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Az utóbbi évben szerencsére jó-né
hány olyan mű jelenhetett meg a má
sodik világháborúról, mely az „alap
vető" vagy „hézagpótló" kategóriába 
tartozik. Ez a könyv az utóbbiba so
rolható és segít betömni (részben) azt 
a lyukat, amely a II. világháború re
püléstörténetében „a kis országok légi
ereje" téma helyén tátong. 

A szerzők tiszteletreméltó elszánt
sággal kezdték el témájuk kutatását, 
még az „ántivilágban". Azt — az ak
kor még „eretnek" — célt tűzték ma
guk elé, hogy bemutassák a Harma
dik Birodalom Luftwafféjának árnyé
kában (nemegyeszer kötelékeiben) har
colt nem német repülők tevékenysé
gét. Olaf Gröhler: A légiháborúk tör
ténete c. könyvében (magyar kiadása: 
1985) ugyan megemlítette őket, dehát 
a művén nagyon is érződik, hogy az 
egyik „legpártállamabb pártállamban", 
az NDK-ban született. 

A szerzők közül Mujzer Péter írt a 
magyar, finn és olasz légierőről, Ber-
nád Dénes a többiről; Hangya János 
készítette a grafikákat. 

Az I. fejezet a Finn Légierőt (Suo-
men Ilmavoiminen) mutatja be. A vál
tozóan 4—6 ezred (magyar szemmel in
kább osztály) erejű finnek egészen 1944 
nyaráig legalábbis egyenlő erejű ellen
felei voltak a szovjeteknek. A háború 
során 536 gépet vesztettek, de ebből 
csak 209-et ellenséges behatás követ
keztében. Ezzel szemben áll 1567 iga
zolt légigyőzelmük. A legnagyobb ász 
Juutilainen tiszthelyettes volt, 94 iga
zolt légigyőzelemmel. 

Légierejük érdekessége, hogy a zsák
mányolt szovjet gépeket is hadrendbe 
állították, s (amire hasonló példát em
líteni nem tudok) az elavult Moräne 
vadászok motorjait zsákmányolt 
LaGG-motorokra cserélték ki 1943-ban, 
s így gépeik újra egyenrangúak lettek. 

A magyarokon kívül tudtommal csak a 
finnek csinálták meg azt, amit Puro 
hadnagy: leszállt bajtársa lelőtt gépe 
mellé, az együléses vadászba ketten be
préselődve hazarepültek! 

A II. fejezet a Horvát Repülőlégió 
(Legija Zrakoplostva NDH) vázlatos 
története. A horvátok modern gépeket 
jó ideig csak a fronton kaptak, s azo
kat is csak a német alárendeltségben 
harcolt két osztály. A kritikus 1942/43-
as télen nem is voltak a fronton. Az 
1943-tól megszaporodó „átrepülések" 
miatt a németek a horvátokat egyre 
gyanúsabbnak tartották. 1944-től zömü
ket csak otthon alkalmazták az angol
szász légitámadások és a partizánok el
len. Mindössze néhányan harcoltak né
met kötelék keretében másutt. Az egy
re megbízhatatlanabbnak tűnő horvát 
légierőt a németek az utolsó másfél év
ben hol lefegyverezték, hol újra fel. 
A legeredményesebb horvát vadászre
pülő Cvitan Galic főhadnagy volt 34 
igazolt és 9 vitatott győzelemmel. Si
kereit az orosz fronton aratta, de a 
honi légtér védelmében halt repülő hő
si halált. 

A III. fejezet a Magyar Királyi Hon
véd Légierő vázlatos történetét tartal
mazza. Nem értem igazán, hogy miért. 
Egyetlen elfogadható magyarázatnak az 
vélhető, hogy pusztán az összehason
lítás kedvéért. 

A IV. fejezet az Olasz Királyi Légi
erő (Regia Aeronautica) orosz frontra 
küldött alakulataival foglalkozik. A 
„Corpo di Spedizione Italiano in Rus-
so" (a név „Oroszországba küldött olasz 
kötelék"-nek fordítható) ezred erejű 
volt, egy vegyes bombázó-közelfelderí-
tő, egy vadász- és egy gyenge szállító 
osztállyal. Gépeik eleinte még megfe
leltek, 1942-től már egyre kevésbé, hiá
ba cserélték ki viszonylag moderneb
bekre. 1943 első felében végleg haza-
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tért a Corpo. 600 bevetés során 88 lé
gigyőzelmet értek el, az ász German 
LaFerla százados volt szerény 13 győ
zelemmel. Mussolini Saloi Fasiszta 
Köztársasága 1944-ben néhány szállító
századdal segítette a németeket. 

Az V. fejezet a Román Királyi Lé
gierőről (Fortele Aeriene Regale Ro
mane) szól. Bernádnak ez az igazi ku
tatási területe, a témából már publi
kált. 

Az ún. „kisállamok" közül kétség
kívül Romániáé volt a legnagyobb lé
gierő. Ütőképességét gyengítette, hogy 
100 féle típus volt rendszeresítve ben
ne, amelyhez hozzájöttek még az 1939-
ben lefoglalt lengyel gépek. Viszont egy 
ideig hasznot húzott a kegyeiért tör
ténő német-angol versenyfutásból, s 
így több modern géppel rendelkezett. 

1941-ben teljes odaadással, lelkese
déssel és 672 géppel avatkoztak be a 
háborúba. Az első nap 70 légigyőzel
met arattak, ami még akkor is becsü
lendő, ha figyelembe vesszük a táma
dás váratlanságát. A magukhoz térő 
szovjetektől azonban egyre nagyobb 
veszteségeket szenvedtek. 

1941 végétől kisebb létszámú, de mo
dern gépekkel felszerelt kötelék har
colt a fronton. A sztálingrádi csatában 
azonban 400 géppel vettek részt. Tisz
tességgel helytálltak, igen komoly vesz
teségek árán. 

Mivel az USA-nak Románia is ma
gától üzent hadat 1941 végén, földrajzi 
helyzetéből következően várható volt, 
hogy az USAAF nehézbombázói meg
jelennek légterében. Ez már 1942 nya
rán megtörtént, de még kevés ered
ménnyel, sőt Kelet- és Közép-Európa 
felett az első amerikai nehézbombá
zót a román Pascu tiszthelyettes lőtte 
le. 1943-tól azonban egyre sűrűsödtek 
a támadások, s ugyanakkor rosszabbá 
vált a helyzet a keleti fronton is. 1944-
re ott volt a totális légiháború. Nyártól 
a román honi vadászokat — feltehe
tően az átállásra készülve — egyre ke
vésbé vetették be. A tengelyhatalmak 
oldalán az utolsó légigyőzelmet Serba-
nescu százados aratta, aki e bevetésén 
repülő hősi halált halt. 55 légigyőzel
mével ő volt a románok legnagyobb 
ásza. 

A VI. fejezet a Szlovák Légierőről 
(Slovenské Vzdušné Zbrane) szól, mely
nek története azzal kezdődött, hogy 

megalakulása közben, 1939 márciusá
ban, súlyos veszteséget szenvedett a ma
gyar légierőtől, majd jónéhány pilótá
ja az emigráns kormány felhívására 
nyugatra szökött és ott harcolt. 

A Szovjetunió elleni támadásban egy 
vegyes repülőosztállyal vettek részt, ke
vés lelkesedéssel, de annál több átál
lási hajlandósággal. Légigyőzelmet alig 
arattak (szerintem inkább csak önvé
delemből), de csak velük fordult elő, 
hogy szándékosan saját vagy szövetsé
gesükhöz tartozó gépeket vagy alaku
latokat támadtak meg. A németek a 
köteléket hol bevetették, hol kivonták. 
Volt mégis egy ászuk, Reznák zászlós 
32 légigyőzelemmel. 

Az 1944 nyári honi légiharcokban is 
alig-alig vettek részt, már a szlovák 
nemzeti felkelésre készültek. Kivétel 
volt Puškár főhadnagy, akinek roman
tikus tragédiába illő halála a 113—114. 
oldalon olvasható. A felkelés során 
aki tudott, átállt, s utána a szlovák lé
gierőt a németek megszüntették. 

A VII. fejezetben az önkéntesekről 
olvashatunk. Közülük a legeredménye
sebb a spanyol Kék Repülőszázad, az 
„Escuadrilla Azul" volt, mely váltott 
személyzettel 28 hónap alatt 148 győ
zelmet aratott, 25 fő elvesztése árán. 

Természetesen sok baltikumi repülő 
állt német szolgálatba, érthető szov-
jetellenességből. Ök legfeljebb század 
erejű kötelékeket alkothattak, német 
felségjellel és alárendeltségben. Ami
kor a háború második felében világossá 
vált számukra a helyzet alakulása, egy
re többen repültek át Svédországba. 

A szovjetellenes oroszokat-ukránokat 
tömörítő Vlaszov-féle hadsereg repülő
alakulata inkább csak kuriózum, épp
úgy mint az a néhány svéd, francia 
vagy dán önkéntes, aki a Luftwaffe 
kötelékében harcolt. 

Itt említik meg a Bolgár Légierőt 
(Vozdusnyij Vojszki Blgarii), mely tel
jesen felőrlődött az angolszászok el
leni harcokban, mire a Szovjetunió ha
dat üzent Bulgáriának. 

A fejezetek végén angol nyelvű ösz-
szefoglalók találhatók, s a képaláíráso
kat is megismétlik angolul, csakhogy 
nem tisztázták, hogy a brit, vagy az 
amerikai terminológiát használják-e. 
Mert ha a vadászosztály Fighter Group, 
akkor a zászlós: Ensign! 
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A szerzők érezhetően minden hozzá
férhető forrást felhasználtak, bibliog
ráfiájuk folyóirat-része azonban elna
gyolt. 

A fejezetek terjedelme nagyjából 
arányos a részvétel jelentőségével s a 
hozzáférhető adatok is befolyásolták. A 
szerkesztés logikáját azonban nem si
került megtalálnom sem a könyvön, 
sem az egyes fejezeteken belül. A fejeze
tek sorrendjében csak az a logikus, 
hogy a finnekkel kezdik és az önkén
tesekkel zárják. De földrajzi logikai 
szempontból a finn-szlovák-magyar
román-horvát-olasz, a részvétel jelen
tősége szempontjából ellenben a finn

román-magyar-olasz-horvát-szlovák 
lenne a jó sorrend. 

A könyv hangvétele általában tár
gyilagos. Ügy tűnik azonban, hogy a 
szerzők némileg zavarban voltak az 
átrepülések megítélését illetően, s szá
momra túl ridegnek tűnik a finn fe
jezet hangvétele a románéhoz képest. 

Nagyon hiányzik a mű végéről egy 
általánosító, összefoglaló, értékelő fe
jezet. Mert azt pl. nem egy képaláírás
ból kellene megtudni, hogy valameny-
nyiük közös problémája volt a típus-

A szakértő magyar olvasó figyelmé
re is érdemes, kilenc tanulmányt tar
talmazó kötetet jelentetett meg az újon
nan indított „Hadtörténelmi Kutatá
sok" elnevezésű sorozat első publiká
ciójaként az Osztrák Szövetségi Hon
védelmi Minisztérium Hadtörténelmi 
Szolgálata. A tanulmányok közül hét 
eredetileg az 1990-ben Bécsben tar
tott, „A háború alakváltozásai" címmel 
rendezett tudományos ülésen, kettő to
vábbi pedig az ugyancsak 1990-ben 

ban és minőségben túlságosan is ve
gyes gépállomány. 

Rengeteg, eddig közöletlen, forrásérté
kű fénykép van a könyvben. A fekete
fehér képek jelentős részét azonban 
olyan kis méretben hozzák, hogy a ki
váló minőségű papír és nyomás ellené-
is alig vehetők ki. A színes táblák egy 
része grafika, azaz rekonstrukció. 
Szemben több más történésszel, én nem 
ellenzem ezt a megoldást, mert eseten
ként szemléletesebb minden leírásnál. A 
belső címlapon a felségjelek egy ré
szét közlik, fekete-fehérben, magyará
zat nélkül. Ezek is megértek volna egy
két színes táblát, magyarázó szövegek
kel. 

Az egész könyvet átgondolva: elsie-
tettséget érzek rajta. Mintha attól féltek 
volna a szerzők, hogy valaki megelőzi 
őket. S nem volt egy erős kezű szer
kesztő, aki helyrehozza az elkerülhető 
hibákat. 

A könyv címe félrevezető. Éppen az 
nem derül ki belőle, hogy miről szól 
a könyv'. 

Kár volt másodlagos ügyetlenségek
kel csökkenteni egy alapjaiban kiváló 
mű é r téké t . . . 

Nagy Domokos Imre 

Linzben tartott történészkongresszuson 
hangzott el. Valamennyit az kapcsolja 
logikai egységbe, hogy a középkortól 
napjainkig terjedő történelmi korszak
ban háború és béke határesetét jelen
tő időszakokat tesznek vizsgálat tár
gyává és a konfliktuskutatáshoz jelen
tős adalékokkal járulnak hozzá. 

Johann Christoph Allmayer-Beck be
vezető tanulmánya „Loudon tábornagy 
halálának 200. évfordulójára" címmel 
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