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Az 1930-as évek derekától mind egyértelműbbé vált, hogy a Versailles-i béke
rendszer hamarosan összeomlik. Németország nyílt háborús készülődése, majd 
a Saar-vidék megszállása és Ausztria bekebelezése érzékeltette: a náci vezetés 
erőszakos úton is kész, illetve képes célkitűzéseit megvalósítani. A nyugati pol
gári demokráciák megalkuvó politikája, a várható német—szovjet összecsapás
ra épülő számításaik kedveztek mindennek. 

Az események várakozással töltötték el a magyar politikai és katonai veze
tést, hiszen ezektől a precedensektől vártiák, hogy — szövetségeseikre támaszkod
va — lerázhatják a trianoni megkötöttségeket. Rőder Vilmos gyalogsági tábor
nok, a vezérkar főnöke, már 1933 júniusában úgy fogalmazott, hogy „Az újabb 
ezer évre szóló önálló nemzeti lét alapfeltétele a mi esetünkben a Kárpátok ha
tárolta földrajzi egység csorbítatlan birtoklása: tehát csakis ez lehet politikánk 
végcélja. Ezt azonban békés úton sohasem érhetjük el. Ilyenformán részünkre 
a hadviselés szükségessége kifejezetten fennáll."1 

Ennék megfelelően az ország lehetőségeinek, valamint a trianoni megkötések 
ki játszhatóságának függvényében az illetékesek határozott erőfeszítéseket tettek 
a honvédség e feladatokra való felkészítése érdekében. így az évtized derekán 
már olyan célt tűztek a honvédség elé, hogy legyen képes egy kisantant állam
mal szembeni eredményes tevékenységre. A rejtett légierőt is úgy próbálták 
— a lehetőséghez mérten — fejleszteni, hogy ezeknek az elvárásoknak meg 
tudjon felelni. 

* 

Az 1938—39 fordulójára pattanásig feszült nemzetközi légkörben megnőttek 
az 1939. január 1-étől önállóvá vált magyar légierővel szembeni elvárások. Sőt, 
ezek a nézetek mind gyakrabban meg is fogalmazódtak. Az egyik szakértő 1938 
utolsó hónapjaiban úgy fogalmazott, hogy „Különösen fontos . . . a légierők sze
repe a háború első szakaszában és olyan országokkal szemben, melyek hatá
rait már békében bevehetetlennek látszó erődítmények sora lezárja, ami a földi 
erők részére a meglepetést, a megelőzést, a »leroíhanást«, az átlkarolást lehetet
lenné teszi."2 Nem lehet nem észrevenni a sorok között meghúzódó nyílt uta-

1 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnökség (a továbbiakban — HL HM Ein.) VI.—1.1933/9150 
2 Hrmsóczy Győző: A légi erők hadászati alkalmazásáról. Magyar Katonai Szemle (a továbbiakban — MKSz), 
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last az ország határai mentén kiépített erődrendszerekre. A szerző elsősorban 
Csehszlovákiára gondolt cikke megírásakor, a történelem kereke azonban gyor
sabban forgott, mint a nyomdagépeké. A megjelenés idejére — 1938 december 
— az első bécsi döntés már megoldotta ezt a részikérdést, de érvényben maradt 
a többi szomszédos állam vonatkozásában. 

Ebben az időszakban vált egyértelművé, s nemcsak «különböző tanulmányok
ban, hanem a honvédség főparancsnokának 1938—39. évi kiképzési rendeleté
ben3, majd a gyakorlati repülőszabályzat tervezetében is úgy fogalmaztak, hogy 
a légierőkkel szemben támasztandó legfontosabb követelmény: a szárazföldi 
erők harcát „elsősorban közvetlenül támogassák. Ezen általános követelmény 
szellemének kell az egész kiképzést áthatnia."4 

Az egyre bonyolultabbá váló, a nyílt összecsapás irányában fejlődő helyzet 
bizonyos gyakorlati tapasztalatszerzést is lehetővé tett. így pl. a csehszlovákiai 
krízis kapcsán 1938. október 6-án elrendelt hadműveleti intézkedés5, amely a 
repülőalakulatok részére — a IV. és V. közelfelderítő századok kivételével — 
elrendelte hadi repülőtereik elfoglalását, s a szárazföldi csapatokkal együtt
működésben való alkalmazásra a készenlétet, több hiányosságot fedett fel. 
Ezek a vezérkari tisztek tapasztalati jelentéseilben6 kerültek megfogalmazásra. 
Alapvetően a csapatokkal való rendelkezés jogának, a háborús felső vezetés 
további szervezeti tökéletesítésének kérdéseit érte a legtöbb bírálat. 

Az első igazi harci tapasztalatokra 1939. március 24-én tettek szert az 1. va-
dászrepülŐHSzázad tagjai. Az Ungváron települt alegység készültségi raja három 
szlovák repülőgépet lőtt le, majd délután az ugyancsak Ungvár irányában elő-; 
renyomuló három „Letow" típusú könnyűbombázóval és az azokat kísérő hat 
„Aviá"-val ütközött meg. A Szobránc fölötti légiharcban további hat szlovák 
repülőgépet semmisítettek meg.7 Ugyanakkor az iglói repülőtér ellen indított 
magyar megtorló bombázás jelentős eredményt hozott, szintén veszteség nélkül. 

E kétségtelen fegyvertény mértéktelen önbizalmat kölcsönzött a magyar lé
gierőnek. Ez nem lett volna baj, ha csaik a fokozottabb magabiztosságot, a név
magyarosítást, a lovagiasság szellemének fenntartását szolgálta volna. .(Ugyanis 
a két légi győzelmet arató Negro Aladár főhadnagy felvehette a Szobránczy 
nevet, valamint a repülőhalált halt szlovák Svento főhadnagyot a katonai dísz
pompával megrendezett sislóci temetésén ezzel búcsúztatták: „Hálás lehet néked 
a szlovák nemzeted. Mi pedig mint lovagias magyar repülőellenfeleid tisztelet
tel és kegyelettel fogjuk megőrizni emlékedet."8 A problémát a légierő reális 
megítélése szempontjából az jelentette, hogy az illetékesek elfelejtették: nem az 
alig két hete még 666 elsővonalbeli repülőgéppel rendelkező csehszlovák légi
erővel9 ütköztek meg, hanem csak a töredékében fennmaradt szlovák légierő 
néhány alegységével. A tényleges harcérték és a pillanatnyi siker összevetésének 
elmulasztása túlzó következtetések levonására ragadtatott egyeseket: „Nemzeti 
önérzetünk egyik titka az, hogy minőségnép vagyunk... Mert mindig megmu
tattuk, hogy mindenekfelett harcos nemzet vagyunk."10 A nacionalizmusnak ez 
a túlburjánzása elhomályosította a tényleges gondokat. (Pl. az Igló elleni táma
dásra kirendelt 3/II. bombázóosztály ködben leszakadt csonka raja — 2 repülő
gép — téves navigálás következtében a célpont helyett Rozsnyó mellett oldott 

3 HL Vezérkarfőnökség Elnöki (a továbbiakban — Vkf. Ein.) 1. 1938/3113. 
4 Uo. 1938/3111. 
5 H L I . hadtest, hadmüvelet (a továbbiakban — I. hdt. hdm.). I . 1938/381000. 
6 HL Vkf. Ein. 1.1939/3728. 
7 Farkas István: A levegő titánjai. (A továbbiakban — Farkas) Budapest, é. n. 52—53. o. 
8 Szentnémedy Ferenc: A magyar légierő első diadala. (A továbbiakban — Szentnémedy) MKSz 1939/8. sz. 114. o. 
9 Peter, Ernst: Die Luftstreitkräfte der Tschechoslowakei, österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban — 

ÖMZ), 1978/2. sz. 127. o. 
10 Szentnémedy, 116. o. 
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ki 7 db 50 kg-os bombát).11 Sokan beteljesedve látták Horthy Miklós azon 
— alig egy évvel korábbi — jóslatát, hogy „lovas nemzet voltunk, repülő nemzet 
leszünk."12 Ezt a túláradó lelkesedést tükrözi a kormányzó dicsérete is, mely 
szerint „büszke örömmel és megelégedéssel vette tudomásul az ezen esemé
nyekről befutott híreket, melyek neki bizonyságot szolgáltattak fiatal légi fegy
vernemünk kimagasló értékeiről."13 

1939 márciusa után első számú potenciális ellenséggé Románia lépett elő. 
A keleti szomszéd részéről is mind határozottabb készülődésről érkeztek hírek, 
így március 15—20. között határvédelemre felvonult a szamosfalvi 2. vegyes 
repülőezred; a brassói 1. bombázóezred és a bukaresti 1. vegyes repülőezred egy 
osztálya. Augusztusban — tehát a román mozgósítás előtt — az ötszázezres had
erő fele Erdélyben állomásozott.14 

így természetes, hogy a magyar katonai vezető körök továbbra is nagy je
lentőséget tulajdonítottak a bombázóerők felkészítésének. A fokozatosan sú
lyosbodó helyzetben a vezérkarfőnökség 1. (hadműveleti) osztálya szükségesnek 
látta, hogy „német mintára olyan gyakorlótábor létesüljön, amely lehetővé te
szi egyrészt nagyobb bombázó kötelékek éles gyakorlatait, másrészt légvédelmi 
lőtérül is szolgál". A kiválasztás és kiépítés szempontjait az határozta meg, hogy 
„konkrét esetben a saját és az együttműködő hatalmak légi erejének kiindulá
si alapul szolgálhasson".15 

Ezek azonban csak az erődemonstrálást, az elszántságot voltak hivatottak 
.szolgálná. Egy meggondolatlan lépéstől Pelényi követ még július 22^én óva intette 
kormányát, tolmácsolva Sumner Wellesnek, az USA külügyi államtitkárának 
azon véleményét, hogy „Magyarország vindikációit (követeléseit — Sz. M.) Ro
mániával szemben nemcsak, hogy igazságosaknak kell elismerni, hanem azok
nak honorálása nélkül egy tartós európai békét el sem lehet képzelni. Ez volna 
egy általános rendezésnek egyik fő programpontja, minek azonban előfeltétele, 
hogy a kérdés tárgyilagos megítélését ne prejudikáljuk (előre ne befolyásol
juk — Sz. M.) egy önhatalmú lépéssel, melynél . . . nem fogjuk lemoshatni az 
»agresseur« bélyegét.. ."16 Valószínűleg e halvány biztatás is fékezte az elha
markodott lépés megtételét, de ennél sokkal nyomósabb az volt, hogy a Len
gyelország ellen készülő Németországnak is érdekében állt a békés „hátország". 
Ezért folyamatos német nyomás nehezedett a magyar kormányra annak érde
kében, hogy elálljon a Románia elleni támadás tervétől. 

A magyar—román konfliktus elmaradt, de sokkal veszélyesebb vetette előre 
árnyékát: a második világháború! S valóban: 1939. szeptember 1-én Német
ország megtámadta Lengyelországot. 

A harci cselekmények meg sem indultak, de már súlyosbították a német— 
magyar viszonyt. Teleki Pál miniszterelnök ugyanis még júliusban közölte 
Hitlerrel és Mussolinival, hogy Magyarország „erkölcsi meggondolásokból nincs 
abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen."17 Az 
ezzel kapcsolatos dühkitörést Csáky István 'külügyminiszternek kellett végig
hallgatnia, amikor augusztus 8-án Obersalzbergben fogadta őt a Führer. Szo
kás szerint szemükre vetette a magyaróknak, hogy minden területi gyarapo
dást Németországnalk köszönhetnek, s a fenyegetés sem maradt el: a „magyar 

11 HL Vkf. Ein. 1.1939/3581. 
12 Szentnémedy, 118. o. 
13 HL Vkf. Ein. 1.1939/3585. 
14 Vo. 1939/3875. és 4735. 
15 TJo. 1939/3668. 
16 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája a második világháború kitörésének időszakában 1939—1940. 

Budapest, 1962. (A továbbiakban — Juhász, 1962.) 376. o. 
17 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919/1945. Budapest, 1975. (A továbbiakban — Juhász, 1975.) 
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revíziós igények még tovább menő támogatása ez idő szer int . . . nem lehetsé
ges .. ."18 Ez isimét meghátrálásra késztette a magyar kormányt. 

Ennek ellenére tovább romlott a helyzet. A németek az augusztus 27-én Var
sóban lejlátszott lengyel—magyar labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatban, hivat
kozva a sajtóban megjelent lengyel barát megnyilatkozásokra, leállítottak bizo
nyos hadianyag-szállításokat.19 Bár az indok szeptember 7-ére „tárgytalanná 
vált, azonban tudvalevőleg szállítási nehézségek állanak fenn"20 — bizonygatta 
Woermann külügyi államtitkár-helyettes a fegyverszállítások felújítását sürgető 
Sztójay Döme követnek. Egészen más „szállítási nehézség" akadályozta meg a 
továbbiakban a helyzet normalizálását. 1939. szeptember 9-én ugyanis Ribben-
trop külügyminiszter telefonon kérte Csákytól a kassai vasútvonal rendelkezés
re bocsátását Lengyelország elleni német csapatszállítások céljára. Ezt a magyar 
külügyminiszter azzal utasította el, hogy az ehhez való hozzájárulás „nem len
ne összeegyeztethető a magyar nemzeti becsülettel."21, s biztos hadüzenettel is 
szembe kellene nézni. Ugyanakkor sietett hozzátenni, hogy amennyiben Né
metországot létérdekeiben fenyegetnék meg, akkor az ország a legnagyobb koc
kázatot is vállalva teljesítené kötelességét. A Teleki-kormány e — valóban 
bátor és tiszteletre méltó — döntésének kettős következménye lett: egyrészt 
a németek soha nem felejtették el a későbbiekben ezt a magyarok szemére vet
ni, másrészt — s ez a jelentősebb — az így a Wehrmachttól mentes maradt ma
gyar—lengyel határszakasz a későbbiekben lehetővé tette több mint 130 ezer 
menekült Magyarországra jutását. Köztük volt a lengyel légierő közel ezer tag
ja is, akik nagyrészt tovább mentek Franciaországba, majd Angliába. 

Ezek a kisebb-nagyobb súrlódások sem akadályozták meg azonban a honvéd
ség illetékeseit abban, hogy rövid időn belül harci tapasztalatokat gyűjtsenek 
az éppen befejezett német—lengyel háború eseményeiből. Csatay Lajos tábor
nok vezetésével már október 2—14-e között egy háromtagú bizottság járt Len
gyelországban e célból. Egyebek mellett a légierő alkalmazásával kapcsolatban 
is fontos megállapításokat tettek. Jelentésükben22 nyomatékosan hangsúlyoz
ták, hogy az új viszonyok között a légierő a gyors győzelem egyik döntő ténye
zőjévé vált. Párhuzamot vontak a német légierő (Luftwaffe) és az éppen meg
született magyar légi fegyvernem szervezése között, s megfelelő javaslatokkal is 
éltek. A jelentős német sikerek, illetve az ezeken alapuló tapasztalatok is köz
rejátszhattak abban, hogy a hadrendi hiányok — 1939. november 27-én elha
tározott — pótlására felállított sürgősségi sorrend az első helyen jelölte a légi
erőt.23 

E fegyvernem fejlesztése szempontjából sokat ígért az 1939—1940. évre szóló 
szervezési intézkedés.24 A megfelelő létszám biztosítása érdekében három évre 
emelték fel a tényleges szolgálat idejét. A hadrendfejlesztés lényegének a repü
lődandár (rep. dd.) kiépítését, a kassai VIII. hadtest, valamint a gépkocsizó és 
lovasdandárok közelfelderítő századainak (KF. szd.) megalakítását, illetve a 
légierő légi és földi ítészeinek szervezetszerű különválasztását tekintették. 

A repülőosztályok (rep. oszt.) állományát egységesen kettő századra csökken
tették. A vadász- (V.), könnyűbombázó (KB.), és nehézbombázó (NB.) ezredet, 

18 A Wilhelnistrasse és Magyarország, összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt Írták: Ránki 
György, Pamlényi Ervin, Tükovtzky Lóránt és Juhász Gyula. Budapest, 1968. 418. o. (A továbbiakban — Wilhelm-

19 Juhász, 1962., 452. o. 
20 WilhelmBtrasse, 437. o. 
21 Uo. 438. o. 
22 HL Vkf. Ein. 1.1939/3185. 
23 Uo. 1939/5281. 
24 HL HM Bln. 1. a. 1939/39000. 
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A légierő harci részének I939-40. évi szervezete 

1.Y e. 

oszt. 

szd. 

1. rep. d cl 

2 .Ve . 3-KB.e. 

oszt. 

32 rep. szd., 
228 harci és 76 tartalék rg. 

4. NB.e. 

oszt. 

szd. 

5. KF.e. 

oszt. 

sz d. szd. szd. szd. 

l.ö.TF.o. 

szd. 

(9 + 3fg-) (9 + 3 fg-) (9 + 3rg-) ( 6 + 2 rg.) (6 + 21-g.) (3+irg-) (9 + 3fg.) 



illetve az önálló távolfelderítő osztályt (ö. TF. o.) csak kiképzési, közigazgatási 
köteléknek tekintették. 

A szervezési intézkedés szerint a légierő összlétszáma 6075 főt tett ki, ebből 
393 volt hivatásos tiszt. 

Minden erőfeszítés ellenére sem sikerült azonban a második világháború kez
detére lényeges előrelépést tenni a korszerű légierő megteremtésének rögös út
ján. További gondokat okoztak az építkezések elhúzódása következtében ké
sést szenvedő helyőrség- (repülőtér-) változtatások, másrészt az, hogy a 9+3 re
pülőgépes századoknak — a beszerzési nehézségek következtében — nem tud
ták biztosítani a szükséges mennyiségű harceszközt. A rendszeresített 304 repü
lőgéppel szemben — 1939. július 29-én — csak 252Hvel rendelkezett a légierő.25 

A tényleges értéke jobban megítélhető, ha tudjuk, hogy pl. 1938 végén a ju
goszláv légierőben 10 800 fő, 470 hadi és 340 tartalék repülőgép teljesített szol
gálatot.26 Ekkor azonban nem okozott problémát ez az erőviszony, mert nem 
került sor összecsapásra. A szlovák légierő pedig gyengesége (1939. december 
4-én hat századból álló egyetlen repülőezred27) miatt nem jelentett gondot. 

A jövő megnövekedett pilótaszükségleténék biztosítása szempontjából viszont 
fontos esemény volt, hogy Illy Sándor rep. vk. alezredes parancsnoksága alatt 
1939. november 5-én megkezdte működését a kassai „Horthy Miklós" Honvéd 
Repülőakadémia. 

A nyugat-európai hadjáratra készülő Németországnak továbbra is érdekében 
állt a Duna-medencei nyugalom fenntartása, ezért ezekben a hetekben is inge
rülten reagált minden románellenes magyar megnyilvánulásra. Ennek ellenére 
1939 utolsó harmadában bizonyos mértékig békülékenyebb hangot ütött meg 
renitenskedő szövetségesével szemben, mivel a nyugalom mellett szüksége volt 
a magyar szállításokra is, illetve a német—magyar gazdasági kapcsolatok német 
érdekeknek megfelelő fejlesztésére. Az ezekben a hónapokban gyakran tárgya
lásokat folytató Clodius 'külügyminisztériumi osztályvezető-helyettesnek végül 
is sikerült biztosítania, hogy nékik megfelelő döntés szülessék. Ezt részben az
zal érte el, hogy a Magyarország számára fontos hadianyagszállításokat (az 
igény 1940 március végi határidővel 127 millió birodalmi márka értékű fegyver, 
ezen belül 68 millióért repülőfelszerelés28) rendkívül ügyesen használta fel adu
ként, másrészt azzal, hogy előre tisztában volt a magyar szándékokkal és lehe
tőségekkel. E téren, sajnos, különösen a katonák „tűntek ki". Erdmannsdorff 
budapesti követ azon megállapításával, miszerint „kétségtelen, hogy a honvéd
ség Németországgal szembeni magatartása lényegesen pozitívabb, mint a mi
niszterelnöké és más kormánytagoké. A tisztikar idősebb korosztálya... külö
nösen pedig a vezérkar nagyon befolyásos főnöke, Werth gyalogsági tábornok, 
megértik a Németországgal való feltétlen együtthaladás szükségességét", szo
morúan egybecseng Wrede vezérőrnagy katonai attasé jelentése: „Egy megbíz
ható embertől (az illető tiszt), aki a vezérkari főnök bizalmas környezetéhez 

' tartozik és már gyakran szolgáltatott értékes híranyagot.. ."29, ismét fontos ér
tesülést szerzett. Tehát az amúgy is súlyos helyzetet még kilátástalanabbá tették 
az árulók, a feltétlen nácibarátok. A német elkötelezettség csökkentését célul 
maga elé tűző kormányra egyidejűleg gyakorolt nyomást Berlin és a honvéd
ség felső vezetése. 

Telekiek lavírozását nehezítette az is, hogy 1940-ben határozott jobbratolódás 

25 HL Vkí. Ein. 1.1939/4301. 
26 Peter, Ernst: Die Luftstreitkräfte Jugoslawiens. ÖMZ, 1979/2. sz. 124. o. 
27 HL Vkf. Ein. 1. 1939/5217. és 1940/3038. 
28 Wilhelmstrasse, 462. o. 
Ü9 Uo. 454—455. o. 
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ment végbe a magyar belpolitikai életben, melynek egyik legfontosabb követ
kezményeként mind határozottabban fogalmazódott meg a követelés: váljék 
„tevőlegessé" a németbarátság. E vonatkozásban kapóra jött annak lehetősége, 
hogy Németország esetleg fegyverrel biztosítja magának a román olajat. Csáky 
külügyminiszter támogatta a katonai körök azon javaslatát, miszerint „Cél
szerű volna, ha Werth őnagyméltósága az iniciatívát magához ragadva, maga 
készítene egy tervezetet az esetleges magyar—német közös akcióra Románia 
ellen."30 Természetesen siettek hozzáfűzni, hogy erre csak abban az esetben 
kerülhetne sor, ha a Szovjetunió érvényesítené Besszarábiával szembeni köve
teléseit. 

Ez a magyar remény is szertefoszlott azonban, mert a német haderő nyugat
európai hadjáratának sikeres megvívása nyugalmat követelt Németország „hát
országaiban". Teleki Pálhoz írt 1940. május 14-i levelében Hitler ismét egyértel
műen fogalmazott: Németországnak alapvető érdekei fűződnek a balkáni béké
hez, s ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell, hiszen számára ez az 
együttműködés „eddig is nem jelentéktelen előnyökkel járt."31 Erre — hat nap
pal később kelt levelében — csak azt válaszolhatta a miniszterelnök, hogy „Bár 
a magyar kormány szavahihető információk alapján azt a benyomást nyerte, 
hogy nemzeti követeléseinek, speciálisan keleten, fegyverrel a kézben is érvényt 
tudna szerezni, a tengelyhatalmakkal fennálló érdekközösségeinket sohasem té
vesztve szem elől, teljes mértékben méltányoljuk a békeállapot fenntartásának 
pillanatnyi fontosságát."32 

Ez a magyar „méltánylás" azonban alig tartott a nyugat-európai hadjárat be-
fejeztéig, hiszen június végén mind a román, mind a magyar haderő megkezdte 
csapatai felvonultatását a közös határra. Ennek egyik alapvető oka az volt, 
hogy 1940. június 27-én Románia beleegyezett azon szovjet követelés teljesíté
sébe, hogy visszaszolgáltatja az 1918-ban elcsatolt Besszarábiát és Észak-^Buko-
vinát. A magyar kormány viszont jó előre bejelentette, hogy ha csak a Szovjet
unió igényeit elégítik ki, ez „nyilvánvaló diszkrimináció volna Magyarország
gal szemben"33, amit viszont nem tűrhet el. Valóban, a június 27-i magyar mi
nisztertanács ilyen értelmű határoztot hozott és döntés született a mozgósítás
ról, valamint a csapatok felvonultatásáról is. 

A román kormány ennek megakadályozására hasonlóan cselekedett, bár jú
nius 29-én arról próbálta meggyőzni Ion Gigurtu külügyminiszter Bárdossy 
László bukaresti követet, hogy a román mozgósítás „semimi esetre sem irányul 
Magyarország ellen." Ezt viszont a riiagyar fél nem fogadta el, mivel vélemé
nye szerint „dinasztikus nehézségek" nem indokolják az Erdélyben állomásozó 
erők növelését.34 

A magyar politikai vezetés azonban hiába lélegzett fel a Kristóffy József, 
moszkvai követ által küldött megnyugtató hír hallatán, mely szerint Dekanozov 
helyettes külügyi népbiztos úgy látta: „Magyarország helyzete Erdéllyel szem
ben sok tekintetben azonos avval a helyzettel, amely részükről fennállott Besz-
szarábia tekintetében"35, s ezért megérteni látszott a magyar területi követe
lések fenntartását. Mindezt semmissé tette az újabb német leintés. 

Azt, hogy Hitler — egyelőre — még mindig nem tanúsított megértést a ma
gyar törekvések iránt, két dolog magyarázza. Egyrészt az, hogy nyugat-európai 

30 Juhász, 1962., 767. o. 
31 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940—1941. 

^Budapest, 1982. (A továbbiakban — Juhász. 1982.) 125. o. 
32 Wilhelmstrasse, 488. o. 
33 Juhász, 1982., 219. o. 
34 Uo. 239. és 252. O. 
35 ü o . 241. o. 
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sikerét teljessé teendő, a brit oroszlán térdre kényszerítése érdekében indítandó-
légi háború, az ún. „Angliai csata" megvívásához elengedhetetlen volt a román 
olaj zavartalan igénybe vétele, másrészt hogy ennek kedvező feltételei is létre
jöttek. Ugyanis 1940 július" első napjaiban Gigurtu miniszterelnökké történt 
kinevezésével a feltétlen németbarát irányvonal került hatalomra Romániában. 

Ennek ellenére rövidesen változott a berlini álláspont, mivel agresszív törek
vései szolgálatában más szerepeket szánt e térség országainak. 1940 nyarán Hit* 
1er már az újabb háborús cél, a Szovjetunió felé tekintgetett. Júliusban mind 
határozottabban testet öltötték a keleti hadjárat hadászati elképzelései. Ebben 
a háborúban egyidejűleg volt szüksége Németországnak a magyar áruszállítá
sokra és vasútvonalakra, valamint Románia nyersanyagaira és stratégiailag fel
értékelődött területére. 

E játszma első lépéseként az 1940. július 10-én Münchenbe látogató Teleki 
Pál és Csáky István előtt Hitler kijelentette, hogy „Károly királyhoz intézendő 
levelében még egyszer felhívja a király figyelmét a revíziók szükségességére, 
és hogy a Románia és Németország közötti szorosabb együttműködést.. . ezek
nek a kérdéseknek a rendezésétől teszi függővé."36 Ezt a követelést Hitler jú
lius 26-án megismételte a román miniszterelnök és külügyminiszter előtt, sür
getve a tárgyalásos megoldást. Az 1940. augusztus 16-án elkezdődött turnu-
severini megbeszélések szükségszerűen eredménytelenül zárultak, így — mint 
ahogy azt a német politikusok előre látták — Románia döntőbíráskodásra kérte 
fel a tengelyhatalmakat. Hitler és Mussolini ismét „igazságot" oszthatott. Hom
lok Sándor vk. ezredes, berlini katonai attasé egyértelműen fogalmazott ezzel 
kapcsolatban: „A közvetítő szerep, melyet a Tengelyhatalmak vállalnák, egyút
tal ellenőrző szerep, s ha szükséges diktáló szerep is."37 Sajnos, idővel e jóslat 
szóról szóra bevált. 

Ilyen előzmények után született meg 1940. augusztus 30-án az ún. második 
bécsi döntés. Annak ellenére, hogy mindkét fél csalódott — a magyar vezetés 
kevesellte, a román sokallta a visszaadott területeket —, mégis egyaránt meg
maradtak a németek hű szövetségeseiként abban a reményben, hogy érdemeik 
elismeréseként a másik rovására változtatja meg Hitler ezt a döntését. Szomorú, 
hogy Horthy kormányzó is csak az 1950-es években jutott el a felismeréshez: 
„Berlinben.. . mint a későbbi események megmutatták, az erdélyi kérdést ál
landóan úgy kezelték, hogy hol a románokkal, hol velünk szemben használhas
sák fel csalétkül."38 

Egyelőre azonban Magyarország volt a kedvezményezett. Észak-Erdéllyel és 
Székelyfölddel 43 591 km2-nyi terület 2 185 546 lakosát csatolták Magyarország
hoz. Most azonban a sajátos etnikai szóródás, valamint a két világháború közöt
ti tudatos román telepítési politika következtében nem volt mód egységes ma
gyar tömböt leválasztani, így a döntéssel visszaadott lakosság 42,l%^a már ro
mán nemzetiségű volt.39 

Természetesen a magyar fél e politikai-diplomáciai erőfeszítéseket folyamato
san próbálta alátámasztani katonai súllyal is. A honvédség egyéb fegyvernemei
vel párhuzamosan a légierő szintén konkrét előkészületeket tett az esetleges 
erőszak eredményes alkalmazása érdekében. Ennek megfelelően 1940. június 
6-án megalakult az 1. honvéd repülődandár-parancsnokság törzse,40 azonban 
már a kezdet kezdetén felerősödött a hatalmi harc, a versengés a vezető sze-

36 Wilhelmstrasse, 509. o. 
37 Juhász, 1982., 358. o. 
38 Horthy Miklós: Emlékirataim. (A továbbiakban — Horthy) Buenos Aires, 1953. 211. o. 
39 Tükovszky Lóránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások. (A továbbiakban — Tükovszky) História, 1982/4—5.. 

Bz. 33. o. 
40 HL Repülőalakulatok (Rep. alakulatok) 39. doboz, 1. ez. dandárparancsnoksági parancs, (dd. psági pes.) 
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repért. A Légierő Parancsnokság már június 27-én elkészítette az „Emlékeztető 
a légierő helyzetéről" című felterjesztését.41 Ebben rámutatott arra, hogy a lé
gierő önállósítását követően kialakították az annak megfelelő „M" (mozgósítá
si — Sz. M.) szervezetet: a Légierő Parancsnokság képezte a legmagasabb ki
vonuló irányító szervet, míg a legmagasabb hátországi parancsnokság az Orszá
gos Repülő Parancsnokság lett. Az új rendszemek 1939. október 1-től kellett 
volna működnie, de sok huzavona, átdolgozás után — a Légierő Parancsnokság 
megkérdezése nélkül — 1940. május 21-én a vezérkar főnöke elrendelte a ko
rábbi helyzet visszaállítását. Ennek az lett a következménye, hogy mozgósítás
kor a légierő egységes vezetése megszűnt, s felaprózódott a Fővezérség repülő
osztálya, a repülődandár-parancsnokság és az Országos Repülő Parancsnokság 
között. Werth Henrik gyalogsági tábornok ezt követő — június 15-i — állásfog
lalása is olyan megkötéseket tartalmazott, amelyek messze túlmentek az általá
nos elvi alárendelés mértékén. 

A magyar—román helyzet még feszültebbé válása következtében a Légierő 
Parancsnokság 1940. július 2-án 18 órakor elrendelte az 1. repülődandár kihe
lyezését.42 

Változás történt a közelfelderítő századok „M" szervezetében is azáltal, hogy 
a Légierő Parancsnokság elrendelte: e kötelékek futárrepülő-rajai átmenetileg 
megszűnnek, helyettük a három hadsereg-, valamint a gyorshadtestparancsnok
ság részére láll fel egy-egy raj. A hadseregparancsnokságokon rendszeresítették 
a hadsereg repülőparancsnoki beosztást, melynek betöltője tíz fős törzsére tá
maszkodva szervezte a Seregtest repülőügyeit.43 

Az 1. repülődandár parancsnoksága — mintegy száz fürdővendég kilakolta-
tását követően — 1940. július 4-én estétől megkezdte működését Görömböly-
Tapolcán (ma: Miskolc, Tapolcafürdő). Fokozatosan az alárendelt harci 'köte
lékek is elfoglalták hadi („H") repülőtereiket, így a július 6-i helyzet a követ
kező volt (a táblázatot 1. a 602. oldalon).^ 

.Mivel a tiszalöki „H" repülőtér vizes volt, a nyíregyházi 2/1. vadászrepülő- és 
a börgöndi 3/1. könnyűbombázó repülőosztály egyelőre béke repülőterén ma
radt. A dandárvonat (műhelyek, raktárak, szeroszlop stb.) Füzesabonyban és 
Puszta^Szikszón (ma Szikszó) települt, míg a híradószázad és — néhány nap 
múlva — az időjelző állomás Görömböly-Tapolcán. 

A kitelepült kötelékek hadrafoghatósága még hagyott kívánnivalót hátra, 
ugyanis a 3., 5. és 6. könnyűbombázó századok Caproni „Ca—135" repülőgépei 
nem rendelkeztek bombacélzókészülékkel, s a 100 kg-os bombák felfüggesztése 
csak azért nem okozott gondot, mert bambával és lőszerrel sem rendelkeztek.45 

Július 8-án a Junkers „Ju—86"-kal felszerelt 3/1. könnyűbombázó osztály 
és az 1—2. század Tiszalökre, az e nappal a repülődandárnak alárendelt l/l. 
vadászrepülőosztály-parancsnokság és az l/l—2. vadászszázad (Fiat „CR—42" 
gépekkel) pedig Sajóörösre települt. 

András Sándor rep. vk. alezredes, a repülődandár vezérkari főnöke (törzs
főnök) július 9-én kapta kézhez a „Repülőerők hadműveleti feladatai"-t tartal
mazó rendeletet Románia, illetve Szovjetunió vonatkozásában. A politikai-kato
nai események azonban lehetővé tettek bizonyos könnyítéseket. így július 12-én 
intézkedés született arra: a 2. vadászrepülő-ezred parancsnoka az egyik század 
parancsnokát (Gyenes László rep. százados) megfelelő számú hajózószemélyzet-

41 HL Rep. alakulatok 37. doboz. 
42 Németh János rep. vk. őrnagy 1940.évi hadműveleti naplója (Hitelesített másolata a szerző birtokában.) (A to-

43 HL 2. hadsereg repülőparancsnok (HDS. rep. pk.) 1940/2. és 3. 
44 Németh, VII. 6-án 20 órás helyzet. 
45 Uo. VII. 7-i bejegyzés. 
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1. repülődandár-parancsnokság 
(Parancsnok* Laborczfy Rezső rep ezds.) 

Görömböly—Tapolca 

1. futárrepülő-raj Miskolc 

2. vadászrepülőezred-parancsnokság 
(Pk: Eperjessy József rep. alez.) 

2/11. vadászrepülőosztály-parancsnokság 
2/3—4. vadászrepülő-század 

Hajdúböszörmény 

3. könnyűbombázó repülőezred-parancsnokság 
(Pk: Kálmán László rep. alez.) 

3/II. könnyűbombázó repülőosztály-parancsnokság 
(Pk: Sasváry József rep. szds.) 

3/3—^. könnyűbombázó repülőszázad 

Miskolc 

3/III. könnyűbombázó repülőosztály-parancsnokság 
(Pk: Gersi János rep. szds.) 

3/5—6. könnyűbombázó repülőszázad 
Rakamaz 

4. nehézbombázó repülőezred-parancsnokság 
(Pk: Orosz Béla rep. alez.) 

Mezőkeresztes 

4/1. nehézbombázó repülőosztály-parancsnokság 
(Pk: Mocsáry István rep. szds.) 

4/1—2. nehézbombázó repülőszázad 
Sajóörös 

4/II. nehézbombázó repülőosztály-parancsnokság 
(Pk: Podhradszky Andor rep.alez.) 

4/3—4. nehézbombázó repülőszázad 

Felső-Ábrány 
(ma Bükkábrány) 

tel útba indítsa Börgöndre, hogy az oda beérkezett öt Reggiane „Re—2000" típu
sú olasz vadászgépen teljesen begyakorolja magát.46 Ugyancsak e napon enge
délyezték, hogy a legénység 50%-át két hetes aratási szabadságra elengedjék. 
Különböző okok következtében döntés született arról is, hogy a 3/III. könnyű
bombázó repülőosztály települjön vissza Debrecenbe, a 3/1. könnyűbombázó 
repülőosztály Forróra, a 3. könnyűbombázó ezredparancsnokság és a 3/II. osz
tály pedig Rakamazra, s ezt július 15-ére végrehajtották.47 

1940. július 15-én a késő esti órákban érkezett meg a Légierő Parancsnokság 
intézkedése az alakulatok békehelyőrségeikbe való visszatelepítése tárgyában. 
Ezt úgy kellett végrehajtani, hogy csak egyes részek maradhattak vissza az 
anyagok őrzésére, a fölé- és alárendelési viszonyok azonban változatlanok ma
radtak, s képeseknek kellett lenniük arra, hogy békerepülőtereikről 6, a „H" 
repülőtereikről pedig 24 órán belül működőképesek legyenek.48 Ez az intézke
dés azért ellentmondásos, mert a felderítői jelentések çsak a 2. hadsereg előtti 
arcvonalon kb. 100 román bombázó repülőgép jelenlétét állapították meg.49 

46 HL Rep. alakulatok 39. doboz. 5. sz. dd. psági pes. 
47 Németh, VII. 15-i bejegyzés. 
48 Uo. 
49 HL 2. HDS. I . b . 1940/119. és HL 2. H D S . l . C. 1940/219. 
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Döntés született a honvéd légierő egyéb alakulataival kapcsolatban is. Ennek 
megfelelően továbbra is a három hadsereg alárendeltségében maradt a III., VI., 
VIII. és az összevont gyors közelfelderítő század, míg a többi közelfelderítő szá
zadot, valamint az 1. önálló távolfelderítő osztályt visszatelepítették békehely
őrségeikbe. Harci repülőerőként csak a 2. vadászrepülőezred és a 3/III. köny-
nyűbömbázó repülőosztály maradt a hadműveleti záróvonal előtti területen.50 

A hazatelepülések befejeztével, július 22-től a következő helyőrségekben vár
ták a további parancsot az 1. repülődandár alakulatai: 

— 2. vadászrepülőezred-parancsnokság 
— 2/II. vadászrepülőosztály-parancsnokság 
— 2/4. vadászrepülő-század 
— 3. könnyűbombázó ezredparancsnokság 
— 3/III. könnyűbombázó osztályparancsnokság 
— 3/5:—6. könnyűbombázó század 

Debrecen 

— 2/1. vadászrepülőosztály-jparancsnokság 
— 2/1., 2., 3. vadászrepülő-század 

Nyíregyháza 

— 1/1. vadászrepülőosztály-parancsnokság 
— 1/1—2. vadászrepülő-század 

Mátyásföld 

— 3/1. könnyűbombázó osztályparancsnokság 
— 3/1—2. könnyűbombázó század 

Börgönd 

— 3/III. könnyűbombázó osztályparancsnokság 
— 3/3—1 könnyűbombázó század 

Pápa 

— 4. nehézbombázó ezredparancsnokság 
— 4/II. nehézbombázó osztályparancsnokság 
— 4/3—4. nehézbombázó század 

Veszprém 

— 4/1. nehézbombázó osztályparancsnokság 
— 4/1—2. nehézbombázó század 

Tapolca 

— dandárvonat Bmőd 

E néhány nap eseményei is szolgáltaik tanulságokkal. A „Repülőerők első had
műveleti feladatai" kapcsán a repülődandár törzse észrevételeket tett, melyben 
rámutatott, hogy a feladatok meghaladják a dandár lehetőségeit, ezért módosí
tani kell azokat; további „H" repülőtereket kell előkészíteni; a szárazföldi csa
patokkal való együttműködést tisztázni kell.51 Ugyanakkor az is szembetűnő 
volt, hogy bizonyos anyagokat a Fővezérségen, másokat a repülődandár-pa
rancsnokságon keresztül kellett igényelni, de nemritkán beékelődött még a 
hadseregparancsnokság is. így rendkívül nehézkessé vált a szükségletek kielé-

50 TTo. 1. c. 1940/270. 
51 Németh, VII . 19-i bejegyzés. 
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gítése. Bizonyos mértékig ezzel is összefügghet: július 26-án végre rendeződött 
a repülődandár függőségi helyzete oly módon, hogy a légierő parancsnoka út
ján rendelték alá a Fővezérségnek. 

Ezeket a békésebb napákat a „H" repülőterek rendbehozatalára, illetve újak 
szemrevételezésére, berendezésére (Bilke, Bustyaháza, Dolha, Sárospatak, Tak-
taharkány, Balmazújváros stb.) használták fel a dandár vezetői. 

Ügyszintén fontos tárgyalásokat folytattak augusztus első napjaiban a had
seregek és a légierő képviselői az együttműködés konkretizálása érdekében. 
Ennek eredményeként augusztus 15-én Háry László ezredes, a légierő parancs
noka, hat bombázórepülő-századot jelölt ki, melyek mindegyikének három-
három dandárral kellett együttműködnie.52 

1940. augusztus 19-én Derecskén már arról folyt konkrét megbeszélés Jány 
Gusztáv altábornagynak, a 2. hadsereg parancsnokának elnökletével, hogy a 
repülődandár mi módon tudná támogatni a 9. önálló dandár áttörését a román 
erődöv leküzdése során. A szárazföldi erőkkel való jobb együttműködés érdeké
ben a rádióval felszerelt, Heinkel „He—46" típusokkal rendelkező I. közelfel
derítő századdal váltották fel a hírösszeköttetésre alkalmatlan „Sólyom" repülő
gépekkel ellátott III. közelfelderítő századot. Ugyanakkor a repülődandár vezér
kari főnöke javasolta: úgy válasszák meg az áttörési szakaszt, hogy a bombá
zandó erődöv legalább egy km-es szakaszon egyenletes kiépítettségű legyen, 
mert a 36 bombázó repülőgéppel 1000X800 m-es területet képesek lefogni úgy, 
hogy minden 50X50 m-re egy 50 kg-os bombát dobnak.53 

Ezekre az előkészületekre annál inkább is szükség volt, mert a — már koráb
ban említett — turnu-severini tárgyalások egyre kevesebb sikerrel kecsegtettek, 
így ismét a katonai megoldás lehetősége került előtérbe. Ezt az is indokolta, 
hogy a július 1-i nyolc hadosztállyal szemben augusztus 26-ára már húszat össz
pontosított a román kormány Erdélyben. Ennék megfelelően 1940. augusztus 
23-án a Fővezérség beszüntetett minden szabadságolást, s még e napon lépé
seket tettek annak érdekében, hogy az ún. „alapfelszerelésen" (6 javadalmazás) 
kívül újabb 6 javadalmazást biztosítsanak a repülődandár részére. Úgyszintén 
rögzítették a repülőkötelékek települését is attól függően, hogy melyik hadse
regnél alkalmazzák fő erejüket. Sőt, még éjfél előtt megérkeztek a repülődandár 
alárendeltjeinek újbóli kihelyezésére, valamint augusztus 28-i bevetésükre vo
natkozó fővezérségi parancsok is.54 

Időközben még a tekintetben is bonyolódott a helyzet, hogy a szlovák be
repülések fokozódása miatt Werth gyalogsági tábornak augusztus 22-én elren
delte: a légtérsértő szlovák repülőgépékre is tüzet kell nyitni.55 (Érdekes ugyan
akkor, hogy ez a fontos parancs csak 27-ére jut le a végrehajtó szervhez, a re
pül ődandár-parancsnoksáigihoz.) 

Augusztus 24-én Jány altábornagy kiadta irányelveit a Románia elleni had
műveletek megindítására, mely szerint a 2. hadsereg tevékenységében a Főve
zérség nem tervezi bombázó- és vadászrepülők alkalmazását.56 Ennek az volt 
az oka, hogy ez a seregtest csak azt a feladatot kapta: hárítsa el az Arad kör
zetében összevont román erők támadását, ezzel biztosítva a Nagy Vilmos gyalog
sági tábornok parancsnoksága alatt felvonult fő erő támadását. Az 1. hadsereg
nek kellett ugyanis a Szamos völgyében áttörni a román erődvonalat, megnyitva 
ezzel az utat Erdély belseje felé. 

52 Uo. VIII . 15-i bejegyzés. 
53 Uo. VIII. 19-i bejegyzés. 
54 Uo. VIII . 23-i bejegyzés, valamint Wilhelmstrasse, 514. o. 
55 HL 2. HDS. I . a. 1940/412. 

.56 Uo. rep. pk. 1940/20. 
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Ugyanekkor intézkedés született a harcászati légi felderítésre, melynek ér
telmében a III. hadtest és a 6. határvadászdandár számára az I. közelfelderítő 
század egy raját, az V. hadtestnek ugyané század másik raját, míg a 2. hadse
regparancsnokság közvetlenjei számára az V. közelfelderítő századot rendelték 
alá. Ezeknek az alegységéknek augusztus 28-án hajnaltól kellett volna külön 
parancsra megkezdeniük a tevékenységüket.57 

Ebben az időben bizonyos kapkodás tapasztalható a repülőkötelékek kihelye
zésével kapcsolatban. Itt nem is egyes „H" repülőterek vizes talaja miatti „átirá
nyításról", vagy arról van szó, hogy bár néhány nappal korábban döntés szü
letett a 3/4. könnyűbombázó repülőszázad átfegyverzésére „Ca—135" típusra, 
most mégis úgy döntöttek, hogy az alegység a „Ju—86"-aival települjön ki, és 
hagyja vissza a már meglevő öt Capronit. Ez magyarázható az időjárási helyzet
tel, illetve az új típusokra való begyakorlatlansággal. Nehezebben érthető viszont 
— látszólag — az, hogy 24-én reggel még úgy döntöttek: a 3/III. könnyűbom
bázó repülőosztály egyelőre Debrecenben marad, délután viszont már úgy intéz
kedtek, hogy „ütőképessége elérése céljából" települjön át Börgöndre. Másnap 
reggel újabb parancs érkezett: maradjon Debrecenben.58 Sőt e napon — augusz
tus 25-én — megérkezett Werth gyalogsági tábornok parancsa is, miszerint a 
légierő légi része további intézkedésig békerepülőterein marad. Kivételt képezett 
a II. közelfelderítő század, melynek gépei közül „legalább" hármat rádióval 
szándékoztak ellátni.59 Mindennek az a magyarázata, hogy a vezérkar főnöke 
akkor már nem számolt a támadás megindításával, mivel — Domforády Loránd 
kutatásai szerint — ő ekkor már a német „forgatókönyv"-nek megfelelően 
(Teleki miniszterelnök tudtán kívül) döntőbíráskodás iránti kéréssel fordult az 
„illetékesek"-hez. 

Ezen intézkedések ellenére feszültebbé vált a helyzet a kölcsönös határ
incidensek következtében. Augusztus 27-én a 3. könnyűbombázó repülő
ezred egyik „Ca—135"-ét, amely Debrecen légterében végzett gyakorlórepülést, 
egy román Heinkel „He—112" típusú vadászgép megtámadta, aminek következ
tében a magyar bombázó kisebb sérüléseket szenvedett. Ezt megbosszulandó, 
másnap Gyenes János százados hajtott végre WM—21. „Sólyom" típusú közel
felderítő repülőgépével Ungvárról „öntevékeny" bombázást Szatmárnémeti re
pülőtere ellen. Ez az akció diplomáciai bonyodalmakat is okozott. Teleki mi
niszterelnök a kormányzóhoz 1940. szeptember 2-án kelt levelében ezzel kapcso
latban így írt: „a repülőknek a legutóbbi időben tanúsított fegyelmetlensége... 
bennem komoly aggodalmat támasztott . . . dacára a magyar katona nagy hősies
ségének. A bécsi tárgyalásoknál a szatmári repülőeset, amely a magyar kor
mánynak a csend betartására vonatkozó ünnepélyes ígéretét követő napon tör
tént, rendkívül kellemetlen jelenetre, mondhatom megleckéztetésre vezetett, 
amelyet különösen Ciano gróf, aki maga is repülőtiszt, a bukaresti olasz légügyi 
attasé jelentése alapján közölt velünk."60 Ezekre az eseményekre utalva írta 
— egy évtizeddel később — Horthy : „egyetlen szikra elég lett volna, hogy az 
ellenségeskedés lángra lobbanjon. Ez azonban sem Németországnak, sem Olasz
országnak nem volt érdeke, sőt, jól meggondolva, nekünk sem."61 S valóban, 
ha megnézzük a repülődandár vezetőinek 1940. augusztus 26-i megállapításait, 
igazat kell adnunk a kormányzónak. 

57 TJo. I . b . 1940/684. 
58 Németh, VIII . 24—25-i bejegyzések. 
69 HL 2. HDS. rep. pk. 1940/30. és 34. 
60 Csanádi Norbert—Nagyváradi Sándor—Winkler László: A magyar repülés története (A továbbiakban — Csaná

di—Nagyváradi—Winkler) Budapest, 1977. 205. o., valamint Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá ren
dezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta : Szinai Miklós és Szűcs László. 1972. 249. o. (A továbbiakban — 
Horthy titkos iratai). 

61 Horthy, 210. o. 
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Németh János rep. vk. őrnagy, a repülődandár hadműveleti alosztályának 
vezetője, az alakulatok ütőképességével kapcsolatban a következő helyzetet 
rögzítette: 

— a 3/III. könnyűbombázó repülőosztály nem ütőképes, mert Caproni „Ca— 
135"-ös gépeinek műszerhelyzete rossz, hiányoznak a bombafelfüggesztők, stop
perek, célzó- és légzőkészülékek, valamint a lövészet és bombavetés terén nem 
rendelkeznek kellő gyakorlattal; 

— az I. vadászosztály csak kb. háromszor vethető be, mert nem rendelkezik 
megfelelő számú géppuskahevederrel ; 

— a Junkers „Ju—86" típusokkal felszerelteknél kevés a műszerrepülésben 
kiképzett pilóták száma, s ezekkel a repülőgépekkel csak a kolozsvári és tordai 
repülőterek érhetők el, de ezek is kénytelenek hazafelé „közbeeső leszállást" 
végrehajtani üzemanyagfelvétel céljából; 

— csak a Caproni „Ca—135"-ökkel felszerelt század érhet el minden táma
dási célt (Medgyes, Brassó) ; 

— az 1/1. vadászrepülő-osztály még Fiat „CR—42" gépeivel is csak közvetve, 
közbeeső leszállással tudja biztosítani a bombázókötelékeket, ezért inkább csak 
„helyileg" alkalmazható.62 

Más források a Fővezérség közvetlen alárendeltségében tevékenykedő. 1940 
júniusa óta hadilétszámra feltöltött kecskeméti 1. önálló távolfelderítő osz
tály gondjairól tudósítanak. Az egyik pilóta szerint „Az Erdély és Románia fö
lött végrehajtott felderítőrepüléseink során éreztük első ízben komolyan, hogy 
a repülőgéptípus (Heinkel »He—70« — Sz. M.) üzemideje és hatósugara kevés. 
Nem tudtunk olyan messzire eljutni, amennyire kellett volna."63 Valóban, e 
típus legnagyobb hatótávolsága 1280 km volt. 

Tehát lett volna még bőven tennivaló az ütőképesség fokozása érdekében, 
azonban a német—olasz politikai érdekek érvényesültek, így a konfliktus el
kerülése érdekében megszületett a második bécsi döntés. Az így kialakult hely
zetet találóan jellemzi emlékiratában Lakatos Géza (ekkor a 2. hadsereg vezér
kari főnöke): „A katonai vezetőket a hadsereg szegényes és elavult hadifelsze
relése aggasztotta. Különösen a légierők terén volt ok aggodalomra. Olyannyi
ra, hogy joggal tarthattunk a Romániával való fegyveres leszámolás csődjétől. 
A békés megoldás annyira-amennyire megnyugtatott . . . ha komoly mérkőzésre 
került volna sor, tekintettel repülőink roppant hiányaira, súlyos vereséggel 
végződött volna."64 Bár nem valószínű, hogy mindez csak a légierő állapotán 
múlott volna, hiszen a szárazföldi erőknél is kimutathatók jelentős hiányossá
gok, mégis jellemzi az általános helyzetet. 

1940. augusztus 31-én kiadták a légierő leszerelésére vonatkozó intézkedést: 
„hátországi alakulatai oly mértékben szerelhetők le, hogy a kivonuló rész tel
jes kiszolgálása biztosítva legyen."65 E naptól kezdve „tekintettel a változott 
politikai helyzetre" a Fővezérség engedélyezte a Tiszától nyugatra levő repülő
tereken a repülőgépek hangárokban való elhelyezését.66 Ezen annyit változta
tott a Légierő Parancsnokság, hogy Szegeden és Ungváron továbbra is szabad
ban, rejtve kellett elhelyezni a harceszközöket. Sőt, az esetleges román légi 
határsértések megakadályozása céljából még e napon három Reggiane „Re— 
2000" típusú repülőgépet telepítettek át Debrecenbe.67 

62 Németh, VIII . 26-i bejegyzés. 
63 Péterdi A. János: A volt m. kir. 1. honvéd önálló távolfelderítő repülőosztály vázlatos története (A továbbiak

ban — Péterdi) Magyar Szárnyak (Ottawa, Canada) 1978/7. sz. 61 . o. 
64 Lakatos Géza: Ahogy én láttam. (A továbbiakban — Lakatos) München, 1981. 28. és 37. o. 
65 HL 2. HDS. I . a. 1940/490. (HL. HM. Ein. 1. b . 1940/12971/M.) 
66 TJo. rep. pk. 1940/42. 
67 Németh, VIII . 31-i és IX. 1-i bejegyzés. 
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A légierő többirányú feladatot kapott a visszacsatolt Észak-Erdély megszállá
sában. A harci kötelékeknek békerepülőtereiken kellett bevezetésre kész állapot
ban lenniük, illetve a „honi légvédelemre rendelt vadász; erők a megszállás 
alatt végig állva maradnak" — rendelte el a Fővezérség.68 Ugyanebben a pa
rancsban jelezték az illetékesek, hogy két vadász- és két bombázóosztályt szán
dékoznak e térségbe telepíteni, illetve rendelték alá a három hadseregnek a 
IL, I. és VII. közelfelderítő századokat (A többi békerepülőterein maradt, Fő-
vezérségközvetlenként). 

A repülődandár parancsnokságán szeptember 2-án döntöttek úgy, hogy a 
szatmárnémeti, nagyváradi, kolozsvár—szamosfalvi, marosvásárhelyi és ditrói 
állandó repülőterek szemrevételezésére, megszállására egy-egy részleget indíta
nak útba Incze László rep. vk. őrnagy irányításával.69 

A légierő ütőképessége annyiban változott ebben az időszakban, hogy a 
3/IIL könnyűbombázó repülőosztály jelentette: Rakamazon előkerültek a ládába 
csomagölt bombafelfüggesztők.70 Ugyanakkor továbbra is gondot okozott a lét
számhiány, ezért az augusztus 31-én elrendelt leszerelési intézkedést nem al
kalmazták a légierő viszonylatában. Csak indokolt esetben lehetett — legfel
jebb az állomány 5%-ig — szabadságolni 5—7 napra.71 

Ezekben a napokban — az új repülőterek birtokba vétele mellett — a leg
főbb feladat a kolozsvári díszszemlén való részvétel előkészítése volt. A hely
zet enyhülését az is jelezte, hogy a Fővezérség szeptember 10-i parancsa ér
telmében már a Tiszántúlon lévő repülőgépeket is hangárban lehetett elhe
lyezni. Emellett azonban — a díszszemle légi biztosítása érdekében — szeptem
ber 14-ére a 2. vadászrepülőezred egy vegyes századát áttelepítették Szamos
falvára. Ugyanide helyezték — végleges jelleggel — az 1. gépkocsizó és a 2. 
lovasdandár közelfelderítő repülőszázadát.72 

A 14-i főpróbán még a kijelölt 13 repülőszázad vett részt, a 15-i kolozsvári 
díszelgésre viszont — a Királyhágó fölötti sűrű felhőzet miatt — csak egy Fiat 
„CR—42"-es vadászszázad és a Junkers „Ju—86"-osokból álló 4/1. (Telbisz) 
bombázószázad érkezett be.73 A két alegység telesítménye az adott alacsony 
felhőalap mellett bravúrnak számított. 

Ezt követően kezdetét vette a csapatok visszatelepítése és fokozott leszerelé
se. A három hadseregnek alárendelt közelfelderítő századoknak a hadseregpa
rancsnokságok állomáshelyükre való bevonulásával párhuzamosan kellett visz-
szatérniük békerepülőtereikre. Mindössze a Kolozsvár-Szamosfalvára áttele
pített l/L vadászosztálynak és a két — korábban jelzett — közelfelderítő szá
zadnak szabtak meg: „csak olyan mérvű leszerelés hajtható végre, hogy szük
ség esetén ezek a „H" repülőtérre ki tudjanak települni és működőképesek le
gyenek."74 Ennek megfelelően, 1940. szeptember 16-án, az alakulatok légi ré
szei meg is kezdték visszatelepülésüket békerepülőtereikre, csak a -pápai és ta
polcai kötelékeknél következett be három napos csúszás az otthoni repülőterek 
felázott talaja miatt. (Bár korabeli tapolcai pilóták — pl. Telbisz százados — 
szerint ez nem fedte a valóságot, hiszen ennék felázását lehetetlenné tette 
„alagcsövezett" volta.) Szeptember 20-án már az 1. repülődandár-parancsnokság 
is Budapesten folytatta tevékenységét.75 

Ezzel lezárult egy újabb erőpróba. A Magyar Királyi Honvéd Légierő fenn-

68 HL 2. HDS. rep. pk. 1940/49. 
69 Németh,IX. 2-i bejegyzés, valamint HL 2. HDS. rep. pk. 1940/54. 
70 Németh, IX. 3-i és 7-i bejegyzések. 
71 HL 2. HDS. rep. pk. 1940/60. 
72 Németh, IX. 11—12-i bejegyzések. 
73 üo . IX. 14—15-i bejegyzések. 
74 HL 2. HDS. rep. pk. 1940/09. 
75 Uo. 1940/83. 
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állása során legközelebb állt harci alkalmazásához, azonban — szerencséjükre 
— erre nem került sor. Ennek ellenére szert tettek jelentős tapasztalatokra, 
amelyeket a továbbiakban igyekeztek hasznosítani. 

A légierő jelentősebb mérvő fejlődését azonban akadályozta a korszerű re
pülőgépek hiánya. Olaszországból 1939—40-ben bár 72 bombázó, 138 (ponto
sabban kb. 120 — Sz. M) vadász- és 23 iskolagép érkezett Magyarországra, s a 
600 milliós hitelből 457 299 907 lírát tettek ki a repülőgépek76, mégsem sikerült 
elérni a hőn óhajtott célt: a korszerű légierő megteremtését. Ezt az állapotot 
így jellemezte Háry László ezredes, a légierő parancsnoka 1940. október 1-én: 
„Kötelességszerűen rámutatok még azokra a nehézségekre is, amelyek az utolsó 
két évben vásárolt szedett-vedett rep. gépanyagból (kiemelés tőlem — Sz. M.) 
származnak."77 Egyre kézzelfoghatóbbá vált tehát ekkor az a korábban már 
többször jelzett aggály, hogy bár bizonyos hiányokat pótolni lehet az olasz 
szállításokkal, a légierő minőségi mutatói alapvetően mégsem javíthatók. (Pl. 
a 36 db Caproni „Ca—310"-et nem állították hadrendbe.) Németország pedig 
háborús szükséglete kielégítése mellett képtelen volt jelentősebb mennyiséget 
biztosítani. Ennek következtében a magyar beszerzések terén kialakult egy 
„amit kapok, viszem" szemlélet, aminek eredményeként a honvéd légierő állo
mányában 1940 őszén 30 sárkány- és 25 motortípus volt található.78 így Bartha 
Károly honvédelmi miniszter az új szervezési intézkedés módosításában 
hangsúlyozta: „Külön súlyt helyezek a szervezés anyagi megalapozására, továb
bá a kiképzési szempontból fontos szükségleteknek idejében történő, megbíz
ható biztosítására",79 azonban sokat nem segíthetett. 

Mindennek ellenére további erőfeszítéseket tettek a szervezeti korszerűsítés 
terén is. Az 1940/41. évi szervezési intézkedés80 az ejtőernyős zászlóaljat a 
légierő állományába vonta és kilátásba helyezte a Légierő Parancsnokság szer
vezeti tökéletesítését. A harcoló csapatok hadrendje alapvetően megegyezett az 
előző évivel. Az 1940. október 6-án kiadott — s december 1-től érvényes — 
módosítás81 alapvetően csak a békehelyőrségeiket érintette: az 1. vadászrepülő
ezred-parancsnokság Budaörsről Mátyásföldre, az l/I. vadászrepülő-osztály pe
dig Kolozsvár-Szamosfalvára települt át, de mint 2/II. vadászosztály, hogy 
Fiat „CR—42" repülőgépeik csökkentsék a román Heinkel „He—112"-ek fölé
nyét. Ugyanitt nyert elhelyezést a szolnoki 2. vadászezred-parancsnokság. A 
szolnoki 2/II. vadászosztály helyben maradt, csak hadrendi számozását vál
toztatták l/I-re. A kecskeméti 1. önálló távolfelderítő osztályt és az ebben az 
évben felállított Légifényképező és Kiértékelő Csoportot (LFKCs) Budaörsre, 
illetve a budapesti Mester utcába költöztették. A 3/III. könnyűbombázó osz
tályt átszámozták 3/II. bombázóosztállyá, a pápai 3/IL könnyűbombázó osz
tályt Kecskemétre telepítették át 3/III. bombázó osztályként. Az átszámozást 
azonban a gyakorlatban nem hajtották végre. Az 1. gépkocsizó dandár (Buda
örs) és a 2. lovasdandár (Kecskemét) közelfelderítő századaiból létrehozták a 
szamosfalvi IX., valamint az 1. lovasdandár (Ungvár) és a 2. gépkocsizó dan
dár (Ungvár) közelfelderítő századaiból az ungvári X. közelfelderítő századot. 
Mindebből kitapintható az a törekvés, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
növeljék az ország keleti részében állomásozó légi csapásmérő erőt. 

76 Dr. Csima János: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében (1920—1941) (A továbbiakban — Csi-
ma, 1969) Hadtörténelmi Közieménvek (HK) 19C9/2. sz. 307. o. 

77 HL Vkf. Bln. 1.1940/5194.-
78 Uo. 1940/5461. 
79 HL HM Ein. 1. a. 1940/40400. 
80 Uo. 1940/40100. 
81 Uo. 1940/40400., valamint HL Vkf. Bln. 1.1940/658. 
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Az 1940/41. évi hadrendben tehát a 8 vadász-, 10 bombázó-, 2 távolfelderítő, 
10 közelfelderítő és egy szállítórepülő-század, valamint 326 repülőgép szerepelt. 

E szervezési intézkedés szerint a költségvetésben a honvédség számára biz
tosított 8 955 hivatásos tiszti és 158 462 csapatlegénységi helyből, 482-vel, illetve 
5 252-vel részesedett a repülő fegyvernem.82 

A légierő egyenletes fejlődését azonban személyi okok is gátolták. 1940 őszén 
szinte elviselhetetlenné vált Háry ezredes és László Dezső vk. ezredes, a vezér
karfőnökség hadműveleti osztálya vezetőjének az ellentéte. Ez utóbbi — akit 
a kortárs nem nagy tehetségű akamokként, a vezérkarfőnökség rossz szelleme
ként jellemzett — megítélése szerint az előrelépés fontos előfeltétele volt a lé
gierő parancsnokának és közvetlen munkatársainak elmozdítása, ezért javas
latot tett felváltásukra.83 Amikor ez nem vezetett eredményre, akkor 1940. 
december 6-án újból rögzítette, hogy „A légierő aggasztó helyzete több éves 
tévedések, hibák következménye"84, amiért elsősorban a légierő vezetői, az ál
taluk teremtett „klikkrendszer" hibáztatható. Ezek a támadások is szerepet ját
szottak abban, hogy 1940. december 24-én Háry ezredes felmentését kérte be
osztásából. Egy volt pilóta szerint viszont a szolnokiaktól búcsúzva azt mondta 
a légierő leköszönő parancsnoka, hogy: „nem azért megy el, mert »gorombább 
a helyzet«, hanem mert személyesen megkérte Horthyt, hogy több és moder
nebb repülőgépet adjon. Mivel ezt a kérését nem tudta teljesíteni, ő úgy ítélte 
meg, hogy nem vállalhatja a felelősséget és kérte leváltását." Bizonyos mérté
kig ezt támasztja alá az a debreceni bűcsúziáslkor elejtett mondata is, miszerint 
— a légierő-fejlesztési elképzeléseinek kudarca kapcsán — kijelentette: „össze
ütközésbe kerültem a Kormányzóval, inkább kitérek."85 Így ettől az időpont
tól a nyugállományból visszahívott Kenése Valdemár altábornagy látta el a 
légierő parancsnoki teendőket, alki első lépésként „1941 tavaszáig mindennemű 
repülést leállít."86 

A katonai lépések megtétele mellett természetesen a második bécsi döntést 
követően sem csökkenték a politikai és diplomáciai erőfeszítések, csak most a 
területi szerzemények megtartása, valamint újabbak biztosítása érdekében. 
Horthy kormányzó már 1940. szeptember 2-án hálás köszönetét nyilvánította 
Hitlernek Észak-Erdélyért.87 Sztójay Döme berlini követ pedig a Csáky kül
ügyminiszternek szeptember 10-én küldött jelentésében szükségesnek tartotta 
hangsúlyozni azon meglátását, hogy a területi kérdések háború utáni végleges 
rendezésének előfeltétele nem más, mint: „sziklaszilárdan kell megállanunk 
helyünket Németország mel le t t . . . A bécsi döntéssel való megelégedést és há
lanyilatkozatokat nem. szabad csorbítani, kritikát gyakorolni . . . A délkeleti 
békét nem szabad veszélyeztetni... Németországot támogatni kell nyersanya
gokkal, élelmiszerrel, éspedig az egyezményen felül, még áldozatok árán is. 
Sőt látható áldozatokat kellene hozni, és bizonyos korlátozásokat bevezetni 
(liszt- vagy kenyérjegyet)." A nyomaték kedvéért szeptember 19-i levelében 
még ijesztgette is a külügyminisztert: „Antonescut nagyon támogatják! Misz-
sziója sikerül, akkor »Liebling« lesz ő és Románia is."88 

Az 1940. szeptember 10-i levelében Sztójay katonai vonalon is sürgette a tel
jes és szoros együttműködés megvalósítását. Ez annál is inkább lehetséges
nek bizonyult, mert még Horthy Miklós szerint is: „Magyarországon ebben az 
időben megszaporodtak azok a megnyilatkozások..., hogy nem hadviselő ma-

82 HL HM Ein. 1. a. 1940/40100. 
83 HL Vkf. Ein. 1.1940/5194., illetve Balássy Miklós rep. vk. őrnagy nyilatkozata (a szerző birtokában). 
84 HL Vkf. Ein. 1. 1940/5828. 
85 Nemeslaki Zoltán rep. őrmester, valamint Vasváry József nyilatkozata (a szerző birtokában). 
86 Péterdi, 61. o. 
87 Wilhelmstrasse. 524. o. 
88 Juhász, 1982., 577. és 598. o. 
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gatartásunk abbanhagy ásával lépjünk be nyíltan a hadiszövetségbe. Különö
sen azok a tisztek voltak ennek az álláspontnak a szószólói, akik vezető állá
saikba annak idején Gömbös miniszterelnök és honvédelmi miniszter akaratá
ból jutottak."89 A kormányzónak tökéletesen igaza volt e tisztek szerepének 
a megítélésében (bár ő nevezte ki és hagyta meg őket beosztásukban), azzal a 
kis módosítással, hogy nem csak Gömbös hívei törekedtek a németbarátság 
elmélyítésére, hiszen ez irányzat legprominensebb képviselője ebben az idő
szakban éppen — Gömbös Gyula egykori ellensége — Werth Henrik gyalog
sági tábornok, a vezérkar főnöke volt. ö — „ki magát nyíltan a német kisebb
séghez tartozónak, vallotta"90 — igyekezett minél nagyobb hatalmat, politikai 
befolyást kezében összpontosítva nyomást gyakorolni a kormányra a néme
tekkel való szorosabb együttműködés érdekében. 

Werthnek ez az egyre határozottabb hatalomra törése, a politikai életbe 
való mind gyakoribb beavatkozása arra késztette Teleki miniszterelnököt, hogy 
már 1940. szeptember 1-én a Horthyhoz írt és lemondását felajánló levelében 
rámutasson: „Magyarországon jelenleg két kormányzati apparátus és két kor
mányzat van: az egyik a törvényes, a másik a közigazgatás majdnem minden 
ágára kiterjedő katonai kormányzat, amelynek működését a törvényes kor
mányzat áttekinteni és ellenőrizni nem tudja."91 Ennek természetesen előz
ményei is voltak. Werth gyalogsági tábornok már 1939. december 18-án, a Leg
felsőbb Honvédelmi Tanács ülésén „hadat üzent" a kormánynak. Előadói be
szédében felháborodottan beszélt a minisztériumok azon „okvetetlenkedő" tag
jairól, akik hátráltatják az országmözgósítás végrehajtását. Javaslatot tett a 
közigazgatás átszervezésére. Követelte, hogy minden érdekelt országos főha
tóságban katonák intézzék ezeket az ügyeket. 

Ezek, s az ehhez hasonló követelések egyértelműen a katonai diktatúra kiépí
tését szolgálták volna, amihez Teleki semmiképpen nem adhatta beleegyezését. 
Ebben a kettőjük között zajló küzdelemben csak egy epizód volt ez a panaszos 
levél. 

Teleki Pál erőfeszítései azonban nem vezettek eredményre. Sem a lemon
dását nem fogadták el, sem Werthtet nem intették le, sőt szeptember folyamán 
mind nyíltabban léptek fel a szélsőjobboldali erők. Mindez rányomta bélye
gét a további magyar bel- és külpolitikára. Ez utóbbinak egyik látványos meg
nyilvánulása az volt — ismét csak az „első szövetséges" dicstelen cím meg
szerzése érdekében —, hogy alig kötötte meg 1940. szeptember 27^én Német
es Olaszország, valamint Japán az ún. háromhatalmi egyezményt, másnap már 
mind Sztójaynak Berlinben, mind Villani Frigyesnek Rómában Csáky meg
bízásából tisztáznia kellett a csatlakozás és együttműködés körülményeit. A 
válasz azonban — ekkor még — mindkét fővárosban elutasító volt.92 

A kormány viszont lépéskényszerben volt, hiszen csak látványos eredmé
nyekkel vernette vissza az imrédysták és nyilasok egyre agresszívabb támadá
sait. Ezért Sztójay már október 15-én isimét azzal kopogtatott Weizsäcker né
met külügyi államtitkár ajtaján, hogy Magyarország „fenntartás nélkül csat
lakozni óhajt a háromhatalmi egyezményhez."93 Emellett — vagy ezt honorá
landó? — igyekezett igényt bejelenteni a Délvidék visszacsatolására is, de ezt 
azonnal elutasítottak. Homlok Sándor vk. ezredes, berlini katonai attasé, két 
nap múlva a vezérkar főnökéhez intézett jelentésében világosan fogalmazott 
a szerződés — esetleges — aláírásának következményeivel kapcsolatban: „Ma-

89 Horthy, 210. o. 
90 Lakatos, 35. o. 
91 Horthy Miklós titkos irat%, 239. o. 
92 Juhász, 1982., 628. és 630. o., valamint Wilhelmstrasse, 534—535. o. 
93 Wilhelmstrasse, 542. o. 

— 610 — 



gyarország a hármas paktumhoz való csatlakozásával véglegesen állást foglalt 
a jelen világháborúban a Német-, Olasz- és Japán Birodalmaik oldalán. Ezen 

'Birodalmak győzelme egyúttal Magyarország győzelmévé is fog válni, veresé
gük Magyarország vereségét is jelentené."94 Ezzel párhuzamosan jelezte a hon
védség előrelátható feladatait is: a Jugoszlávia elleni támadó hadművelet elő
készítését, illetve a Kárpátok védelmét a Szovjetunióval szemben. 

Azonban ezen erőfeszítések sem voltak kielégítőek. November 8-án arra fi
gyelmeztette Csáky külügyminisztert berlini követe, hogy ottani • felfogás sze
rint: „az az ország és nép, amely még ma is kímélettel viseltetik a zsidókkal 
szemben, nem lehet igaz, őszinte barátja a német népnek. . . úgy látják, hogy 
m a — minden eddigi zsidótörvény dacára — Magyarország úgyszólván az utol
só európai mentsvára a zsidóságnak."95 Sürgette tehát e probléma végleges 
rendezését, mert ezt a megfelelő német—magyar viszony előfeltételének tekin
tette. Sőt, Sztójay attól sem riadt vissza, hogy azzal ijesztgesse kormlányát: eset
leg az is előfordulhat, hogy a két tengelyhatalom oldja meg a magyarországi 
zsidókérdést. 

1940. november 20-án mégis tudott „eredményt felmutatni" a magyar kül
politika: e napon csatlakozott Magyarország a háromhatalmi egyezményhez. 
A képviselőház külügyi bizottságában a Független Kisgazdapárt vezetője, Eck
hardt Tibor, a felsőházi bizottságban pedig Bethlen István támadta az okmány 
aláírását, hiszen az végleg alárendelte a magyar politikát a fasiszta érdekek
nek. Ezeket a tiltakozásokat azonban elnyomta a jobboldal lelkes ünneplése. 
Ez utóbbi erők pozícióit, sőt még a kormány helyzetét is, erősítette az a lon
doni jelentés, miszerint zömében ott is olyan megállapítások láttak napvilágot, 
hogy e csatlakozás „csak nyílt elismerése földrajzi helyzetből eredő kényszerű
ségnek, amelyben nyomás folytán fokozottan fel kellett adnunk külpolitikai 
függetlenségünket."96 Mint látható, ezt a csatlakozást alapvetően a magyar 
politikusok erőszakolták ki a környező államokkal szembeni jobb pozíció biz
tosítása érdekében, s ezért egyértelműen szerecsenmosdatásnak ítélhető mind 
ez a megállapítás, mind Horthy azon — későbbi — magyarázata, hogy: „Ha 
elutasító álláspontra helyezkedünk, nagyon valószínű, hogy a németek már ak
kor bevonultak volna Magyarországra, s nem, mint történt, csak három és ne
gyed év múlva. A legokosabb amit tehettünk az volt, hogy időnyerésre töre
kedtünk."97 Ekkor még ilyen veszély nem fenyegette az országot. 

Fenyegette viszont a német bekerítés veszélye, hiszen 1940 őszétől mind Ro
mánia, mind Bulgária területén is lállomásoztak német csapatok. Ez arra ösztö
nözte Teleki miniszterelnököt, hogy bizonyos mértékig rendezze kapcsolatait 
Jugoszláviával. így október elején tárgyalások kezdődtek a belgrádi kormány
nyal. Ezt elősegítette az is, hogy Magyarország mérsékelte területi követeléseit, 
egyelőre megelégedett volna az ún. baranyai háromszög, a Muraköz, valamint 
a Duna—Tisza-közének a Ferenc József-csatornáig terjedő területei visszacsa
tolásával. Úgyszintén befolyásolta a tárgyalások alakulását a német politika 
balkáni térhódítása, valamint a kisantantban és a Balkáni-szövetségben vál
lalt minden kötelezettség felmondása Románia részéről, s nem kevésbé az a 
tény, hogy Jugoszláviával szemben Olaszország és Bulgária is területi igénnyel 
lépett fel. Mindennek következtében a déli szomszéd 'részéről szintén szükség
letként merült fel a kapcsolatok — legalább egy irányban való — normalizá
lása. 

94 Juhász, 1982., 671. o. 
95 Uo. 719. o. 
96 Uo. 736. o. 
97 Horthy, 214. o. 
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Sőt, a magyar törekvéseket Olaszország Görögországban elszenvedett csúfos 
kudarca következtében Hitler is támogatta annak érdekében, hogy ilyen mó
don biztosítsa a balkáni nyugalmat, ezáltal pedig a Szovjetunió elleni hadmű
veletekben részt vevő csoportosítás jobbszárny-hadseregeit. így 1940 novem
ber végén újabb lendületet vettek a tárgyalások. 

Bakach-Bessenyey György belgrádi követ november 23-án felajánlotta Cin-
car-Markovič külügyminiszternek, hogy Csáky István ellátogat Belgrádba, de-
ennek előfeltétele, hogy barátsági szerződést írjon alá. Ezt a javaslatot jugo
szláv részről három nap múlva elfogadták.98 A döntő lökést Ribbentrop de
cember 9-i üzenete adta meg, melyben beleegyezett a szerződés megkötésé
be.99 Ezek után a két külügyminiszter 1940. december 12-én aláírhatta a „Ju
goszláv—magyar örök barátsági szerződést, melyben rögzítették: A Magyar 
Királyság és a Jugoszláv Királyság között állandó béke és örökös barátság fog 
fennállani."100 A magyar területi igényekre, a nemzeti kisebbségek helyzeté
re e szerződésben nem térték ki, mindössze abban állapodtak meg, hogy ta
nácskozni fognak a kölcsönös kapcsolataikat érintő kérdésekben. 

Ennek első lépéseként a Budapestre látogató jugoszláv külügyminiszter, va
lamint Teleki miniszterelnök és — az időközben elhunyt Csáky István öröké
be lépett — Bárdossy László külügyminiszter közötti 1941. február 27-i be
szélgetésen kölcsönös javaslatókat tetteik a közös szálak erősítését szolgáló tu
dományos és egyházi (kapcsolatok felvételére. A magyar fél ekkor csak a nem
zetiségi kisebbség helyzetének javítása érdekében tett óvatos kezdeményezé
seket, különösen a magyar nyelvű iskolai és óvodai oktatás vonatkozásában. 
A területi problémákra mindössze két mondat erejéig és áttételesen utaltak a 
magyar politikusok, amikor Jugoszlávia kivételezett helyzetét hangsúlyozva 
rámutattak, hogy a többi kisantant állammal szemben „Közvéleményünk soha
sem tűrte volna el, hogy a kormány . . . baráti viszony kiépítését megkísérelje 
mindaddig, amíg a territoriális igényeinket ki nem elégítették. Ezzel szemben 
megértéssel fogadta nálunk úgyszólván mindenki, hogy Jugoszláviával szem
ben más sorrendet követtünk . . ."101 

E biztató légkört azonban rövidesen beárnyékolta az a tény, hogy Jugoszlávia 
— ekkor még — nem volt hajlandó csatlakozni a háromhatalmi egyezmény
hez, s ilyen légkörben, az adott időpontíban, az örök barátsági szerződés éppen 
akadályozta, s nem segítette a német érdekek érvényesülését. A helyzet külö
nösen Bulgária 1941. március 1-i csatlakozásával vált bonyolulttá, hiszen ezt 
követően egyre nagyobb nyomás nehezedett a jugoszláv kormányra. 

Ilyen körülmények között Teleki miniszterelnök is mind tarthatatlanabb 
helyzetbe került, hiszen számára egyértelmű volt: a Jugoszlávia elleni esetle
ges német támadás egyenes következményeként Magyarország is hadviselő 
féllé válik. Ezért szükségét látta annak, hogy a washingtoni, londoni és athéni 
követek „szavainak irányítása végett" rögzítse: „A magyar kormánynak fő 
feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi 
és népi erejét a háború végéig konzerválja. Mindenáron távol kell maradnia 
a konfliktusban való részvételtől."102 

Magyar kormánykörökben bizonyos megnyugvást keltett a hír, amely szerint 
1940. március 25-én Jugoszlávia is csatlakozott a háromhatalmi egyezmény
hez. Ez az állapot azonban csak két napig tartott: március 27-én megdöntötték 
a Cvetkovic-kormányt, ami viszont arra ösztönözte a Szovjetunió ellen készülő* 

98 Juhász, 1982., 750—751. o. 
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német politikai és katonai vezetést, hogy gyorsan és végérvényesen „rendezze" 
a balkáni problémát. Ennek megfelelően Hitler — Ribbentrop külügyminiszter 
jelenlétében — még ezen a napon fogadta Sztójay követet és felhívta a figyel
mét arra, hogy „Magyarországnak fel kell ismernie a helyzetet"103 annál is 
inkább, mert Németország nem állít korlátokat a magyar revíziós kívánságok 
útjába. Érdekes módon a német különrepülőgépen azonnal Budapestre küldött 
Sztójay sokkal részletesebben foglalkozott jelentésében e kérdéssel.104 E sze
rint Hitler azt üzente Horthynak, hogy „Magyarország revíziós igényeit teljes 
mértékben elismeri és pedig addig a határig, melyet Ö Főméltósága szab meg. 
Szó szerint megemlítette még Bácskát és Bánátot (marschiren Sie ein ins Bá
nat)" Állítólag még egy adriai kijáratot is kilátásba helyezett. Mindezek után 
a kormányzó belátására bízta a megfelelő katonai intézkedések foganatosítását. 

Március 29-én délután már Hitler kezében volt Horthy levele, melyben hang
súlyozta: „Teljesen és egészen összeforrottnak érzem magam Németországgal. 
A magyar nemzet . . . változtathatatlan hűséggel áll, erejéhez képest, a Német 
Birodalom mellett."105 Ennek a rövid idézetnek az ad jelentőséget, hogy alig 
egy évtized múltán Horthy — felelősségét csökkentendő — merőben más szín
ben próbálta feltüntetni az ekkori helyzetet, miszerint: „teljes bizonyossággal 
kellett számítanunk arra, hogy ha Hitlernek a Bácska megszállására vonatkozó 
követelését elutasítjuk, akkor . . . felvonulási vonalainak biztosítására szükséges
nek fogja találni a »renitens« hátországnak, tehát az egész Duna—Tisza-közé
nek katonai megszállását is, mégpedig annak központjával, Budapesttel egye
temben."106 Mint az eddigiekből kitűnik, ebben az időszakban a magyar po
litikai apparátus messze állt a remitensségtől, és Sztójay szerint is csak „meg
említette" Bácsikát, ami nem azonos a „követelés"-sel. 

Bárdossy László mindenesetre szükségét látta annak, hogy londoni és 
washingtoni követe számára leszögezze a kormány álláspontját, miszerint az 
elkerülhetetlennek látszó fegyveres összeütközésben előfordulhat, hogy Jugo
szlávia magyarlakta területeit német, vagy román erők szálljäk meg, márpedig 
a „Magyar kormány és az egész magyar közvélemény számára teljesen lehe
tetlen volna, hogy ennek veszélyeivel szemben ott élő magyarságot ne védel
mezze meg."107 Sőt felvetette azt a gondolatot, hogy a Simovič-kormány me
rőben új politikai irányvonala esetleg fel is boríthatja a jugoszláv—magyar 
megállapodást, ami így elveszítheti kötelező jellegét. Végül pedig szintén szá
moltak olyan lehetőséggel, hogy a Délszláv Királyság elemeire hullásával „még 
akkor is elsőrendű nemzeti kötelességünk volna magyarlakta délvidék védel
méről gondoskodni, ha német hatalmi akciókra nem kerülne sor."108 Dr. Bar-
cza György, londoni követ azonban nagyon világosan vázolta április 2-i táv
iratában a várható brit és amerikai reakciót: „1. Amennyiben magyar kormány 
eltűri, sőt elősegíti, hogy német hadsereg, Magyarországra bevonulva, azt kato
nai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia részéről diplomáciai viszo
nyunk megszakításával és annak összes következményeivel okvetlen számolni 
kell. 2. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen indoklással (Ju
goszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-Britannia és 
szövetségesei (Törökország, esetleg idővel Szovjet) hadüzenetével is kell szá
molni. Ezen esetben, angolok végső győzelme esetén, magatartásunk alapján, 
mint Anglia és, Amerika nyílt ellensége leszünk megítélve sőt az örök barát-

103 Wilhelmstrasse, 560. o. 
104 Juhász, 1982., 966—967. o. 
105 Horthy Miklós titkos iratai, 289—290. o. 
106 Horthy, 220. o. 
107 Juhász, 1982., 980. o. 
108 Uo. 981.0. 
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sági szerződés flagráns (nyilvánvaló — Sz. M.) megsértésével leszünk megvá
dolva."109 

Ezzel a kör bezárult. Teleki miniszterelnök ekkor döbbent rá végérvényesen, 
hogy minden bel- és külpolitikai manővere csődöt mondott: a szószegés vád
ja éppúgy nem kerülhető el, mint az angolszász hatalmaikkal való konfrontáció. 
A fennálló rendszerrel és uralkodó osztályával szembeni feltétlen elkötelezett
sége nem tette lehetővé számára a szembefordulást. Emberi tisztessége, becsü
lete pedig megalkadályozta abban, hogy továbbra is vezető személyisége legyen 
az országnak. Ezért, megírva a kormányzónak híres búcsúlevelét („Főméltó-
ságú Űr! Szószegők lettünk — gyávaságból — . . . a gazemberek oldalára áll
tunk . . . Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.. ."110), 1941. április 3-án haj
nalban közismiert módon öngyilkos lett. Azonban ezzel a végső lépéssel sem 
tudta befolyásolni a magyar politika irányvonalát. Horthy Miklóstól mindössze 
annyi tellett, hogy az öngyilkosság napján Hitlerhez küldött levelében — mi
után tudatta, hogy a katonai előkészületek megtörténtek — annyit írjon: „a 
súlyos helyzet, amelynek fennállását semmi sem bizonyítja jobban, mint a mi
niszterelnök öngyilkossága, annak a kérésnek előterjesztésére kényszerít min
ket, hogy a Német Főparancsnokság határozza meg a csapatainkra^ vonatkozó 
feladatokat, lehetőleg olyan módon, hogy azok minderikor összeegyeztethetők 
legyenek lelkiismeretünkkel."111 

A politikai gépezet pedig tovább működött. Horthy még április 3-án kine
vezte miniszterelnökké — a külügyi tárcáját megtartó — Bárdossy Lászlót. 
Másnap, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, a mozgósítás mérvét keveslő 
Werth benyújtotta lemondását, amit a kormányzó nem fogadott el, de növelte 
a mozgósított erők nagyságát, összességében 1941. április 4-én 0 órától részle
ges mozgósítást rendeltek el a IV. (pécsi) és V. (szegedi) hadtest, valamint a 
területükön lévő határvadász-kötelékek, illetve a gyorshadtest, a légierő, a fo
lyami erő és az I—TV. hadtest területén levő légvédelmi alegységek számá
ra. Április 5-én 0 órától kiterjesztették ezt az állapotot a 3. hadseregparancs
nokságra és a Fővezérségközvetlen alakulatokra is.112 

Már csalk az ürügy hiányzott, hogy a becsület nagyobb csorbulása nélkül 
lehessen háborúba lépni. Ezt a dilemmát Weizsäcker külügyi államtitkár úgy 
jellemezte Ribbentropnak, hogy „Horthy úr valamilyen általánosan érthető 
formában szeretne szabadulni azoktól a morális kötöttségektől, melyeket a csak 
nemrég megkötött magyar—jugoszláv szerződés tartalmaz. Horthy úr ezért 
súlyt helyez arra, hogy látható háborús okokat teremtsenek. Ilyen lehetne vagy 
a jugoszlávok Magyarország elleni támadása, vagy legalábbis túlkapása, vagy 
pedig Horvátország függetlenségi nyilatkozata."113 

Rövidesen ezek a casus bellik is létrejöttek. 1941. április 7-én jugoszláv re
pülőgépek Szeged, Pécs és Szentgotthárd körzetében támadták a magyar te
rületen felvonuló német csapatokat,11'* amelyek e napon meg is kezdték be
hatolásukat Jugoszlávia területére. Emellett az is kapóra jött, hogy a németek 
biztatására április 10-én Pavelič 'kikiáltotta a független Horvátországot. E lé
pések csak megkönnyítették a helyzetet, de nem ezek voltak a kiváltó okok. 
Pallavicini György őrgróf azon április 8-án Bárdossyhoz küldött üzenete, mi
szerint „Nincs módomban ítélkezni afelett, vajon szükséges volt-e . . . a né-

109 Uo. 991. o. 
110 Magyarország és a második világháború. Az iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta: Ádám 
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met nyomásnak oly mértékben és oly módon engedni, mint ahogy ez megtör
tént . . . De mégis merem állítani, hogy formailag sok mindent ki kellett és ki 
lehetett volna kerü ln i . . . ebben a háborúban az angolszászok lesznek a győz
tesek"115 ugyanúgy süket fülekre talált, mint az amerikai ügyvivő azon be
jelentése, hogy a jugoszláv légitámadások nem Magyarország, hanem az annak 
területén felvonuló német csapatok ellen irányultak.116 

Mindez azonban semmit sem számított. Bárdossy április 10-i körtáviratában 
már arról értesítette a magyar követségeket, hogy a gyors német előretöréssel 
párhuzamos jugoszláv visszavonulás következtében a „volt magyarlakta te
rületeken vacuum t ámad . . . Ilyen módon könnyen előálló helyzetben valószí
nűleg nem kerülhetjük el, hogy magyarságot esetleges anarchikus állapotok kö
vetkezményeitől megvédjük.. . Számolnunk kell tehát azzal, hogy . . . kényte
lenek leszünk Vajdaságba, Bánságba és baranyai háromszögbe katonai erővel 
bevonulni."117 Ugyanezen a napon adta ki kiáltványát Horthy Miklós, mély
ben Jugoszlávia „békés szándékú kormányá"-nak megdöntőire, a háborúnak 
Európa ezen részére kitérjesztőire, azaz a Simovič-kormányra hárított min
den felelősséget. Megismételte továbbá azt a tételt, hogy Horvátország lét
rejöttével megszűnt Jugoszlávia, s ezért kell a magyarság érdekeit megvédenie. 
Azon kinyilatkoztatását, miszerint „Katonáim akciója nem a szerb nép ellen irá
nyul, amellyel nincs vitánk és amellyel a jövőben békésen akarunk élni"118, 
sajnos az elkövetkező események nem igazolták. A gyenge jugoszláv ellenállás 
ellenére rövid időn-belül 2300 délszláv és zsidó áldozata volt a magyar bevo
nulásinak119, amükor 1941. április 12-én támadásiba lendült Gorondy-Nováik 
Elemér altábornagy 3. hadserege. így Magyarország visszavonhatatlanul aktív 
részesévé vált — a német fasizmus oldalán — a másadák világháborúnak. 

Ilyen körülmények között viszont a Magyar Királyi Honvéd Légierő terv
szerű, fokozatos fejlesztésének helyébe háborús alkalmaziásra való felkészíté
sének és bevetésének követelménye lépett. Ez pedig a kapkodások, rögtön
zések lavináját indította el, hiszen a rendkívül kritikus időszakra — 1941 
tavaszára — a légierő fejlesztésével kapcsolatban 1938-ban elfogadott célki
tűzések messze voltak a megvalósulástól. Ennek egyik alapvető oka továbbra 
is a repülőgépek nagyfokú hiányában gyökerezett. Egy 1941. március 18-án 
kelt kimutatás szerint a rendszeresített kilencvenhat vadászgépből nyolc üzem
képtelen volt, a százhúsz bombázóból ötven hiányzott és további huszonhat 
volt bevetésre alkalmatlan, a nyolcvan felderítő repülőgépből kettő hiányzott 
és huszonhat volt üzemképtelen, a hat szállítórepülőgépből pedig egy hiány
zott.120 A súlyos helyzetet csak tovább bonyolította, hogy szervezési vonatko
zásban sem voltak képesek egy néhány évre érvényes megalapozott fejlesztési 
elgondolást kialakítani. Alig lépett érvénybe ugyanis az 1940/41. évi had
rend, amikor 1941. január 15-én megszületett egy újabb elképzelés, amely „Az 
egyesített légierők vezető szervezetének, s ezzel kapcsolatban a honvédség köz
ponti vezetésének átszervezésére intézkedés"121 címet viselte. E szerint 1941. 
március 1-i dátummal 'megszűnik a légierő önállósága, s a Honvédelmi Minisz
tériumon belül létrehozott Légügyi Főcsoportfőnökség képezi e fegyvernem 
legfelső irányító szervét. 

Ezt a javaslatot a kormányzó 1941. február 14-én jóváhagyta, így Bartha 
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Károly honvédelmi miniszter elrendelhette a légierő központi vezető szervei
nek átszervezését.122 Ennek megfelelően 1941. március 1-ével életbe lépett az 
új szervezési intézkedés123, melynek lényege az volt, hogy Werth Henrik 1940. 
november 17-i javaslatának124 megfelelően a légierőt, a légvédelmet és a lég
oltalmat a „korszerű kívánalmaknak" — a német gyakorlatnak — megfele
lően egységes irányítás alá helyezték. Légügyi főcsoportfőnökké — február 
14-i hatállyal — a honvédelmi miniszter helyettesét: Littay András gyalogsági 
tábornokot, .a légierő vezérkari főnökévé pedig március 1-ével a II. hadtest 
vezérkari főnökét, Vörös Géza vk. ezredest nevezte ki a kormányzó. A fiatal 
fegyvernem e rendkívül fontos posztjain tehát nem repülőszakemberek kaptak 
bizalmat. 

Ezek az intézkedések ismét jellemezték a légierő fejlesztésével kapcsolat
ban kialakult gyakorlatot. Ugyanis — az eddigiekhez hasonlóan — ebben is 
fellelhetők előremutató elképzelések, mint az a törekvés, hogy a légierő vezető 
szerve békében és háborúban azonos legyen, vagy a légierő és légvédelem egy
ségesítése. A probléma ott mutatható ki, hogy egyre nagyobb méreteket öltött 
a kapkodás, hiszen az alig két éve önállósított légierő, vagy a négy hónapja 
életbe lépett legújabb szervezési intézkedés nem 4tette lehetővé megalapozott 
következtetés levonását. Ugyanakkor a „kívülállók", más fegyvernembeliek sem 
oldhatták meg a problémákat. Ez akkor is igaz, ha látjuk ennek okát: az egy
re közeledő háborúra való felkészülés sürgető szorítását. 

Ez a nyomás viszont egyre fokozódott. Mindenki érezte, hgoy a légierő nincs 
kellően felkészülve egy komolyabb összecsapásra. Bár Kenése altábornagy 
1941. március 1-én jelentette a vezérkar főnökének az új rend életbelépését, 
ezzel még nem tudta megszüntetni az áttérés pillanatában fennálló 410 fős 
tiszti és 2116 fős legénységi hiányt.125 

Ilyen előzmények után, ebben a meglehetősen súlyos helyzetben érte a Ma
gyar Királyi Honvéd Légierőt az 1941. április 4-én 0 órától érvényes mozgósí
tási parancs.126 Ez az állapot — a Wehrmacht és a Luftwaffe rendkívül ha
tékony tevékenysége mellett — csak azért nem vezetett komolyabb tragédiá
hoz, mert a jugoszláv légierő sem volt sokkal rózsásabb helyzetben. A köz
vetlenül a hadműveleteket követő becslések szerint az 1000 tisztet, 1600 al
tisztet, 700 lövészt és 8000 rendfokozat nélküli katonát magába foglaló légierő 
mintegy 1000 repülőgéppel rendelkezett. Ez utóbbiak összetétele azonban rend
kívül vegyes volt (jugoszláv, angol, francia, német gyártmányú, korszerű és el
avult típusok), s ennek következtében mindössze csak mintegy 450 volt hadi
használatra alkalmas.127 

Ezeknek az erőknek egy részével kellett felvennie a küzdelmet a Bánfalvy 
István vk. ezredes parancsnoksága alatt álló 1. repülődandárnak, amelynek 
felépítése és telepítése a 617. oldalon levő táblázatban látható.128 

A dandár „felriasztása" (mozgósítása), kitelepítése, feladataikra való felkészí
tése azonban rengeteg gondot okozott Németh János rep. vk. őrnagynak, aki 
hadiakadémiai beosztásából bevonulva s a repülődandár vezérkari főnöki fel
adatkört átvéve, meglehetősen kaotikus helyzetet talált, amit nem hallgatott el 
„Tapasztalati jelentés"-e129 megírásakor sem. E szerint a felriasztott repülő
dandárnak négy napig nem volt parancsnoka. Súlyosbította a helyzetet, hogy 

122 Uo. 1941/4447., valamint HL Hdm. Cefség 1941/332. 
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1. repülődandár-parancsnokság 
2/3., 4. vadászrepülő-század 

Kecskemét 

1/1., 2. vadászrepülő-század Pécs 

1/3., 4. vadászrepülő-század Szeged 

3/5. önálló bombázórepülő-század Székesfehérvár 

4/3., 4. bombázórepülő-század Hajdúböszörmény 

a dandárparancsnokság megalakulására vonatkozó mozgósítási előmunkálatok 
nagyon hiányosak, s ennek következtében részben hasznavehetetlenek voltak, 
így a kivonuló repülődandár-parancsnokság felriasztását a beérkezett dandár 
vezérkari főnöknek kellett elvégeznie. 

Hasonlóan súlyos helyzetről tett jelentést Balássy Miklós rep. vk. százados, 
a dandárparancsnokság anyagi vezérkari tisztje is, amikor leírta: „Az anyagi' 
osztály feltöltéséről nekem kellett gondoskodnom. Ezt végül is úgy tudtam el
érni, hogy az április hó 7-én még mindig hiányzó két tisztet az utcán »fogtam 
el-« és írattam a légierők parancsnokság M. előadójával a rep. dd. pság. állo
mányába."130 Azonban ezzel sem oldhatott meg mindent, hiszen megállapítása 
szerint a dandárparancsnokság hivatásos tiszti állományának kb. 70%-a nem 
vonulhatott be, mivel a Légügyi Főcsoporttól nem engedték el őket. 

Hasonló gondokkal járt a gépkocsik biztosítása is, mert a bevonultatott te
herautók zöme alkalmatlannak bizonyult. Ezek helyett újak biztosítása rend
kívül vontatottan haladt. Pedig az idő egyre sürgetett, mert a háborús tevé
kenység megkezdődött: április 6-án jugoszláv felderítő repülőgépek hajtottak 
végre berepülést a Balaton vonaláig. Másnap fokozódott az ellenséges felderítő 
tevékenység, sőt bombázókat is bevetettek Siklós, Pécs, Körmend, Szentgott
hárd és Szeged — illetve az e térségben lévő német erők — ellen. A kellő idő
ben riadóztatott készültségi vadászkötelékek és a légvédelem tűzeszközei ki
lenc jugoszláv repülőgépet lőttek le, ebből hatot Szeged környékén. Az igaz
sághoz azonban hozzátartozik, hogy komolyabb jugoszláv légi tevékenység ese
tén baj lehetett volna, hiszen pl. a szombathelyi repülőtérre hiába rendelt el a 
Légierő Parancsnokság „vadászkészültség"-et, ezt a fegyvertelen iskola- és 
gyakorlógépekkel nem tudták volna ellátni.131 Április 8-án újabb támadások 
értek különböző magyar településeket és vasútvonalakat, miközben ismét né
hány repülőgépet veszítettek a támadók.132 A következő két napon csökkent 
a jugoszláv légi tevékenység. 

A magyar repülőkötelékek 1941. április 9-én kaptak először együttműködési 
feladatot, amikor is Barcs térségében oltalmazási feladatokra utasították az 
l/l., 3. és 4. vadászrepülŐHSzázadokat. Ezek közül azonban az 1/4. század a 
rossz idő miatt, az l / l . század pedig műszaki okokból nem tudta végrehaj
tani feladatát. Ez utóbbi alegység az akkorra már elavult Fiat „CR—32"-ekkel 
volt felszerelve, s a kilenc gépből eleve csak hat tudott Várpalotáról elindulni, 

130 Uo. 1941/5161/7. 
131 Magyar Saárnyak, 1941/8. sz. C. o., valamint Pálos Géza rep. százados nyilatkozata (a szerző birtokában). 

» 132 Magyar Szárnyak, 1941/8. sz. 0. o., valamint Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 230—231. o. 
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melyiből három műszaki okból visszafordult, a többi pedig néhány km megté
tele után, a veszprémi repülőtéren, kényszerleszállt.133 Április 10-én a Telbisz 
Loránd rep. százados és Vitán Béla rep. százados parancsnoksága alatt tevé
kenykedő tapolcai 4/1—2. bombázórepülő-századok áttelepültek a nagyvá
zsonyi kitérő repülőtérre, majd másnap Székesfehérvárra.134 Április 11-én a 
mátyásföldi l/II. vadászrepülő-osztály ismét oltalmazási feladatokat látott eL 
a hadműveletékben részt vevő csapatok érdekében. 

A magyar légierő 1941. április 12-én hajtotta végre az első bombatámadást 
jugoszláv terület ellen. A feladatot a Podhradszky Andor alezredes parancsnok
sága alatt harcoló veszprémi 4/II. bombázórepülő-osztálynak, továbbá — a 
4/1. bombázószázad parancsnokának és hangármesterének határozott állítása 
szerint — Mocsáry István rep. őrnagy tapolcai 4/1. bombázórepülő-osztályának 
(minden alegység Junkers „Ju—86 K—2" típussal rendelkezett), valamint a 
debreceni 3/5. bombázószázadnak (Caproni „Ca—135 bis" típusokkal ellátva) 
kellett végrehajtania. Időközben az I. közelfelderítő repülőszázad jelentette a 
3. hadseregparancsnokságnak, hogy a kijelölt célt: a Duna—Tisza-közén kiépí
tett jugoszláv erődvonalat az előrenyomuló magyar csapatok elérték. Ezért — 
a már levegőben lévő kötelékeknek — rádión leadták a bombatámadást letiltó 
„Ützárlat" jelszót. Ezt csak a 4/1. század távirásza (Papp törzsőrmester) vet
te, ez az alegység visszafordult —, a 3/5. század startját még időben letil
tották — így mindössze a 4/4. bombázószázad tizenkét gépe folytatta útját, 
s „csak egy földi parancsnok tudná megmondani. . . saját veszteség volt-e, vagy 
sem" a bombázás következtében — emlékezik vissza a 4/1. bombázó rep ülő
század parancsnoka.135 

Az viszont tény, hogy tragikusan végződött az ejtőernyős zászlóalj első harci 
bevetése. 1941. április 12-én az önálló távolfelderítő osztály egyik Junkers 
„Ju—86"-os repülőgépe — melynek Kelemen Antal főhadnagy volt a pilótája 
— azt a feladatot kapta, hogy állapítsa meg a jugoszlávok visszavonulási mély
ségét, kialakuló ellenállási gócaikat, valamint a Ferenc József — (ma Bácskai 
„kis" — Sz. M.) és a Ferenc — (ma Bácskai „nagy" — Sz. M.) csatorna híd
jainak forgalmát, állapotát. A repülőgép 10 óra 30 perc körül szállt le Buda
örsön, s „jelentettük észleléseinket..., hogy a visszavonuló jugoszlávok eről
tetett menetben özönlenek át a hidakon. Felvételeinkből az is kiderült, hogy 
előkészületeket folytatnak a hidak robbantására" — emlékezik vissza Kelemen 
Antal.136 Ez a jelentés is közrejátszhatott — egyéb törekvések, illetve felde
rítési adatok mellett — abban, hogy a Fővezérség elrendelte az 1. ejtőernyős 
század bevetését, a Ferenc-csatorna hídjainak birtokbavételét Űjverbász, il
letve Szenttamás körzetében. 

A 15,45-kor géptávírón érkezett bevetési parancs nem érte váratlanul az ej
tőernyősöket, hiszen a négy Savoia—Marchetti „SM—75" típusú szállító repü
lőgép már 12-én reggel — a pápai repülőtér mély talaja következtében — üre
sen átrepült a veszprémi repülőtérre, míg a század állományát és anyagát gép
kocsikon szállítottak át.137 

A 17 órakor startolt vezérgép azonban 50—100 méteres magasságba való me
redek emelkedés után, sebességet vesztve, „átbillent" és „lecsúszott", majd ki
gyulladt. A szerencsétlenség áldozata lett Bertalan Árpád őrnagy, az ejtőer-

133 Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 231. o. 
134 Telbisz Loránd rep. százados nyilatkozata (a szerző birtokában). 
135 Csanádi—Nagyváradi—Winkler, 231. o., valamint Telbisz Lóránd és Vasváry József nyilatkozata (a szerző 

birtokában). 
136 Kelemen Antal: A Bombázó Iskolától az 1. önálló Távol Felderítő századig (A továbbiakban — Kelemen)-

Magyar Szárnyak, (Ottawa, Canada) 1981/10. sz. 59. o. 
137 Sárhidai Gyula: Az 1941. április 12-i ejtőernyős deszanthadművelet. (A továbbiakban — Sárhidai) HK 3982/2.. 

sz. 245—246. o. 
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nyős zászlóalj parancsnoka; Kelemen Károly százados, pilóta, a szállítórepülő 
század parancsnoka; Bene László főhadnagy, navigátor; Petri János őrmester, 
rádiós; Döbör János szakaszvezető, szerelő, valamint 15 ejtőernyős katona.138 

A baleset okát egyértelmű biztonsággal a mai napig nem lehet megállapí
tani. Kelemen Antal főhadnagy — aki e nap délelőttjén derítette fel a beve
tés körzetét — azit állítja: bátyja és társai "halálát az okozta, hogy „A trimmelő 
olajhydraulikája start közben felmondta a szolgálatot."139 E téma mai kuta
tója szerint „A bizottság a gép magassági kormány trimm (kiegyenlítő) rend
szerének meghibásodását fogadta el a lezuhanás okának. A vezérlőszelep, vagy' 
csőrendszer hibája miatt hirtelen faroknehéz helyzetbe jutott a gép, csak a mo
torok teljesítménye emelte felfelé, de a meredek állásszög miatt sebessége' 
elégtelenné vált."140 Minden valószínűség szerint ez okozhatta a szerencsét
lenséget. 

Ilyen előzmények után jelentős késéssel és csökkentett terheléssel startolt a 
megmaradt három repülőgép, fedélzetén 3 tiszttel és 57 ejtőernyőssel.141 Az 
új parancsnak, Kiss Zoltán főhadnagy azonban eredetileg nem volt beavatva 
a tervekbe, a dokumentumok elégtek, így csak vaktában tudta végrehajtani a 
feladatot. Máig tisztázatlan okból — rossz navigálás? korai ugratás? — jóval 
hamarabb hagyták el az ejtőernyősök a gépeket, így a kelleténél közel 30 km-
rel korábban értek földet, ahol — találkozva a 4. gépkocsizó zászlóaljjal — 
velük nyomultak előre a szenttamási hídig, majd Újvidékig.142 A zászlóalj 
2. százada már nem légi úton, hanem gépkocsikon érkezett Szegedre, s a gya
logsággal együtt vetették be.143 

A propaganda rendkívül ügyesen leplezte a tragédiát. Az egyik, április 22-én 
keltezett tudósítás alcíme szerint: „A vad tűzharcokból épségben került vissza 
az ejtőernyősök zöme", s ez igaznak is ítélhető, ha figyelembe vesszük a foly
tatást: „Nagyszombaton este indultunk három nagy szállítógéppel."144 Tehát 
„elfelejtkeztek" az elpusztult parancsnoki gépről és halottaikról. A „Képes 
Vasárnap" a legképtelenebb dolgokat kiötölve festett teljesen torz képet az ese
ményekről. A veszprémi szerencsétlenség e cikk írójának is elkerülte a figyel
mét, csak arról számolt be, hogy „Ejtőernyőseink először Szenttamás község 
felett jelentek meg, s a szerbek elhűlve nézték, amint ezek az égből leszálló, 
kezes-lábasba öltözött, géppisztolyos katonák .párducugrásokkal rohantak a Fe
renc-csatorna hídjához, s ott tüzelőállást foglaltak el. Ugyanez játszódott le 
Űjverbászon is."145 A „Pápa és Vidéke" c. hetilap április 27-i példánya első 
oldalán csak a gyászkeretbe foglalt nevek sorakoznak „Ejtőernyős hősök!" fel
irat alatt, minden kommentár nélkül. 

A Magyar Szárnyak 1941. május 1-i száma sem tett említést a katasztrófá
ról. A valóságot — „Vitéz Bertalan Árpád,'az ejtőernyős alakulatot megalakító 
nagyszerű tiszt nincs többé. Ejtőernyős hősi halált szenvedett" — úgy ágyazták 
a század megmaradt és később bevetett részének három napos harctevékenysé
gébe, mintha ott veszítette volna életét. 

Bár korabeli újság beszámolt még egy április 14-i bombázó- és vadászbeve
tésről is, ezt azonban több forrás — megalapozottan — cáfolja.146 

138 A m. kir. 1. honvéd ejtőernyős zászlóalj 1941. április 13-i gyászjelentése (a szerző birtokában), valamint Pápa 
és vidéke, 1941. április 27-i szám, 1. o. 

139 Kelemen, 59. o. 
140 Sárhidai, 249—250. o. 
141 Csanádi—Nagyváradi—WinUer, 231.0. 
142 Dombrády Loránd: Egy ejtőernyős akció 1941-ben. (A továbbiakban •— Dombrády) História, 1980/4. sz. 23. o. 
143 Sárhidai, 250. o. 
144 Dombrády, 23. o. 
145 Képes Vasárnap, 1941. április 25. sz., 279. o. 
146 Magyar Szárnyak, 1941/9. sz. 12. o., valamint Winkler László közlése, illetve HL Vkf. Ein. 1.1941/5161/7. 

— 619 — 



A gyorshadtest érdekében tevékenykedő szombathelyi III. közeifélderítő szá
dad április 10-én a pécsi repülőtérről felszállva biztosított adatokat elöljáró
jának.147 

A Fővezérség alárendeltségébe tartozó önálló távolfelderítő osztály összesen 
mintegy 20—25 esetben hajtott végre hadászati (fénykép- és szem-) felderítést, 
amit csak az események szerencsés közrejátszásának köszönhetően tudtak meg
oldani, hiszen — az egyik résztvevő visszaemlékezése szerint — „nem is tud
tuk, mi a háború. Gépállományunk még mindig a He—70-es, mellyel béke
időben repülni kimondott gyönyörűség, de elrendelt céljának a legkisebb mér
tékben sem felel meg. Ezt már mindnyájan világosan láttuk."148 

Erre az időre azonban a magyar szövetséges teljesítette feladatát — hadvi
selő féllé vált német oldalon —, itt volt tehát az ideje a honvédség kijelölt 
alakulatai megállításának. Ennek megfelelően Hitler már április 13-i levelé
ben sietett Horthy tudomására hozni: „A magyar hadsereg zöme — mivel a 
Szerbia elleni további hadműveletekhez már nincs rá szükség — megállítandó 
a Dráva—Duna általános vonalon."149 Mindössze a német motorizált egységek 
hadműveletében részt vevő gyorshadtest tevékenységére tartott igényt. 

így tehát a Magyar Királyi Honvéd Légierő befejezte első háborús alkalma
zását. E rövid idő alatt nem került sor jelentős légi tevékenységre, hiszen pl. 
április 11—13-ig terjedő időszakban egyenként átlagban a vadászszázadok hat
szor, a bombázószázadok pedig háromszor kerültek bevetésre, s ezek során 
csupán 84 bombát dobtak le, míg a vadászok — egy század kivételével — 
géppuskáikat ki sem lőtték.150 Ennek ellenére nyílt mód bizonyos tapaszta
latok szerzésére. 

Németh János rep. vk. őrnagy, a repülődandár vezérkari főnöke, a Werth 
gyalogsági tábornoknak felterjesztett „Tapasztalati jelentés"-ében151 rámuta
tott arra, hogy az alakulatok felvonulása bár alapvetően súrlódásmentesen és 
tervszerűen került végrehajtásra, a „jövőben — különösen ősszel és tavasszal 
— azonban több időt kell adni a légi részek felvonulására, mert egy hirtelen 
bekövetkező kedvezőtlen időjárás minden számítást keresztül húzhat." Hang
súlyozottan kifogásolta, hogy nem az 1940. őszi „Halk." (Háborús készültség) 
alatt begyakorolt, összeszokott állományt kapta vissza a dandárparancsnokság. 

Helytelen gyakorlatnak bizonyult az is, hogy a 3. hadsereg parancsnoksága, 
valamint a neki alárendelt 1. repülődandár-parancsnokság külön-külön tele
pült: „a rep. dd. súrlódásmentes és gyors alkalmazása (főleg alacsonytád-ok 
elrendelésénél) — amely a földi helyzetről való tájékozottságot és gyors in
tézkedést kíván — el sem képzelhető akkor, ha a két pság nincs egy helyen" 
— húzta alá megalapozott véleményét Németh János. 

Úgyszintén gondokat okozott a repülődandár túlzottan nagy területen való 
elhelyezése, amit csak súlyosbított a nem megfelelő híradó-összeköttetés. Ezzel 
összefüggésiben alapvető hibára mutatott rá a repülődandár vezérkari főnöke, 
amikor kifogásolta, hogy a kötelékek repülőtereinek nem kellően átgondolt 
megválasztása következtében jelentős távolságot kellett megtenniük hazai te
rület fölött, így „az elg. (ellenség — Sz. M.) fölötti hdm. terület csak egész kis 
mélységre zsugorodott össze." 

A légierő alkalmazásának az is gyenge pontját képezte, hogy a repülődan
dár nem rendelkezett semmilyen felderítő alegységgel, így sem célfelderítést, 
sem hatásmegfigyelést nem tudott végezni. Ugyancsak gondot okozott, hogy 

147 Gsima, 1961., 56. o. 
148 Péterdi, 62. o. 
149 Wilhelmstrasse, 570. o. 
150 HL Vkf. Ein. 1.1941/5101/7. 2. sz. almelléklet. 
151 Uo. 1941/5161/15. 
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bem megfelelő időjelző szolgálata, sem megfelelő — a Duna és Száva vonalá
tól délre lévő területéket tartalmazó — térkép nem volt. 

Az 1/1. vadászrepülő osztály Fiat „CR—32"-es repülőgépeinek — már em
lített — bevethetetlenségére, motorjaik nagyfokú elhasználtságára utalva rá
mutatott Németh vik. őrnagy, hogy ilyen körülmények között ezek az alegy
ségek egy esetleges hadműveletben „a hadrendből 2—3 napi alkalmazás után 
kiesnek, még abban az esetben is, ha nincs elg. ellenhatás." 

Befejezésül a hadi tapasztalatok elhanyagolását vetette az illetékesek szemé
re, hangot adva annak a véleményének, hogy „a rep. dd-ra vonatkozólag, az 
1940. évi három hónapos »Hák.« alatt szerzett tapasztalatok gyakorlatilag nem 
lettek kiértékelve." 

Balássy Miklós vk. százados, a repülődandár-parancsnokság anyagi vezér
kari tisztje sem. tudott csak kedvező benyomásokról beszámolni. „Tapasztalati 
jelentés"152-ében elsősorban ő is a jelentős létszámhiányokat, a személyi rög
tönzéseket, a mozgósítási tevékenység előkészítetlenségét kifogásolta. Arra is 
rámutatott, hogy komolyabb zavarokra csak azért nem került sor, mert a me
netkészség elérésének időpontját a Fővezérség kitolta, illetve mert a repülő
dandár alakulatainak huzamosabb ideig tartó, erőltetett igénybevételére nem 
került sor. 

Az alegységek üzemanyagellátása, -utánpótlása nem volt zökkenőmentes, mi
vel a szükséges mennyiséget részben a repülőgépek vitték magukkal, részben 
pedig gépkocsi-, illetve vasúti szállítással oldották meg. Ilyen körülmények kö
zött nehéz volt biztosítani a megfelelő készleteket. Április 12-én pl. csak úgy 
sikerült a Szegeden települt l/II. vadászrepülő-osztály számára 1,5 javadal
mazást (1,5 géptöltést) biztosítani, hogy a kecskeméti 2/II. vadászrepül ő-osz
tály a rendelkezésére álló három javadalmazást megfelezte, s átadta a szege
dieknek. „Szerencsés véletlennek köszönhető csupán, hogy 12-én nem is volt 
szükség többszöri bevetésre" — jelentette Balássy vk? százados. E tapasztalatok 
alapján tett javaslatot az ellátás új rendszerére, miszerint — a vasúti szállí
tás kiiktatásával — a repülődandár-vonat készletét kell folyamatosan három 
javadalmazásra feltölteni üzemanyagból, lőszerből és bombából, s innen látnák 
el az alegységéket. „Elvül kell ugyanis felállítani, hogy a dd. vonatnak annyi 
szállítóeszközzel kell rendelkeznie, amennyivel a dd. pság-nak alárendelt összes 
csapatok számára 3. jav. rep. üza-ot, rep. lőszert és bombát és 3 jav. gépkocsi 
üzemanyagot egyszerre szállítani képes." — javasolta. Az ellátó szolgálat fe
szes megszervezésének fontosságát hangsúlyozandó mutatott rá a jelentés szer
zője, hogy egy bombázószázad napi kétszeri bevetés során nagyobb súlyú anya
got fogyaszt üzemanyagban és bombában, mint amekkora egy gyalogdandár 
teljes lőszerjavadalmazása. 

A ruházati ellátás is megdöbbentő hiányosságokat mutatott. Az; anyagi vezér
kari tiszt szerint „a 2/1. V. rep. osztálynál 35 fő legénység polgári ruhában 
teljesített szolgálatot, mert azokat egyenruhával felszerelni nem tudták." Ha
sonló gondokról tett jelentést az 1. vadászrepülő-ezred parancsnoka is. 

Bár nem tartozott konkrét tevékenysége, s ezzel kapcsolatos tapasztalatszer
zési feladatai közé, mégis lényeges megállapítást tett Balássy Miklós, amikor 
rámutatott, hogy a 3. hadsereg parancsnokságának illetékesei nem tudtak meg
felelően átgondolt feladatot szabni a repülőknek, hiszen háromszor rendelték 
el bombázószázadok bevetését, s mindháromszor visszavonták a — már leve
gőben lévő — kötelékek bevetési parancsát. Jogosan mutatott rá, hogy „A lé-

152 Uo. 1941/5161/7. 
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gierők alkalmazása a vezetés részéről sokkal nagyobb körültekintést kíván,, 
semhogy a parancsok visszakoztatása rendszerré válhassék." 

Ezek voltak azok a legalapvetőbb tapasztalatok, amelyeket a hadviselő féllé 
vált — de még komolyabb hadműveletekbe nem bonyolódott — Magyarország 
légiereje szerzett. Azonban nem ezek domináltak a továbbfejlesztés, korszerű
sítés, a lehetőségek reális felmérése vonatkozásában, mert mindezt elnyomta 
az olcsón szerzett győzelem kritikátlan öröme. 

Ugyanekkor üröm is vegyült a magyar politikusok örömébe. A mind gya
koribb ezirányú hírek arra ösztönözték Bárdossyt, hogy utasítsa berlini kö
vetét: tisztázza illetékes körökkel, valóban biztosítékot adott-e a német kor
mány Romániának a tekintetben, hogy a magyar csapatok nem fognak be^ 
vonulni a „jugoszláv Bánátba."153 E hír hamarosan valósnak bizonyult, hi
szen a magyar miniszterelnököt és egyben külügyminisztert április 14-én fel
kereső Erdmannsdorff követ bejelentette: a román kormánynak tett ígéretnek 
megfelelően a német hadsereg szállja meg a Bánságot, de ez „semmiféle állás
foglalást nem jelent a későbbi magyar igényeik tekintetében."154 Bárdossy hiá
ba emlékeztette a követet Hitler — többrendbeli — korikrét ígéretére e terüle
tek visszacsatolásával kapcsolatban, mindez eredménytelen volt. A Sztójayt 
április 19-én fogadó Hitler is csak arra volt hajlandó, hogy kijelentse: „Magá
tól értetődően állja a szavát, . . . azonban szükségesnek látja, hogy egyelőre 
csak német csapatok maradjanak ezen a területen, és a terület Magyarország
nak történő átadását rövid időre — néhány hónapra gondol — még elhalasz-
szák."155 

Ez az ígéret megint lecsendesítette a magyar zúgolódast. A délvidéki had
műveletek során visszacsatolt 11 417 km2-t, az 1 025 508 lakost (ebből 63,6% 
magyar, 19% német, 16,1% szerb)156 az uralkodó osztály szolgálatainak elő
legeként tekintette, amely — a Hitler ígérte néhány hónap múlva — kiegé
szül a Bánáttal. Ekkor még nem sejtették, hogy ez a német kéziből elfogadott 
utolsó „ajándék" volt, melynek ellentéte a történelem mérlegének másik ser
penyőjében az igazságtalan, német érdekeket szolgáló háborúba sodródott tel
jes Magyarország volt. 

* 

Ezzel lezárult a Magyar Királyi Honvéd Légierő harci alkalmazásának első 
szakasza. A Szovjetunió ellen hamarosan hadba lépő Magyarország, annak had
es légiereje egy egészen más, a revíziós célokkal sem igazolható háborúba bo
nyolódott. Szövetségesei oldalán egy nagyhatalommal és annak fegyveres ere
jével szállt szembe, melynek lehetőségei mellett eltörpült minden magyar erő
feszítés. Mindez az alig létrejött, s a fejlődés útjára nem régen lépett magyar 
repülő fegyvernemet merőben új helyzetbe hozta, amit egy további tanulmá
nyunkban szándékozunk vázolni. 

153 Juhász, 1982., 1046. o. 
154 Uo. 1054. o. 
155 Wilhelmstrasse, 580. o. 
156 Tilkovszky, 33. o. (A közölt 36,6% sajtóhiba, helyesen: 63,6%). 
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Миклош Сабо 

ВЕНГЕРСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 
НА СЛУЖБЕ РЕВИЗИОНИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

1939—1941 ГГ. 

Резюме 

В свете сложных внешнеполитических условий в конце 30-х начале 40-х годов нашего века, 
а также в свете венгерских ревизионистских стремлений автор рассматривает требования, 
предъявлявшиеся к Венгерским Королевским Хонведским Военно-Воздушным Силам, а также 
конкретные действия ВВС в период «воссоединения» венгерских территорий. 

Исследователь кратко показывает воздушный бой, проходивший 24 марта 1939 года с под
разделениями словацкой авиации, затем характеризует усилия, направленные на модерниза
цию формировавшихся тогда венгерских ВВС как рода войск. 

Излагая современные события истории дипломатии, автор наглядно иллюстрирует, каким 
образом немецкая внешняя политика использовала в своих интересах национализм государств 
бассейна реки Дуная, а также их территориальные притязания. 

Видимо, особый интерес проявит читатель к деятельности венгерских ВВС летом 1940 года 
в ходе мобилизации, проводившейся против Румынии, ибо материалы об этом даже в архивах 
встречаются весьма редко. Автор реконстрирует события — отчасти — по оперативным 
дневникам того времени, сохранившимся в собственности частных лиц. 

Также впервые производится попытка обобщить аспекты действий авиации во время опера
ции венгерских войск в апреле 1941 года против Югославии. 

Показ ревизионистских стремлений венгерских правящих кругов и предприятых в интересах 
их реализации практических шагов позволяет одновременно проследить и тот путь, который 
вскоре привел к нападению на Советский Союз и к действиям венгерских авиационных частей 
на Украине. 

Miklós Szabó 

DIE KÖNIGLICH UNGARISCHE HONVÉD—LUFTWAFFE IM DIENSTE DER 
REVISIONISTISCHEN ZIELSETZUNGEN 1939—1941 

Resümee 

Der Verfasser analysiert die an die Königlich Ungarische Honvéd-Luftwaffe 
gestellten Erwartungen und ihre konkrete Tätigkeit in der Zeit der Rückgliederung 
von ungarischen Gebieten im Spiegel der komplizierten aussenpolitischen Ereig
nisse und der ungarischen revisionistischen Bestrebungen an der wende der 30—40-
er Jahre. 

Er schildert kurz das Luftgefecht, das am 24. März 1939 mit Truppenteilen der 
slowakischen Luftwaffe gefochten wurde und weiterhin die Anstrengungen, die für 
die Modernisierung der entfaltenden ungarischen Lutfwaffe gemacht wurden. 

Mit der Schilderung der bezüglichen diplomatischen Geschichte veranschaulicht er, 
wie sich die deutsche Aussenpolitik den Nationalismus und die Gebietsforderungen 
der Donauländer zu Nutzen machte. 

Von besonderem Interesse daran ist die Tätigkeit der Truppen der ungarischen 
Luftwaffe in der Zeit der Mobilisierung gegen Rumänien im Sommer 1940, da 
selbst in den Archiven sehr selten Material darüber zu finden ist. Der Verfasser 
rekonstruiert die Ereignisse teilweise aus in Privalthänden übergebliebenen zeitge
nössischen Operations j ournalen. 

Hier wird es zum ersten Male versucht, auch die Zusammenfassung der Luftope
rationen der ungarischen Kriegsaktion gegen Jugoslawien im April 1941 zu geben. 

Mit der Darstellung der ungarischen revisionistischen Bestrebungen und der 
Schritte, die zur Erreichung dieses Zieles führten zeichnet sich zugleich der Weg 
ab, der kurz danach zum Angriff gegen die Sowjetunion und zum Einsatz der un
garischen Fliegerverbände in der Ukraine führte. 
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