motordübörgésből. Mit is tanultunk az Akadémián bombaismeretből? A szőnyeg nem fogja elérni a repülőteret. Ráhibáztam. A pályaudvar és
környéke kapta a sorozatot. Jól láttam, hogyan emelkedik az ég felé a hatalmas füstfelhő, hogyan csapnak fel a lángok. Persze ami körülöttem
történik, az se kutya. Valahogy ilyennek képzeltem mindig a földrengést.
Amikor később mégis csak bejutottunk a városba, akkor láttuk a bombázás iszonyú nyomait. A szőnyeg nemcsak a pályaudvart, hanem a környező
utcákat is érte. Ám a belváros aránylag ép volt. Forgatag, nyüzsgés — frontváros. Élelmiszert egyetlen helyen kaptunk, gyönyörű jonatán almát. Sok
ismerőssel, baráttal találkoztunk. Egymást érték a futárrepülők, csatarepülők, alakulataikat keresők.
A repülőtérre visszatérve megtudtuk, hogy még aznap kezdődik az áttelepülés Grosspetersdorfba. Vagyis elhagyjuk hazánkat. Keserves érzés.
Mostantól lehetünk bátrak, kitartóak, fegyelmezettek, még vidámak is. De lelkesek nem.
Az áttelepülés megint egy „veterán" bajtársunk halálát hozta. Raposa őrmester — Messzerje nem lévén — egy Bückert hozott Szombathelyről
Petersdorfba. Leszállás közben rásiklott egy 109-es és Raposa barátunk csendes mosolyát nem láttuk többé.
Szép tavaszias napon hagytuk magunk alatt a magyar határt. 2-3 percig tartott az átrepülés. Grosspetersdorf a történelmi Magyarország területén
fekszik, lakosainak nagy része szívesen beszélt magyarul.
Az úgynevezett repülőtér a községtől északnyugatra húzódott. Tulajdonképpen hosszan elnyúlt, patakparti, keskeny legelő volt. Ahol a patak
szelíden kanyarodott egyet, ott megszűkült a rét, szélessége alig haladta meg az 50 métert. A legszélesebb helyén talán száz méter lehetett.
Leszállni csak egyesével, oszlopban volt lehetséges. Hosszúnak elég hosszú volt a rét, legalább 1500 méter, mindkét oldalon fasor. A rét a faluig
nyúlt, melyet kis völgy osztott ketté, a völgyben kanyargott a szombathely—grazi országút.
Ahogyan megérkeztünk, néhány raj rögtön indult is bevetésre. Az egyikben csak hárman szálltak föl: á negyediket, Szűts Csabát valamimegzavarta. Századmásodperces „kiesés", a gép balra kitört, vagy 120 kilométeres sebességgel átugorta a patakot, át a fasoron, A két szárny
levált, nagy dörrenés, majd csönd. A gép nem gyulladt ki. Csabuci sértetlenül került elő, és magyarázta mindenkinek a bizonyítványát. Mivel az
egész a szemem előtt zajlott le, nekem nem tartott előadást a gépet félrerántó titokzatos erőről, a precesz- szióról... Jellemző volt, hogy a
géptörésből már senki nem csinált semmi problémát. Lényeg, hogy a pilóta épségben megmaradt!
Századunk néhány tagja, de más századokból is többen, futárgépekkel visszamentek Szombathely környékére, hogy minden repülőképes gépet,
amelyben van még némi benzin, áthozzanak. Perinten például már csak ímmel-ámmal őrizték az ottani repülőgépeket, és néhány cigaretta többet
jelentett mindenféle nyílt parancsnál (ami nem is volt). Ezen „partizántevékenység" közben Pintér Öcsi és Szőcs Laji „szereztek" egy gyönyörű,
vadonatúj M 29-est. A szépvonalú kis sportrepülőgépet a harmincas évek végén Faruk egyiptomi király rendelte a tervező és építő Műegyetemi
Sportrepülő Egyesülettől, de már nem tudták leszállítani. Most aztán Szőcs Laji kisajátította és „Kis Libi"-nek nevezte el, mert pocakos
„gyomrában" igen sok mindent el lehetett helyezni. A gyűjtőszenvedéllyel megáldott Laji „cuc- cai" pedig nem fértek el a Messzerek szűk
„csomagterében".

Jómagam a második rajjal csak egy éjszakát töltöttem Peters- dorfban. Az is lehangoló volt. A falu főterén a sötétségben folyt a német
visszavonulás. Olyan zűrzavar volt, hogy a Po—2-esek bőven arathattak volna. Szerencsénkre megúsztuk az éjszakát légitámadás nélkül.
Huszár Pufival szállásoltak be egy házhoz. A gazda — jóllehet tudott — úgy tett, mintha nem tudna magyarul. Igazi magyargyűlölő náci volt. A végső
győzelemmel szórakoztatott bennünket, miközben dühöngött, hogy ki kell nyitnia a tiszta szobát. Nyirkos, soha nem használt dunyhák. Hideg volt,
kértük, fűtsön be. Nem volt hajlandó. Mivel erre magunk vettük kezelésbe a kályhát, és hordtuk be a tűzifát, panaszos ordítozással fenyegetett
minket a „der Führer"-rel. Mi röviden csak a magyarra nehezen lefordítható „Schweinehund" (mocskos disznó?) kifejezéssel illettük, mire magyarul
kezdett káromkodni. Így aztán egyre jobban megértettük egymást. De enni nem adott, pedig borzasztóan éhesek voltunk. Megérdemelte volna,
hogy kényszerítsük.
Másnap, március 27-én reggel 8 órakor jött a parancs: a 2. raj szálláscsinálónak azonnal áttelepül Bécsújhelyre. Fellélegeztünk.
Felderítésünk szerint legfeljebb 24-30 óránk lehet a szovjet csapatok előretöréséig. Házigazdánkkal közöltük, hogy egy napon belül bevonulnak a
szovjet csapatok, és minden élelmiszerét elveszik. Kértük, hogy legalább befőttet vagy lekvárt adjon, a szekrények tetejét is elborító bőséges
készletből. Megtagadta. Közölte velünk;

hogy Petersdorfba soha nem fognak bevonulni az oroszok! Ezt 3 egyenesen Göbbelstől hallotta a rádióban!
Azonnali startparancsra elstartoltunk a gomolyfelhős tavaszban. Az óriási bécsújhelyi repülőtér üresnek tetszett. Mi voltunk az elsők az ezredből,
akik leszálltunk. Betonra! Magyarországon akkoriban csak Ferihegyen és Győrben volt beton leszállópálya. Nekem nem hozott szerencsét. A bal
futóm gumija leszállás közben defektet kapott és nem kis erőfeszítésembe került a géptörés elkerülése. Sikerült megfognom a gépet, legurultam a
fűre, és vártam, hátha jön valaki érdeklődni, hogy vagyok ... Daniék begurultak a hangárokhoz, aztán negyedóra múlva kirobogott egy műhelykocsi,
öt percen belül kicserélték a bal kereket. így én is begurulhattam a többiek mellé.
A repülőtéren nem volt harci alakulat, csak a törzsszemélyzet lézengett. Viszont rend volt, ebéd volt (napok óta először!) és kifogástalan, tiszta
szállások.
Ügy gondoltuk, hogy Bécs védelmében fognak minket felhasználni. Nem sejthettük, hogy Bécset nem fogják védeni. (Budapestért bezzeg nem fájt
a fejük!) Reméltük, hogy itt megállunk, bár nyugtalanító volt, hogy pontosan beleestünk az angolszász bombázók „országútjába". Csakhogy mire
besötétedett, már vöröslött a keleti horizont. Harcok. Ezt már ismerjük. Ha a horizont vöröslik, két napnál nincs több. Ügy is lett. Március 30-án
kaptuk a startparancsot Tullnba. Megint az elsők között indultunk, szépen vonalban, és Bécset útba ejtve fordultunk Tulln irányába. Induláskor senki
sem tudta megmondani, hogy a városnak melyik részén találjuk a repteret. így aztán szétspriccelve a kötelékből, hancúrozva kezdtük keresni a
leszállómezőt. Rövidesen meg is találtuk, tartottunk nekik egy kis „repülőnapot". Tulln repülőiskola, amolyan Akadémia-féle volt, még tele
repülőnövendékekkel. Hadd lássák, mi a magyar virtus!
A beton nem volt elég széles négy gép részére, ezért a fűre szálltunk le. Ahogy kilebegtettünk, meg is bántuk. Ilyen göröngyös repülőtérhez még
nem volt eddig szerencsénk.

Nyolc napja már annak, hogy Veszprémet el kellett hagynunk. Azóta úgy élünk, mint a vándorcigányok. Most meg itt vagyunk ennek a csillogóvillogó repülőtérnek a kellős közepén, piszkosan, borotválatlanul. Itt bezzeg minden ép, minden frissen meszelve. Az épületek, az utak tiszták, nyírt
pázsit üde zöldje virít. Ezt a repülőteret egy lövés, egy bomba nem érte a háború alatt. Miért? Talán mert iskola? Nálunk az iskolarepterek az
amerikaiak kedvenc célpontjai voltak. Mert osztrák terület? A hadiipari célpontokat itt sem kímélték. Lehet, hogy Tullnnal is úgy áll valahogy a
helyzet, mint Würzburggal, ahol egykor Churchill egyetemista volt, és nosztalgiából megtiltotta, hogy a várost bombázzák. Ha igaz.
Szóval rend és szervezettség. Pillanatokon belül megkaptuk szálláskörleteinket. Gyors tisztálkodásba kezdtünk a Messzerekből előkerült „pipere"felszereiésünkből. (Már akinek volt. Az én önborot- vakészletemet legalább öten használták ...) Közölték ugyanis, hogy pontosan 13.30-kor a
repülöiskola tiszti kara közös ebédet ad tiszteletünkre. Nekünk Veszprémben nem volt külön tiszti étkezdénk. Csak hajózó és legénységi étkezde
volt (a külön normák miatt). Az ezred bajtársi szellemének ez felelt meg. Most itt is bevezetjük a saját szokásainkat. Természetesen nem csak mi
tisztek, hanem a legénységi állományú pilótáink is megjelentek a valóban ünnepies keretek között rendezett délebéden.
Rendkívül elegáns étterembe vonultunk be. Fehér kabátos pincérek sürögtek-forogtak hangtalanul körülöttünk, márkás porcelánkészletekkel és —
nagyon gyanúsan ezüstre emlékeztető — evőeszközökkel, Általános bemutatás, nagy hajlongások. Hiába mosakodtunk meg és borotválkoztunk,
parlagiasan hatottunk az elegáns német tisztek között. így hát kissé feszengve vártuk a tálakat.
Lefedve hozták be a pincérek. Gyomornedveink felajzottan vártak. Leemelték a fedeleket. Izgalommal láttuk, hogy a tálakban főtt makaróni van. No,
mondom, ehhez biztos lesz valami gulyás, pörkölt, pecsenye, de legalább valami jó kis mártás előételnek. Udvariasan kínálgattuk egymást, mintha
az evés teljesen közömbös lenne... Amikor a tál elém került, látom ám, hogy valami fehér lében ázik a kifőtt makaróni. Szerfölött gyanús.
Látni kellett volna fancsali magyar pofánkat az első falat után. A fehér lé ugyanis nem volt más, mint lefölözött és vízzel hígított tej, irgalmatlanul
megszórva szaharinnal. Valami szörnyű íze volt, de ettük, ettük vad igyekezettel, szótlanul, a németek meg érdeklődve figyeltek, hogyan reagálunk
ennyi finomságra? A lakomára gyönyörű metszett üveg kancsókban — jó hideg tullni vizet is kaptunk ...
Április 1. Húsvét vasárnap. Egész napon át érkeznek a gépkocsik Petersdorfból, Bécsújhelyről. Nyüzsög az egész repülőtér, futárgépek járnak
oda-vissza. Igen sok hozzátartozó fut be gépkocsikon. Egy részük csak rokon, barát vagy kedves ismerős. Esetleg csak menetközben mint gyenge

csatlakozott a vélt erőshöz. Minden korosztálybeli nők és gyerekek, néhány öreg is. Nem lehet a sorsukra hagyni őket, gondoskodni kell róluk.

Április 3-án sűrű bevetések kezdődtek. A feladat: szabad vadászat megadott légterekben, utána alacsonytámadás. Bevetési légterek: elsősorban
Bécs és Pozsony környéke. A mi rajunk délután indult, kizárólag alacsonytámadni. A Fertő tó és Bécs közötti utakat kellett végigpásztázni. A plafon
elég magas, rétegfelhők.
Bécsig elértük a 6000 méteres magasságot. Belopakodtunk a Fertő fölé. Jól körülnéztünk, majd amikor láttuk, hogy tiszta a levegő, meredek
spirálban mentünk le földközelbe. Fütyültek a motorok, pattogott a dobhártyánk. Kissé messzebbre kerültünk keletre, mint szándékoztam. A
Kőszegi-hegység az írottkövei mögöttünk maradt. Nehéz érzés fogott el, amikor kelet felé tekintettem. Ott a hazánk, am'elyet el kellett hagynunk. A
haza védelme —- már nem lehet célunk. Mi tart mégis össze? A már oly sokszor emlegetett fegyelem és a csapatszellem. Harcolunk, ölni készen,
azért, hogy ne minket öljenek meg. Perspektívának sivár.
Erről akkoriban nem esett szó közöttünk. Csak egyre több bánatos nótát énekeltünk esténként.
Most azonban Oberpullendorf térségében végiglőttünk egy utánpótlási oszlopot. Egymástól 300—400 méterre robogtunk az út fölött, éppen csak
olyan magasságban, hogy a következő célt kiszúrhassuk és már lőni is kellett, rövid sorozatokkal. Általában találtunk is, végül is profik voltunk.
Kezdetben — évszázadokkal ezelőtt? — még visszafordultunk a célokra, hogy újabb rácsapást hajtsunk végre. Most ennél már több eszünk volt. A
hirtelen meglepett légvédelem az első gépeket általában kénytelen volt „elengedni". Célzott tüzet a második támadó raj kapott. Mi csak négyen
voltunk, bíztunk a meglepetés erejében.
Elérve a Lajta-hegység lankáit, ráváltottunk a sopron—bécsi főútra. Ezen nagy volt a forgalom, láthatólag nem számítottak légi tevékenységünkre.
Égő gépkocsioszlopot hagytunk hátra, de itt már robbantak a háromcentis repeszgránátok. Még mindig mélyen az arcvonal mögött voltunk. Űjabb
gépkocsik. Katonák ugrálnak le róluk, kézifegyverekkel tüzelnek. Nyomjelzés nincs, de a fölfele álló csöveket jól látni. Ilyenkor nem szabad arra
gondolni, hogy alulról csak vékony durállemez védi gépünket. Az összes kézifegyverből lőtt zárófüggönyön át kell repülnünk.
— Eltaláltak — hangzik fel hirtelen a rádióban. — Nem húz a motor, kényszerleszállók, Isten veletek! Jocó.
Mint egy távirat. És megint egy bajtárssal kevesebb ül majd az asztalhoz. Gáspárfalvi József hadnagy. Melléfordulok, int nekem, már a fák
magasságában vagyok, előre kell néznem. Az egész raj búcsúzik Jocótól. Nagy porfelhőben ér földet. A környék tele szovjet csapatokkal.
Szerencsére azok, akiket utoljára végiglőttünk, ide legalább öt kilométerre vannak. Jocó nem az ő kezükbe kerül.
Hárman maradtunk. Ismét rá az útra. Most jaj annak, aki elénk kerül. Nagy kozák lovasalakulat az úton. Célozni se kell, csak lőni.
Legalább másfél kilométeres szakaszon lovagolnak az úton, könny® tüzérséggel megtűzdelve. Sorozataink hatása nem közönséges. Fokozza a
felfordulást, hogy a lovak megvadulnak.
Lőszerünk már nincs, de a németek ezt nem tudhatják, Schwe-' chatnál kétségbeesetten fehér rakétázással jelzik az első vonalat. Mielőtt elérjük az
arcvonalat — tüzek szegélyezik —, átfutunk egy közepes légvédelmi üteg fölött. Látom egy pillanatra a tüzéreket, ahogy eszeveszetten tekerik
felénk a csöveket. Olyan mélyre nyomjuk a gépeket, hogy a légcsavarok majdnem a szántóföldet verik, így nem tudnak ránk lőni. Átfutunk az első
vonalon.
Áthúzunk Bécs fölött. A kedélyes bécsi utcák majdnem teljesen üresek. Itt-ott egy-két civil ugrik gépeink zajára a fal mellé. A Práter fölött repülünk.
Balra fölöttem magasodik a Riesenrad, az óriáskerék. Egyik kocsija ég. Ki gyújthatta föl? Elérjük a Dunát, balra fordulunk, és már siklunk a tullni
betonra. Szomorúan jelentjük a veszteséget.
A repülőtér környéke tele van álcázott gépekkel. A német légierő legtöbb típusa megtalálható itt. Az őrök cigarettáért bármilyen gépet odaadnak.
Elfordulnak, amíg elkötjük őket. A legújabb Messze- rek mellett legszimpatikusabbak a vadonatúj, kétmotoros, 10-12 személyes gyors utasgépek,
a Siebelek.
Április 4. nagy bevetési nap. Egész nap jönnek-mennek a rajok. Minden bevetés végén alacsonytámadást kell végrehajtani. Ez nekem
egyáltalában nem tetszik. Azt hiszem, másoknak sem, de erről nem beszélünk. Senki nem akar gyávának tűnni.
A bevetések zöme Bécs, Pozsony és Bécsújhely térségében zajlik le. Akad bőven felderítési feladat is. Teljesen úgy tűnik, mintha a tábornokoknak
fogalmuk sem lenne, hol vannak a csapataik. A gyors visszavonulás felőrölte a német harcászati hírrendszert. Elsősorban az érdekli a vezetést,
észlelünk-e páncélos gyülekezést, gépkocsizó alakulatok előretörését stb. Mindezt 6-7000 méterről nem lehet szabad szemmel észrevenni. Le kell
menni alacsonyabbra, de akkor meg oda a viszonylagos biztonság. Az amerikai, angol és szovjet légierő hatótávolsága már jó ideje fedi egymást.
7—8000-en Mustang vagy Thunderbolt támadásra van esély, 6000 m környékén kószálnak a La—7-esek, lejjebb pedig La—5-ösök, Jak—9-esek,
Jak—■ 3-asok. Szép kollekció! Az Il-eket nem említem, mert ők azért még nem tudnak ránk vadászni, inkább fordítva.
Nekem csak két bevetés jut. Az egyik felderítés. Nem találkozunk ellenséggel, nem találunk a működési légtérben alacsonytámadásra alkalmas
célokat. Viszont idegtépő az állandó légtérfigyelés. Épen hazaérkezünk Tullnba. Délután nyolcgépes kötelékben vagyok biztosító rajparancsnok. A
feladat alacsonytámadás a bécsújhelyi vágányrengetegen sorakozó katonai szerelvények ellen.
Pokoli elhárítótüzet kapunk. Az egyébként üzemanyagot szállító tartálykocsikból álló vonatokon egyes kocsik kizárólag légvédelmi feladatot látnak
el. A legveszélyesebb a szerelvényt hosszában alacsonytámadni, mert a guruló légvédelem ilyenkor alig hibázhat. Én csak merőlegesen repülök rá
a szerelvényre, persze így csökken az én találatom valószínűsége is. De sorra gyulladnak ki a kocsik. A ra;t Nánási vezeti. Hallatlanul — túlságosan
— vakmerően támad. Megismétli a rárepülést, telitalálatot kap és felrobbanva csapódik a vágányok közé. Ennek láttán leborítunk a 2000 méteres
magasságból, és a biztosítási feladattal mit sem törődve rácsapunk a szerelvénvekre, keresztben támadva lövünk, amíg tart a lőszerből.

Nánási Kálmán évfolyamtársam volt. Haja göndör, állandóan vigyorog — így marad meg emlékezetemben. Rendkívüli repülőérzékkel megáldott,
vakmerő pilóta, de sokszor figyelmetlen volt. Augusztusban egyszer egy éppen bevetésen nem levő gépet kellett kitérőreptérre, Várpalotára vinnie.
A riadó lefújása után jött visz- sza, de a várpalotai startnál elfelejtette a dekli zárát előrehajtani, vagyis zárai. Nem is volt semmi baj, amíg
hazaérkezéskor neki nem látott a szokásos — félig-meddig kötelező — rácsapásnak, majd útára kihúzva a gépét, a bemutatót megtetézte egy
gyönyörű piruettel. Az égbe fúródó pörgés közben a dekli kicsapódott és begurulásig verte a gép oldalát. Alaposan be is szakította a lemezt.
Kálmán rádión megkérdezte az Erdőt, hogy most mit csináljon? Újszászi százados, vagyis Apuka válasza nem tűri a nyomdafestéket. A gép
ugyanis, amivel most Nánási repült, Apuka személyi gépe volt...
Amikor 44 őszén megkezdődtek a harcászati bevetések, és velük az alacsonytámadások, Kálmán végiglátogatott minden századot, megkért
bennünket, hogy ha vonatot lövünk, a mozdonyt csak akkor lőjük ki, ha meggyőződtünk róla, hogy a mozdonyvezető és a fűtő már nincsenek rajta.
Az édesapja ugyanis mozdonyvezető volt. Mi igyekeztünk is kérésének eleget tenni, ám Kálmán végzetét, lám, a vonat okozta. (Édesapjával
később találkoztam, ő átvészelte a háborút.)
A sok alacsonytámadás „eredményeképpen" két nap alatt négy pilótát és 10 gépet vesztettünk. Gép bőven akadt, már nem sajnáltuk őket. A
háború utolsó napjaiban elpusztuló „öreg harcosokat" annál inkább. Az alacsonytámadásoknál mit sem számított a nagy repülési és légi harcos
tapasztalat. A „vak golyó" egyformán járt ki mindenkinek.
Volt persze, akinek — bármi is történt vele — az volt megírva, hogy ágyban fog meghalni. Például Szőcs Lajinak és Sipos Karinak.
Pozsony környékén alacsonytámadtak — keresztben az útra — é3 mindkelten elkapták a távíróvezetékeket. Sipos Kari a farokkeréken vagy 300
méter drótot húzott .maga után anélkül, hogy rájött volna, mi történt. Csak olyasmit motyogott, hogy ,.olyan furcsán működnek a kormányok". Szőcs
Laji nekirepült a villamosvezetéknek, és a gépe olyan összegyűrődve került haza, mintha valami óriás markolta volna meg a mancsával.
Április 5-én megkezdtük Tulln kiürítését. Kezdett már különleges gyakorlatunk lenni az ilyesmiben. Délelőtt még bevetések voltak. A visszatérő
gépek jelezték, hogy a szovjet élek elérték a Tullnt övező dombság keleti oldalát. Kizárólag tőlük függ, betörnek-e a tullni medencébe, vagy sem.
Német egységek már nem voltak köztük és a repülőtér között. Szerencsénkre az előretörő szovjet egység megállt és rendezte sorait. így időt
hagyott nekünk a viszonylag nyugodt és szervezett áttelepülésre.
Délben kiderült, hogy már csak mi, magyarok vagyunk az egész óriási repülőtéren. A németek csak a puszta életüket mentették. A raktárakban
rengeteg ruha, élelmiszer, alkatrészek, fegyverzet, lőszer, üzemanyag — mindent otthagytak.
Voltak rajok, amelyek bevetés közben kapták az áttelepülési parancsot. A cél: a raffeldingi szükségrepülőtér. Kora délután startoltam, egyedül.
Annyit tudtam, hogy Raffelding Eferding határában van, azt megkerestem a térképemen, meg még azt, hogy a reptér az országút és a Duna között
található. A Duna völgyében repültem, kb. „oxigénhatáron", vagyis 4—5000 méteren, amikor alattam feltűnt Szőcs Laji kis „Libije", az M—29-es.
Jól megijesztettem Lajost, aki elég meggondolatlanul, úgy 1000 méter magasan csalinkázott lassú gépével Linz felé.
Könnyen megtaláltam a repülőteret. Leszálltam. Sejtettem, hogy innen nincs tovább.
Az utolsó repülőterünk
1945. ÁPRILIS 6. — 1945. MÁJUS 9.
Április 5-én és 6-án folyt az áttelepülés harcaink utolsó színhelyére. a raffeldingi repülőtérre. Raffelding tulajdonképpen csak egy tanya. A
repülőteret több tanya vette körül, ezekben lakott a földi személyzet. A németek már korábban felépítettek itt, a reptér Efer- cing felé eső végén
három barakkot, egy műhelyt és néhány kisebb faépületet. Az egyik a német összekötőké volt, ketten tanyáztak ben- r.e csupán. Sok szerepük nem
maradt. Kézbesítették a korábban kiérdemelt, de eddig meg nem kapott kitüntetéseket, és hírrendszer- ügyeletet láttak el.
A bevetési parancsokat azonban nem tőlük kaptuk, hanem a harcálláspont-sátorból, amelyet a repülőteret szegélyező műút és a reptér délkeleti
sarka kőzött vertek fel.
! 'ível a tullni repülőtér dugig volt németek által otthagyott anyagokkal. amíg a szovjet csapatok közvetlenül nem veszélyeztették a le- és felszállást,
szakadatlanul jártak ide-oda a két reptér között a Tullnban ..elkötött", megpakolt Siebelek. Szerelőink derítették fel a tullni pinceraktárak útvesztőit,
és hordták föl a reptér szélére a bálákat, ládákat és élelmiszeres zsákokat.
Az ..akciók" tulajdonképpen nem voltak kockázatmentesek. A re pülőút Tulln és Raffelding között még Messzerrel is 20 perc körül volt. Siebellel
pedig több mint fél óra. Az amerikai vadászok bár- r-.eVik pillanatban felbukkanhattak. Én kétszer mentem vissza Tu'inba Siebellel, de mindkét
alkalommal német felségjeles, vagyis feketekeresztes vadonatúj K 4 változatú Mes-szerekkel tértem visz- sza. A felségjelet Raffeldingben azonnal
átfestettük a saiát színünkre. fehérre. Pontosabban szürkére. A fehér szín túl feltűnő volt. Á nyári „szezon" óta minden feltűnő színt szürkés festékkel
szórtak á: szerelőink. Nem szerettünk feltűnést kelteni.
Tulln kísértetiesen hatott. Az óriási telepen csak „kalandozó" magyarok. Zsír, lekvár, műméz, száraztészta, szárított főzelékek, kétszersült,
szerelőruhák, hajózóruhák, csizmák, sőt keksz és csokoládé mázsaszámra. Még cigaretta is akadt. Szóbeli engedélyt kaptunk er.- fuvarra —
lebonyolítottunk ötöt. Szereztem végre egy vadonatúj Messzer-csizmát. A régi már több helyen lyukas volt. Tavaly jú lius óta hordtam. Már az előző
tulajdonosa után is alaposan összevérezve kaptam meg. Amikor én sebesültem meg benne, fél kiló alvadt vért öntöttem ki belőle. Gondoltam,
megérdemlek egy újat.
Jártak a gépek ide-oda.
A legérdekesebb és legveszélyesebb kalandja Szentgyörgyi Dezsőnek volt. A legtöbb légi győzelmet aratott magyar vadászrepü- lőre vonatkozott
csak igazán a Puma-ezred jelmondata: kísérőnk a szerencse. Csaknem négyszáz harci bevetése során, csak igen rit- t kán fogta a gépét lövedék
vagy repesz. Ha kényszerleszállnia kellett, sértetlenül úszta meg.

Dezső Siebelje volt az utolsó gép, amelyik 6-án még elstartolt Tullnból. Abban a tudatban, hogy rajtuk kívül egy lélek sincs már Tullnban, sietve
rakták be a gépbe a (magyar eredetű) 25 kilós zsíros ládákat, amikor valahonnan a föld alól magvarnóta-foszlányok csapták meg a fülüket, Amikor
az előbb leszálltak, már leereszkedő gyalogságot láttak a dombgerincen, nem volt veszteni való idő. A légcsavarokat le sem állították, Doberdó a
vezetőülésben maradt. Dezsőék újra lerohantak a pincébe. A hangok után, nem kis szerencsével, ráakadtak hat vagy nyolc szerelőre, akik — még
délelőtt —■ megtalálták a pezsgőraktárt... így maradtak le az utolsó gépkocsiról. Most is eléggé nehéz volt felhozni őket a gépbe. Egyikük egy
nagy köteg cirokseprűt szorongatott, és semmiképpen se akart tőle megválni.
A pezsgőből is felkerült a gépre egy-két láda, a zsír rovására. Már lőtték a repülőteret. Szélirányba nem lehetett kigurulni, enyhe hátszéllel startoltak
inkább, semhogy a támadó gyalogság felé kelljen kigurulni. Szerencsére a több mint két kilométeres beton még a hihetetlenül túlterhelt gépnek is
elég volt. Nagy nehezen elemelkedtek. Hogy milyen közel voltak a tűzhöz, azt a szárnyon a gyalogsági fegyverektől származó lyukak bizonyították
később.
Ahogy a sebesség engedte, úgy fordult Dezső rá a linzi irányra, de nehezen emelkedtek. Dezső ült az első, Doberdó a második pilótaülésben,
amikor hátulról előrejött Dezső öccse, Kálmán. Egy üveg francia pezsgőt szorongatott a kezében, hogy a szerencsés felszállás örömére a két
pilótát megkínálja. Ahogy előrenyújtotta az üveget, dübörgő sorozat találta el a gépet. A palack ezer szilánkra tört — de senki nem sérült meg!
Dezső lavírozni kezdett a fák között. Kálmán a gép kitört ablakain kidugatta a fiúkkal a söprűnyeleket, mintha megannyi géppuskával megtűzdelt
légierőd volnának. A támadó Jak—9-es második rácsapása elmaradt — Dezsőék megmenekültek.
Az áttelepülés befejeződött. Nem kis gondot jelentett az ezredhez ragadt", viszonylag sok, úgynevezett hozzátartozó. Őket is el kellett helyezni,
élelmezni. Sok időt és energiát fordítottunk az elirányított, eltévedt hozzátartozó-csoportok felkutatására is.
Április 7-én az ezred harcászatilag osztállyá „zsugorodott". A német 4. légiflotta még gondoskodott számunkra lőszerről és üzemanyagról.
Elegendő élelmiszert is kaptunk, egészen április végéig. Honnan, honnan nem — mindennap kiszámolták a 8-10 darabos cigaretta-fejadagot és
hajózó, illetve bevetési pótadagokat is.
Harcoló német repülőalakulatot azonban áprilisban már egyet sem láttunk. Ügy tűnt, hogy a levegőben egyedül állunk szemben a keleti arcvonal
több száz kilométeres szakaszán támadó szovjet hadsereggel.
Abbahagyni? Átrepülni az oroszokhoz vagy az angolokhoz? Nem tette lehetővé az ezred szelleme, hagyománya és becsülete. Bárkinek joga volt
„bedobni a törülközőt", azaz felmentését kérni a harci szolgálat alól. Egyetlen pilóta élt vele. Idegrendszere felmondta a szolgálatot. Beláttuk,
őszinteségét méltányoltuk.
Az osztállyá csökkent ezred amúgy is csak kevesebb pilótát használhatott. A többieket a Légierő fő gyülekezési helyére, Pockingba irányították.
Mentek velük a hozzátartozók is. A mi századunk is rajra olvadt le. A rajparancsnok, Halasi Sanyi négyünket választott maga mellé.
Akik elmentek, úgy tűnt, már befejezték a háborút. Bár túl még nem élték. Hát még mi.
A volt első osztályból egyetlen, de erős kis század lett. A második és a harmadik osztály ugyanígy századdá alakult. Maradt összesen 25-30 pilóta,
10-15 műszaki tiszt és legalább 150 egyéb műszaki. Gépünk bőven volt, még „vezetékló" is jutott.
Három napig ellenséges gépet nem is láttunk. Április 9-én kezdődtek az első bevetések Raffeldingből. Állandósult a berepülési veszély jelentése.
Reggel és estefelé indultunk — viszonylag kevés —- bevetésre. A cél elsősorban felderítés, ritkábban szabad vadászat. És ha cél akad, minden
bevetés végén alacsonytámadás. De „megfelelő" cél ritkán akadt... 12-én megmaradt Focke-Wulfjaikkal megérkeztek Lévay Szőrék, de bevetési
parancsot, benzint már nem kaptak. Mindenesetre most már az egész repülőtér körbe volt rakva gépekkel. Hihetetlennek tűnt, hogy még nem
kaptunk alacsonytámadást.
/

Kezdődtek a Sankt Pölten-i „alkonyati dzsiggek", ahogyan Tóth Drumi mondta őket. 9-től mindennap alkonyat előtt elment nyolc- tizenkét gép Sankt
Pöltenbe, és ott szórakoztunk a La—7-esekkeI. Napokon keresztül szép magas szintű felhők borították az eget, úgy 6000 méter magasan.
Tulajdonképpen II—2-eseket kellett volna keresnünk, de mindig ott voltak a fekete pontok, közvetlenül a plafon alatt, és várták, hogy madarak
leszünk, azaz lemegyünk alacsonyabbra, hogy aztán ők arathassanak. Hát inkább hagytuk az Il-eket, és a La—7-esekkel kergetőztünk.
Minden este ugyanaz a műsor. Dobjuk a póttankot (kellett a póttank, messziről jöttünk) és támadunk. A La —7-esek pilótái viszont ugyancsak nem
kezdők. Az első kényes szituációban: bele a felhőbe! Mi is ezt csináljuk. Felhőből ki, felhőbe be. Mint holmi dzsiggelés. Tényleg alkonyati, mert jön
a sötétség. Mindig nekünk kell abbahagyni. Fél óra kell a hazatérésre.
Persze azért nem veszélytelen játék ez. Nagyon kell vigyázni. Egyszer úgy esett ki előttem egy La—7-es, hogy majdnem összeütköztünk. Mire
ráfordítottam, már visszahúzott a felhőbe. Halasi Sanyi előtt pont farral esett ki egy, és nem húzott vissza a felhőbe, hanem nyomni kezdte a gépét,
hogy sebességet gyűjtsön, Sanyi gyönyörűen beült mögéje, lőhelyzetben volt — és nem lőtt. — Kísérte egy ideig, mintha gyakorlaton lennének,
végül otthagyta. Ő hagyta ott, nem a La—7-es rázta le. Rádión közölte, hogy minden fegyvere bedöglött. Csak később derült ki, hogy elfelejtette a
lőfegyverek hálózati kapcsolóit bekapcsolni, márpedig mindegyiknek elektromos vezérlése, illetve elsütése volt.
Április 13-án a második és a harmadik század öt légi győzelmet aratott, de ketten nem tértek vissza.
én Holéczy Daniék Bécs térségében nagy túlerőben levő Jakkötelékkel vették fel a légi harcot. Luzsénszky Pali gépét megszállt terület fölött találat
érte, kényszerleszállt. Soha többé nem hallottunk róla. Nehéz volt tőle megválni, mindenki szerette.

én Málik Jóskával géppárban bevetésen voltam. A szikrázó reggeli nap felé startoltunk. Azt a feladatot kaptuk, hogy Klosterneu- burgnál vizsgáljuk
meg a földi helyzetet, főleg az esetleges dunai átkelési helyeket. Bécs felé közeledve felhúztunk jó 8000 méterre. Onnan már elég párás volt a nagy
Duna-kanyar. Jól megnéztük magunknak a légteret, aztán spiráloztunk lefelé, mígnem jól megfigyelhettük a dunai forgalmat. Nem mentünk 3000
alá. Innen is jól láttuk a lényeget: motoros pontonok jártak ide-oda a két part között. Erős légvédelmi tüzet kaptunk. Lendületből emelkedtünk vissza
6000 fölé és köröztünk a térségben, lassan lopva vissza magunkat Linz irányába, azaz saját terület fölé. Azért az mégis megnyugtatóbb volt.
Félúton lehettünk, amikor egyszerre vettük észre a Bostont. Felderítésből jött, 7000 méter magasan, szemben velünk, de inkább balra tőlünk.
Szintben lehettünk egymással, amikor Jóska és én is dobtuk a „tököt", és fordultunk, hogy hátulról-fölülről elkaphassuk.

A Boston rányomta a gázt. Szerencséje lesz, csak egy szép, nagy kiterjedésű felhőt kell elérnie, akkor megmenekül. Jóska is, én is láttam ezt,
ezért már az optimális lőtávolság előtt lőni kezdtük. Szépen „nyelte", de egyszer csak elhalványodott. A felhő. A Boston eltűnt, Nem köröztünk a
felhő alatt, hogy lássuk, nem hullik-e ki belőle. A felhősáv nagyon kiterjedt volt, nekünk pedig ezekben a napokban soha nem volt szabad utolsó
csepp benzinnel érkeznünk a repülőtér körzetébe. így aztán leszálltunk.
Aznap különösen sok visszavonuló hömpölygött el a repülőtér mellett. Az úí menti árok szélén üldögéltünk. Hangtalanul néztük a végeláthatatlan
vonulást. Nyomorúságos látvány volt. Mindenüket elvesztett magyar családok gyalogosan vánszorogva. Miért kellett ezeknek is elhagyni az
országot? Talán jobb lett volna otthon maradniok. Az egész ország nem mehet Nyugatra A mi helyzetünk
más. gondoltuk büszke öntudattal. Mi fegyverrel a kezünkben hátráltunk a végtelen túlerő elől. Mindig parancs szerint és mindig kötelékben. De mi
lehet otthon maradt hozzátartozóinkkal? ...
Sokan úgynevezett „országos járműveken", vagyis szekéren jöttek A legtöbbet végsőkig leromlott lovak, sőt ökrök húzták. Fantasztikus, mi minden
volt a szekerekre pakolva. Itt-ott autó is akadt. Mind benzinért könyörgött. Egyet sem láttam, aki kapott volna. Fegyvert senkinél nem láttunk, hacsak
elrejtve nem — a németek minden fegyvert elvettek a hátravonulőktól
Akadt a menekülők között ismerős is, de megállni nem lehetett. A hátulról jövők nyomták, szorították az előttük levőket. Néhány szót válthattunk,
cigarettát cserélhettünk. Rokonok, ismerősök után kérdezősködtünk. Aztán elnyelte őket a por, jöttek a következők.
Szedett-vedett fegyverzetű német népfelkelők kísértek egy szovjet fogolycsoportot, 100-150 embert. Némán mentek, őreik láthatólag éppen csak
„ott voltak" Nem hajtották vagy fegyelmezték őket. Nyilván már a jövőjükre gondoltak . .. Majd amerikai fogolycsoport jött. Szinte kicsattantak a
jóléttől, legalábbis kisérő őreikhez képest Éppen a repülőtér vége felé jártak, amikor megszólaltak a szirénák Rögtön meg is jelent vagy tíz
Mustang mélyrepülésben. Nagy zenebona vette kezdetét. A repülőteret hat-nyolc négycsövű 20 mm-es gépágyú (Vierling) védte. A 20-30 cső
szórni kezdte a Mustangokra a lőszert Ügy tűnt, a gépek már a bevetésük végén lehettek, mert nem támadták a repülőteret. Hanem fogoly
honfitársaikat észrevették. Azok ugyanis az első gépek megjelenésére lerohantak az útról, és 50-80 méterrel odébb egy gabonatáblán leterítettek
egy csillagossávos amerikai zászlót, majd szépen szorosan körülülték Néhány Mustang rájuk csapott, billegtetett. Az amerikaiak visszaintegettek
Aztán intettek az eddig tőlük 10-20 méterre hasaló német őröknek, hogy ők is odaülhetnek a zászló köré.
Ebédidőben feloldást kaptunk a startkészültség alól. Kihasználva a légiriadótól mentes röpke időszakot, négyesben csoszogtunk, maradék
Drótkeíések az étkezőbarakk felé: Halasi, Pozsonyi Nándi, Pufi meg én. Halasi Sanyi sejtelmes mosollyal közölte, hogy olyasmit akar velünk
megbeszélni, ami csak ránk tartozik. Lényegében azt mondta, ami amúgy is kialakult már bennünk. Most hát a parancsnok fogalmazta meg: mivel
ezek a háború utolsó napjai, most már elsősorban arra ügyeljünk, hogy túléljük őket. A bevetéseken ne kockáztassuk esztelenül az életünket.
Hallgattunk. Mit is mondhattunk volna?
Késő délután sokan közülünk bementek Linzbe. Eferding és Linz között vicinális közlekedett. Én a reptéren'maradtam. A fiúk a városból
visszatérve lehangoló dolgokról számoltak be. Volt olyan osztrák, aki a magyarok láttán kiköpött. Mert hogy „feladtuk" Magyarországot.
Másnap reggel napsütés, kevés felhő. A hőmérséklet inkább májusi, mintsem április közepi.
Ebéd után olyan különösen nehéz volt a levegő. Néztük az utat. Rossz volt látni, milyen zsúfolt. Rossz előérzet töltött el. Napok óta számítottunk rá,
hogy az amerikaiak — vagy az angolok — megtisztelnek egy bombázással vagy alacsonytámadással. Hörsching nagy repülőtere, a 2000 méteres
betonnal, pár kilométerre volt tőlünk. Ott semmiféle harcoló alakulat nem volt, mégis naponta bombázták és alacsonytámadták. Mi meg itt vagyunk
Raffelding- ben tíz napja. Felderítő Mustangjaiknak már régen jelenteniük kellett, hogy itt „darazsak" vannak. Mégsem jöttek.
Délután 14 órakor alacsonytámadási veszélyt jelez a német hírközpont. Erősen figyeljük a légteret.
14 óra 30 perckor azonnali startparancs az I. és a III. osztály egy-egy rajának. A Drótkefe négyese megy elöl. A harmadik század raja — Kálmán
Pista a parancsnoka — biztosít. A feladat Sankt Pölten. Ebben a derült, kora délutáni időben 40 perc repülés legalábbis mustangos légtérben!
Csak a nagy magasság segíthet. Start után azonnal emelkedni kell!
Nem sietünk startolni. Szokatlanul kényelmesen indult mindenki a gépe felé.
Mielőtt felléptem volna a bal szárnyra, hogy bezökkenjek az ülésbe és bekössem magam az ott árválkodó ejtőernyőmbe — életemben először —
megkértem a szerelőt, hogy adja ki az ülésből az ernyőt.

Máskor mindig az ülésben csatoltam be a hevedereket. Ha ki kellett volna ugrani, kissé lötyögtek volna. Márpedig ha az ember nagy sebességű
gépből ugrik, nem mindegy, mekkorát ránt az ernyő nyitáskor. A földön állva vettem föl az ejtőernyőt, pontosan „pászítva" a hevedereket. így
„felernyőzve" másztam be az ülésbe.
Sorra gurultunk a startra. Két négyes vonal. A mienk balról jobbra: Halasi főhadnagy, Pozsonyi törzsőrmester, jómagam és Huszár zászlós.
Mögöttünk Kálmán zászlós, Galánfy „Mütyür" hadnagy, Sűrű Béla zászlós. Szentágotai hadnagy.
14 óra 35 perc körül startolunk. Lassú, de nagyon meredek emelkedő forduló Sankt Pölten felé. Alig lehetünk 1000 méter magasan, amikor a
rádiómban jellegzetes Mustang géppuskaber- regést hallok. (A mi vevőnk valahogy felfogta a jeleket, amelyeket az ő fegyverrendszerük keltett. Azt
jelezte ez, hogy kb. 10 kilométer sugarú körben Mustangok támadnak.) A nap irányába repültünk, ami nagyon zavaró.
A rádióban több hang is megszólal, egyöntetű vélemény, hogy valami lóg a levegőben. Kálmán Pista hangja: Mustangok nagy tömegben alulrólfelülről támadják őket. Pistáék mögöttünk vannak vagy 1000 méterrel és kb. 500 méterrel fölöttünk. Mindannyian póttankkal és teljes
emelkedésben, tehát legfeljebb 350 kilométeres sebességgel. Halasit figyelem, de közben — mint mindenki — én is dobom a póttankot. Gépeink
megugranak. Két dolog között választhatunk: vagy bal emelkedő, vagy jobb süly- lyedő fordulóval szembefordulunk, mivel a Mustangok mögöttünk
vannak. Remélem a jobb fordulót, de Sanyi máshogy dönt. Balra leborít, vissza a reptér felé. Nem vagyunk messzebb 10 kilométernél.
így van már némi sebességünk, de mögénk került a nap.
A rádióból kétségbeesett hangok. — Ég a gépem! — Vigyázz jobbról! Rengeteg Mustang! — kiáltja valaki, majd recsegés- ropogás árad a
készülékből. Én egyre hajtogatom: — Forduljunk szembe! — Ezt is teszem. Már jól látom a repülőteret. A sebességem 500 körül, úgy 100 méteren
lehetek. Balra Sanyi egyre lejjebb nyomja. Pufi tőlem balra. Hátra a tűző naptól semmit nem látok, de jobbra-balra csak úgy nyüzsögnek a
Mustangok!

Hirtelen mozdulattal jobbra vágom a gépemet. Pufi elcsúszott alattam. Még néhány másodperc, és újra szemben leszek a nappal. Látom, hogy
alattam Pufi utánam fordít — és majdnem összeütközöm egy tüzelő Mustanggal. Én is tüzelek, de csak félig-meddig célzottan. Mindenfelől
Mustangok! A levegő zsúfolva van fényjelző lövedékekkel. Tartom a jobb emelkedő fordulót, a reptértől délre vagyok pár száz méter magasságban,
amikor — mint egy filmen — látom, hogy a leszállómező olyan, akár valami augusztus 20-ai tűzijáték. Két Messzer kieresztett futóval éppen
kilebegtet. A légvédelem sorozatait nem lehet megkülönböztetni a gépek tűzfegyvereitől. Még jó, hogy a motorzaj mellett nem sokat hallani az
egészből.
A fejhallgatóban állandó berregés. Néha félszavak. Két égő gépet is látok, de hogy saját-e, vagy ellenség...? Mindez másodpercek törtrésze alatt
zajlik le. Emelkedem, szűkítek, ahogy csak a gép és én bírom. Éppen hátamban a nap, amikor bekapom a végtelen hosszúnak tűnő Mustangsorozatot. Mintha valami pokoli jégeső verné a hátpáncélt. A knipli kiugrik a kezemből! Elkapom, de akkor már erős lőporfüsttel van tele a kabin.
Majd a műszerfal felől, mint egy benzinlámpa — belobban a tűz!
Függőlegesbe rántom a gépem és behunyom a szemem. Irtózatos fájdalom az arcomon és a kezemen, ahol szabadon éri a bőröm a tűz. A
nyakamon nem érzem, védi a piros-babos kabalakendő, 1941 óta minden felszállásomon a nyakamban... Rohan felfelé a gépem, pillantás hátra.
Húsz-harminc méteres lángot húzok magam után. Múlnak az ezredmásodpercek. Jobb kézzel egy pillanatra elengedem a botkormányt és kioldom
a bekötőheveder zárszerkezetét, ballal megrántom a kabintető-vészkioldót. Egykor — tegnap? ezer éve? — gyakoroltam, mit kell ilyenkor tenni. A
ki- oldókaron ott a német utasítás: „Kopf vorbeugen, Hebel ziehen!" Hogy előrehajtottam-e a fejem, arra nem emlékszem, de megrántottam a kart...
és... nem történt semmi. Csak a lángok. A botot már elengedtem, jobb karomat védőn az arcom elé tartottam. És ekkor éreztem életemben
először, hogy nincs tovább. Most meg kell halnom, mint a többi bajtársamnak. Éreztem, hogy mit éreztek ők. Valóban — egy pillanat alatt lefutott
előttem egész eddigi életem. Mintha a pokoli koncert és tűz az én viking-temetésem lenne...
Ettől a pillanattól kezdve az akaratom kikapcsolt, az agyam beletörődött a halálba. Még éreztem, hogy hatalmas erő szorít az ülésbe, és a gép, a
lángoló Kék 11-es leadja az orrát. A többi már a gravitáció dolga ...
Ám az életösztön és a beidegződések tovább működtek. A fejemmel, mint egy faltörő kossal, minden erőmmel fölvágtam magam, neki a
kabintetőnek, miközben újra rántottam a kioldókart. A gép már a föld felé robogott. De a kabintető lerepült és a léghuzat kihúzott az ülésből. Háton
feküdtem, és a fejem pontosan beleszorult a keretantennába, ami nem repült el a deklivel együtt.
Ettől a pillanattól kezdve újra dolgozott az agyam. Élni akartam! A lábam még belógott az ülésbe (ez egyszer jól jött az átlagon felüli magasságom),
megkerestem vele a botkormányt. Vakon, reflexszerűen szorosan behunyt szemmel.

Belerúgtam! Mintha kifricskÁzott volna egy óriás a gépből. Vad pörgéssel távolodtam a lángcsóvától. Jobb kezemmel a bal mellemhez kaptam,
rántottam az ejtőernyő-kioldót. Soha el nem felejthető, repesztő hangú selyemcsattanás, óriási rántás — most jött jól a szoros ernyőcsatclás — és
végtelen nagy csönd. Lebegés.
Legfeljebb 80—100 méteren lehetek, alattam a Duna. Mellettem elhúz egy Mustang, de nem lő. Belekapaszkodott a part felőli zsinór- zatba,
csúsztatom az ernyőt a part felé. így csúszva csapódok nagy sebességgel a vízbe, a víz alatt csatolom le az ernyőt. Jó hasznát veszem
vízicserltész-előéietemnek, a sok víz alatti úszkálásnak.
Néhány tempó az erős sodrásban, aztán leér a lábam.

Derékig kászálódok ki a vízből, amikor az események sodrában elfelejtett fájdalom ismét belémvág. Az ernyőn lógva, meg a Dunában „lubickolva"
hűtött a levegő meg a víz. Most szörnyű fájdalommal ég az arcom. A kezem csúnyán néz ki. Alaposan megégett jobb kezem az ugrásnál
nekivágódhatott az ülés mellső peremének, mert három ujjamról ízületig levált a bőr és az izom.
Mászok ki a vízből és húzom magam után az ernyőt. Kincstári vagyon ... A fájdalom egyre erősödik.
Űjabb meglepetés. Ahogy vánszorgok keresztül a part menti, ártéri tocsogós füzesen, látom, hogy osztrák parasztok rohannak felém.
Félreérthetetlen céllal: kapa és vasvilla van náluk. Nyilván Mustang-pilótának hisznek. Foglyul akarnak ejteni, ezzel is bizonyítva a végső
győzelembe vetett hitüket!
Sokkos állapotban vagyok. A fülemben szakadatlan dübörgés, még most is hallom a páncélon robbanó lövedékek zaját. Kínlódva előhúzom a
pisztolyomat és a hátamat egy fűzfának vetve, rájuk fogom. Képtelen vagyok megszólalni.
Meddig álltunk így farkasszemet nézve — nem tudom.
A töltésen futó kis dűlőúton porfelhő. Kis kétéltű katonai kocsi, a VW elődje robog felénk, rajta két német légvédelmi tüzér. Már messziről ordítják:
„Eigener! Eigener!", azaz: Saját, saját! Pillanatok alatt beültetnek a hátsó ülésre. Félszavakkal közlik, hogy a Mustangok minden pillanatban
visszajöhetnek. Szerencsém van, túléltem a háborút — teszik hozzá. Nehezen jutnak el a szavak a tudatomig.
Egy-két perc, a reptér barakkjaihoz érek. Mindenki körém csődül, furcsán bámulnak. Ronda lehet a frissen égett pofázmányom.
A doki a fürdőkabin nagyságú egészségügyi barakkban tisztogatni kezdi sebeimet. Mindenekelőtt hatalmas adag morfium-koffein koktélt nyom
belém. A fájdalom megszűnik, mámoros állapotba kerülök. Üjra fel akarok szállni! Ki akarok rohanni a barakkból.
Ügy kell visszatartani, hogy befejezhessék a fejem és a kezem kötözését.
Az ablakok nyitva, kitámasztva. Mint tükörben látom, hogy újra alacsonytámadnak! Sorozat, dübörgés, csatazaj. Lő a légvédelem. A géppuskák
szinte egybefolyó hangja, mintha óriási vaslemezeket dobálnának egymásra. A doki, dr. Finta Sándor meg csak fütyörészik és kötöz, ki se néz az
ablakon. — Hülye mázlid van — mondja —, csak a látásoddal lehet később valami kellemetlenség. — E pillanatban egy kósza sorozat becsap a
barakkba, de se engem, se a dokit nem találja el. Az egyik polcon csörömpölve törik össze az összes orvossággal teli üveg.
Mire kész a kötés, elmennek a Mustangok. Teljesen jól érzem magam. Fogadom a gratulációkat, és nem akarom megérteni, miért akarnak bevinni
Linzbe, kórházba.
Hoznak egy jajgató szerelő őrmestert, a sípcsontját szétzúzta egy lövedék. Aztán több pilóta jön, lehorgasztott fejjel, élükön Tóth Drumival. Valakit
cipelnek. Lassan leteszik, hanyatt a fűre. Kicsi ember, de jó vadász volt. Málik Józsika, a Zongora utolsó parancsnoka, akivel tegnap még együtt,
géppárban üldöztük a Bostont. Ötször ugrott ki egy év alatt, mindig Mustangokkal vívott légiharcban. A földön találták el régi ellenfelei... Tágra nyílt
szeme mintha a ritkás gomolyfelhöket fürkészné most is. Tóth Drumi lezárja.
Bódultan állok, fejemen nagy fehér pólya, a szememnek kis nyílásokat hagytak. Drumi elmondja szokásos szövegét: — Gratulálok, Cicám, ezt jól
megúsztad! — Akiknek eddig ezt a szöveget elmondta, általában fél órán belül kilehelték a lelküket. En vagyok az első és utolsó, aki megtörte a
jeget. Nekem már megvolt az utolsó felszállásom. Le már nem szálltam.
Ügy, ahogy vagyok, csuromvizesen autóba ültetnek. Egy kocsi már bement Linzbe, a haldokló Galánfy hadnaggyal. Égő gépét lehozta a reptérre,
egész teste harmadfokú égési sebekkel van borítva.
Nekem csak az orrom környékét ítélik harmadfokúnak, a többi másodfokú. Szerencsémre estem a vízbe, jót tett. A többiek élve maradtak, de
rajtam kívül még ketten kiugrottak. A rajom többi tagjai szanaszét szálltak le, részben hasra, de sértetlenek, hál' Istennek. Kálmán Pista lelőtt egy
Mustangot.
Alkonyodik, múlik a morfium hatása. Kezd a szemem bedagadni. Még látom az épületet, ahová a kocsi befordul: „Reservelazarett C." Átadnak és
mennek vissza. Német orvos elé kerülök. Közli, hogy semmi vész, egy-két hónap múlva meg is gyógyulhatok. Leszedik & kötéseket, előregyártott
gézálarcokat vesznek elő, valami „Salbe"- val (kenőccsel) bekenik, majd sebeimre simítják. A kezemen nagy hólyagok. egy mozdulattal tépi le őket
az orvos, a levált húsdarabokat visszailleszti az ujjnimra. Vastag kötéseket kapok mindkét kezemre is. Mire vége a uötözésnek, már nem látok.
Vak vagyok! — kiáltom németül. Megnyugtatnak, hogy ez semmi, lehet, hogy egy hét múlva újra látok. Nem valami fényes perspektíva. Erős
fájdalmaim vannak. A lőtt sérülésekkel járó fájdalom nem is hasonlítható az égéshez. És még nem is panaszkodhatom. A doktor szerint, ha egy-két
másodperccel tovább kapom a lángokat, fuccs a szememnek
Februárban még — áprilisban már kórház. Keserves. Nem látom. hová vezetnek, mint egy vakot. (A lábamnak semmi baja.) Magyar szó nincs Az
egész kórház németekkel van tele. Az SS páncélosalakulatok égési sérült katonái. Mondják, hogy néha repülőket is hoznak be, de azok általában
hamar meghalnak...
Ezt — és sok más információt — már a szobatársamtól hallom. Különleges kezelést kaphatok, mert a kevés kétszemélyes külön szoba egyikébe
helyeztek. Nem látok, csak hallok és tapintok. A kis szoba egy nagy kórteremből nyílik, onnan állandó jajgatás, nyögés hallatszik. A szobatársam
öreg osztrák katonai tisztviselő. 1892-ben született Még a „K. und K." hadseregben szolgált. Rengeteget tud a magyarokról. Igen kedves hozzám,
különösen attól kezdve, amikor megtudja, hogy elhunyt édesapám is közös gyalogezredben szolgált.
Az egyenruhám megszáradt a testemen. Egy láthatatlan Schwe- ster, Ria. ingre-gyatyára vetkőztet. Rendes kórházi ruhát csak holnap kaphatok,
amikor is majd „állományba" vesznek.
Aludni nem tudok a fájdalmaktól. így megy ez körülbelül tíz napig. Mindennap kötöznek, ez különösen fájdalmas. Egy merő daganat és nyílt seb az
arcom. Mindenütt megégett, ahol a pilótasapka szabadon hagyta. Lázam 39 fok körül. Az orvosok szövegéből értem, hogy fertőződött az égési

seb.
A nyolcadik napon kezdek látni, akkor kezd a lázam kissé csökkenni. Állandóan injekcióznak. Beszélni nem tudok, csak keveset suttogni Enni is
képtelen vagyok, mert a számat nem tudom kinyitni. Csészéből kotor egy kis pépet, vagy csövön önt levest belém Ria nővér. Földreszállt angyal.
„Ne féljen, újra egészséges lesz, meg fog gyógyulni" — hajtogatja. Magam alig tudom elviselni a saját szagomat, ő meg pepecsel a kenőcsös
maszkjaimmal.
Még nem láttam, amikor háromtagú német küldöttség érkezett betegágyamhoz és rövid, de alig érthető beszéd után egyszerre egy másod- és egy
első osztályú vaskeresztet tűztek a kórházi ingemre. Nagyon felemelő látvány lehettem, amint a nagy kórtermen keresztül WC-re kísért Sehwester
Ria... Az ékítmények sorsa az lett, hogy Tasnádi Jóska, a tiszti küldöncöm két hét múlva bedobta őket egy bokorba, nehogy jelenlétüket rossznéven
vegyék az amik. Pedig nem voit igaza. Az amik nagyon szép mennyiségű élelmiszerért cserélték el a vaskereszteket.
A leglázasabb állapotomban kapta Linz a legnagyobb amerikai szőnyegbombázást. A kórház egyik szárnya is találatot kapott. Én még nem láttam,
és járóképtelen voltam. Hordágyon vittek le a lábadozó sebesültek. (A sZex-vezésben a németek az utolsó pillanatig felülmúlhatatlanok voltak.)
Éntőlem bombázhattak. Lázálmomban állandóan Mustangok kerültek mögém, én pedig nem tudtam ledobni a kabintetőt... A háború után még
évekig nehezen tudtam elviselni, ha a hátam mögött állt vagy ült valaki.
Amikor már kicsit újra látni kezdtem, megrémültem magamtól. Egyik nap tévedésből benyitott a szobánkba egy fiatal terhes anya (a férjét kereste),
és mivel kötés nélkül meglátott, rosszul lett. A megrázkódtatás következtében még ott a kórházban megszülte koraszülött gyermekét. (Utólag a fiúk
ezen jót röhögtek, mondván, hogy nem kellett volna nekem ehhez megégnem ...)
A napok összefolytak. A sok fájdalom és kellemetlenség közepette csak Ria nővér és a bajtársaim hoztak változatosságot. Mindennap jött valaki
látogatóba Raffeldingből. Legtöbbször Huszár Pufi. így tudtam mindenről. Ujabb hősi halottak hírét hozták. A veszteségek miatt néhány fiút
visszarendeltek Pockingból, óriási örömükre, hogy visszakerülhettek a bajtársi közösségbe. Köztük van Pintér Öcsi is, személy szerint az én
pótlásomra érkezett.
Két nap múlva be is jött hozzám Öcsi a kórházba. Megtudtam, hogy hótt' híremet költötték. Szemtanú látta összeégett tetememet! Ez jó kabalának
számított akkoriban.
Április végén bejelentették, hogy Hitler Berlin védelmében elesett. Az egész kórház zengett a gyászindulóktól és a náci „him- nusz"-nak számító
Horst Wessel-dal végnélküli éneklésétől. Ma már tudjuk, hogy Hitler sokkal dicstelenebbül végezte. De akkor számomra a hír azt jelentette, hogy ha
az oroszok Berlinben vannak, már igazán nem lehet sok hátra. Jó lenne innen időben eltűnni. Túl sok itt az SS ... Még majd azt hiszik, hogy én is az
vagyok. Huszár Pufi megsúgta, hogy holnap az Öreg Puma parancsára kiszöktetnek a kórházból. A németek ugyanis nem hajlandók gj rógyulatlanul
kiengedni.
Május elsején Ria nővérnek elmondtam, hogy meglépek. Adtam neki 100 magyar cigarettát, ami akkor hallatlan érték volt. Sírva fakadt, és a
szoknyája ráncai közül egy nagy üveg gyógykenőcsöt varázsolt elő. Kaptam tőle egy nagy darab szafaládét is.
Felöltözve, csizmában feküdtem az ágyban." Vártam Pufit, Délután három felé megérkezett, bőrkabátban, vele volt a parancsnoki Wandererünk
sofőrje is. Kezében teleírt papírlapokat tartva, harsányan nemlétező neveket olvasott. Aztán elhangzott az én nevem. Harsány — Jawohl! —
kiáltással feleltem, kikeltem az ágyból, és már támogattak is le a második emeletről. Pufi elöl ment, és — Transport! Transport! — kiabálta.
A porta előtt kezdtünk gyanússá válni. Pufi megállt, náci karlengetéssel ingerelte a portást, aki kénytelen volt kijönni. Vagy háromszor heilhitlereztek
egymásnak, közben én a sofőrrel -— a fejem helyén fehér bugyorral — beszálltam a járó motorú, tereptarka kocsiba. A sofőr a volán mellé ült,
indított. Pufi akrobata mutatvánnyal beugrott a nyitvahagyott ajtón. Hátranézve láttam, hogy vagy három német rohangászik és integet. De már nem
érdekelt. Üjra éreztem, hová tartozom. Nem felejtettek el a bajtársak.
Raffeldingben minden létező jóval elláttak. Áz Öreg Puma barátságosan nyugtázta bevonulásomat. Finta doki átvette kezelésemet. Átadtam neki a
Ria nővértől kapott „Special Salbe''-t. Nagyon örült, neki nem volt égési sebekre különleges kenceficéje.
A fiúk mesélték, hogy majd' minden éjszaka új vendégeink vannak : a Moszkitók. A barakkokat szerencsére még nem találták el. Mustang-áradat
lepi el Felső-Ausztriát. Bevetés már napok óta* nincs, bár még mindig van vagy 20-25 jó Messzerünk, mindért* pilótára jutna bőven. Van, aki
fantasztikus tervekhez számolgat távolságot, üzemanyagot. Mert hogy a Messzer — szerinte — pót- ' tankkal éppen elérne Barcelonáig.::
Bennünket leginkább az érdekel, melyik fél jut el hamarább Linzig, illetve a Duna vonaláig. Híreink szerint az amik gyorsan közelednek, ellenállásba
alig ütköznek. 5
Állapotom itt a bajtársaim között, a meghitt környezetben gyor-í san javul. Finta doki szerint pár nap múlva már kötözés nélkül járhatok. Már
bizonyos, hogy az orrom kisebb ksz, mint volt. A német orvosok „igazítottak" rajta.
Május 3-án váratlanul megjelenik nálunk egy magasrangú német repülőtiszt, kísérettel. Állítólag a 4. Légiflottától jött. Pilótáknak sorakozó. A
viharvert társaság kétsoros vonalban feláll. Lehetünk vagy harmincan. A tábornok pár szóval megköszöni szolgálatainkat. Többre nem telik.
Visszaadja cselekvési szabadságunkat. Az aztán van. Tehát már a németek szerint is vége a háborúnak.

Másnap, május 4-én hajózógyűlés. Egyhangúan elhatározzuk, hogy nem élünk semmiféle, a gépeink adta mozgási lehetőséggel. Kö- felékben
maradunk, parancsnokaink vezetésével és hűséges földi személyzetünkkel egy ült.
A nap további része találgatásokkal, kósza hírek értékelésével telt el. Az országúton, amely mostanában oly forgalmas volt, szinte senki. Kóborló
német katonák szerint az amerikaiak holnapra itt lesznek.

Érdekes a környező tanyák osztrák lakosságának egyértelmű pálfordulása. Most már nem németek, hanem osztrákok! Mindenért Hitlert teszik
felelőssé. A katonák civilruhába bújnak.
Este a jobb „filhallásúak" már hallani vélik nyugatról az ágyú- dörgést. Én még nem hallom. Éjszaka alig alszunk. Eltűntek a Moszkitók is. Nappal se
láttunk egyetlen Mustangot sem. Ügy látszik, nincs már értelmes cél. Valóban, ez már csak mészárosmunka lenne.
Az idők pora belepi az eseményeket, szétzilálja és elhalványítja az emlékeket. A mai olvasó jószerivel — szerencsére? — meg sem értheti, mit
jártunk végig a háborús években. Azt, hogy hogyan tettük, amit tettünk, belső tartásunk, neveltetésünk, egyszóval a Puma-ezred szelleme határozta
meg. Természetesnek tartottuk katonai eskünk végső teljesítését. Az pedig megkövetelte, hogy fegyverzetünket, harci eszközeinket ne adjuk át az
ellenségnek. Ennek értelmében virradt ránk május 4. szomorú napja. Összes fegyverünket, repülőgépünket megsemmisítettük, a gépekben tárolt
benzinnel és lőszerrel.
Olyan gyenge voltam még, hogy épp csak megálltam a lábamon. A repülőtér szélén, az Üreg Puma oldalán néztem végig a pusztulást. Senki nem
volt a közvetlen közelünkben. Mindenki a szomorú munkával volt elfoglalva. Körös-körül füstcsóvák gomolyogtak, kisebb-nagyobb robbanások
hallatszottak. Sem az Üreg, sem én nem szólaltunk meg. Azt tudom, hogy az én szemem könnybe borult.

Az Üreg Puma sokáig állt ott. Aztán elindult a barakk felé. Megkövült arcán egyetlen rezzenést sem láttam.
Déltől kezdve dörögtek távolról az ágyúk. Egy-egy óra dübörgést egy-két óra csend követte. Ilyenkor nyomultak előre. Aztán újra dübörgés, de
sokkal közelebbről.
Visszavonuló németeket sehol sem láttunk. Nyilvánvaló volt, hogy minden ellenállás megszűnt. Az amik — biztos, ami biztos — egyre lőtték a
lőszerüket. Ne maradjon belőle a háború végére.

Besötétedett. Egyszer csak a barakkablakból — alig 10 méterre volt az országúttól — hallom, hogy valakik jönnek Linz felől. Katonák. Pontosan
tartják a lépést. Kitartva énekelnek egy német katonanótát: — Katonának lenni szép .., Már jól látni őket. Heten vannak, egyenruhában. Mindegyik
vállán egy-egy páncélököl.
Egyikünk odakiált: —■ Wohin? Hová? — A válasz megdöbbentő :
— 'Ran, an den Feind! Mensch! Harcolni, ember!
Az öngyilkos-brigád elvonulása után, úgy éjféltájban Eferdíng felől néhány páncélököl kettős dörrenése hallatszik. Pokoli pergőtűz követi, Eferding
nyugati bejárata elé lőnek.
Még mindig hallatszik a dörgés, amikor gépkocsira szállunk. Volt vagy 50-60 háromtonnás kocsink. Fél órán belül eltűnt ezredünk
gépkocsikaravánja a repülőtértől délnyugatra eső, egyre magasodó dombvidék sűrű erdőségében.
A repülőtéren nem maradt semmi. A legcsekélyebb '„souvenir" sem, amit emlékül Amerikába lehetett volna vinni. A gépeink porig égtek.
Lázam kiújult, nagyon fájtak a sebeim. Több gyengélkedővel és könnyebb sebesülttel együtt kaptam helyet az egyik kocsiban. Talán 10 kilométert
haladhattunk, amikor már erdő vett körül. Találtunk egy nagy tanyát, sok szanaszét álló gazdasági épülettel. Az osztrákok bezárkóztak, mint egy
erődbe. Nem adtak el semmit, semmi áron, főleg birodalmi márkáért nem. Kevés volt az élelmiszerünk. Nekem semmi. A fiúk természetesen
mindenüket megosztották, de nem sok volt.
A tanyán volt víz. Egy tisztáson elfértek a gépkocsik. Megálltunk. A parancsnokainknak az volt a szándéka, hogy hagyjuk az amerikai gépesített
gyalogság első vonalát a fő útvonalakon előrefutni. Így a véletlen harci érintkezést is elkerüljük. Ezért hagytuk el a repülőteret is, „félreértések"
elkerülése érdekében. Aztán majd meglátjuk, kinek és mikor adjuk meg magunkat. Abban majdnem teljesen biztosak voltunk, hogy a Duna jobb
partja — ahol mi is voltunk —- amerikai megszállási övezet lesz.
Napközben nem volt harci zaj. Másnap, május 6-án estefelé a környék negyedórás aknatüzet kapott. Nem derült ki, hogy miért. Egyesek Drumi és
Debrődy Gyurka „sátrát" okolták, mondván, hogy túl feltűnő, azt vették észre, ök ugyanis egy kinyitott ejtőernyőből sátrat készítettek. Mint holmi arab
sejkek, törülközőből turbánt csavartak a fejük köré. Engem, mély hajlongások közepette, beengedtek sátruk mélyébe, hogy ott varjúhúsból készült
„piláffal" kínáljanak meg. (Vendégszeretetük legvalószínűbb oka a varjúhűs keménysége volt, én sem tudtam elrágni.)
Az aknatüzet nem követte előnyomulás. 7-én reggel motor- zúgásra ébredtem. A tisztásra rohantunk. Repülőgép!

Egy Fiper típusú, kétüléses, nyitott amerikai sportrepülőgép fedezett fel minket. Elkezdett felettünk 20-30 méteren körözni. A harmadik kör után
enyhén rácsapott csoportunkra, és a megfigyelő — jól láthatóan — kidobott valamit a gépből. Papírba csomagolt pisztolylövedék volt. A lövedék
csak a nehezék szerepét töltötte be. A papíron nyomtatott kézírással, nagy betűkkel a következő szöveg: „ARE YOU KUSSIAN?" Oroszok vagytok?
Ezek szovjet csapatoknak néznek minket! A földre fekve gyorsan kiformáztuk a „HUNGARY" szót. Kellett hozzá vagy ötven ember. Én voltam az „U"
betű egyik szárának fele.
Ujabb körözés. Most döntenek a sorsunkról — gondoltam. Aztán újabb pisztolygolyó, újabb levél:. „FORM COLUMN! MARCH TO EFERDING!"

Rendeződjenek oszlopba! Induljanak Eferdingbe!
Aztán eltűnt a gép. Vár ránk a hadifogság. Rövid haditanács, majd határozat. Sok mindent csinálhatunk, de egyet azt nem. Nem sorakozunk és
nem megyünk Eferdingbe! Keresünk valamilyen udvariasabb alakulatot és majd annak adjuk meg magunkat.
Most jött el Huszár Pufi ideje. Azt mind tudtuk, hogy kitűnően beszél angolul. De hogy mennyire ismeri az amerikaiak lelkivilágát, azt senki nem
sejtette. Parancsnokságunk az ő tanácsait meghallgatva úgy döntött, hogy felderítő járőrt küldünk, fehér zászlóval és Huszár Pufival az első útig. Ott
addig várnak, míg elő nem kerül valami amerikai parancsnoki kocsiféle.
Közel volt már az alkony, amikor Pufiék „becserkésztek" egy könnyű, páncélozott felderítő gépkocsit és megadták magukat. Az amerikaiak, amikor
megtudták, hogy magyarok vagyunk, küldöttségünk tagjainak a hátát kezdték veregetni. Ital került elő és folyt a barátkozás közöttünk. Mindjárt
kevésbé sötét színűnek tűnt a jövő. Késő éjjel mentek el, égre-földre esküdözve, hogy holnap visszajönnek és intézkednek.
Visszajöttek. Május 8-án reggel egy Jeep gépkocsival érkezett két-három katona. Közölték, hogy fegyvereinket rakjuk halomba. A halom nem
alakult ki, mert fegyverünk már nem volt. (Én ugyan titokban megtartottam a pisztolyomat, de most sem adtam le, hanem egy farakásba rejtettem.
Képzelem, hogy meglepődött — esetleg évek múlva — az, aki ott egy rozsdás magyar pisztolyt talált...)

A „lefegyverkezés" után az amerikaiak közölték, hogy ők majd elöl mennek, az ezred meg a gépkocsikon jöjjön utánuk, míg jóval az arcvonal mögé
érünk, és találunk olyan parancsnokságot, amely sorsunk felől intézkedni tud. Mi Pockingot kértük úticélnak, hogy legalább együtt lehessünk az
ezred többi részével. A hosszú gépkocsioszlop elindult. Egy óra múlva elértük a repülőtér melletti főutat, és ott nyugat felé fordultunk. A repülőtéren
néhány felderítő gépet láttunk fehér csillaggal.
Elhagytuk Eferdinget. Ismeretlen községeken mentünk át. Igen lassan haladtunk, mert az arcvonal felé állandóan özönlöttek a gépkocsizó
csapatok. Harcrakész, állig felfegyverzett amerikai katonákat szállító GMC-kocsik húztak kelet felé. A ránk bámuló katonák arca nem mindig volt
barátságos.
Polgári lakost alig lehetett látni. Minden faluban lógott az út ínellett egy-két hulla kötélen. Az egyiken tábla is volt, tudtul adta, hogy az illető a helyi
főnáci volt.
Dél elmúlt, amikor az oszlop éle Welsbe érkezett. Az én kocsim elölről tán a tizedik lehetett, így jól láttam, hogy egy sötét bőrű MP-s, a katonai
rendőrség, a Military Police fehér sisakjában és szíjas Colttal. az oldalán megállítja az oszlopot vezető amerikai Jeepet. Félórás tanácskozás
kezdődött. A fél óra elteltével kísérőink gázt adtak, és visszafordulva otthagyták oszlopunkat.. .
A néger legény Huszár Pufira maradt. A kistermetű, de igen határozott fellépésű Pufi úgy magyarázott és gesztikulált neki, mintha világ életében ezt
csinálta volna. Kiderült, hogy el kell hagynunk a kocsijainkat, a rajtuk levő holminkkal együtt. Sorakozó és gyalogmenet pár utcányira, egy bekerített
térségre, ahol nem volt más, csak kőfal és néhány porig bombázott ház. Ott telepedtünk le a napon, az egész ezred. Az öreg Pumát és Pufit
elvitték.
Órák teltek el így. Néhány amerikai automata puskákkal sétált a falak tövében. Alig lehetett szót hallani. Egyszer az úton német SS-hadifoglyokat
hajtottak futólépésben. Jó előjelek — gondoltam.
Késő délután volt már, amikor több katonai kocsi érkezett bánatos csoportunkhoz. Magas rangú amerikai tisztek szálltak ki. Az Öreg Puma és Pufi
újra beálltak közénk. Az egyik magasrangú ami fölállt a Jeepjének motorházára és rövid beszédet mondott. Pufi fordította mondatonként. Az volt a
lényeg, hogy a mai napon véget ért az európai háború. Németország feltétel nélkül kapitulált. Clark tábornok azonban a magyarokat nem tekinti
hadifoglyoknak. Kitört az éljenzés, valaki énekelni kezdte a Himnuszt. Könnyes szemmel énekeltük.
így fejeződött be a háború a Pumák számára. A harcoló ezred megszűnt. A túlélő Pumák barátsága azonban azóta is tart. S amíg mi élünk, él
bennünk halottaink emléke. E könyvnek köszönhetően — talán tovább is. Ezért írtam.

