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A Z S—221 L A J S T R O M J E L Ű J U — 5 2 - E S R E P Ü L Ő G É P S Z E M É L Y Z E T É N E K 
A T A L L A S A A V Ö R Ö S H A D S E R E G O L D A L A R A 

„A magyar hadsereg átállítása nem sikerült 1944 októberében, de az esemé
nyek hatására egyre több lett az egyéni szökés és a kisebb kötelékek alkalom
szerű átállása."1 E folyamat részeként a magyar katonai repülők közül többen 
gépeikkel együtt mentek át a felszabadítókhoz.2 „Merész tettet hajtott végre 
1945 január 6-án a Ju—52 típusú S—211 számú3 hárommotoros gép személyzete 
is."4 András Sándor vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium V. légügyi osztá
lyának vezetője 1945. május 26-án kelt nyilatkozatában erről az eseményről a 
következőket írta:5 

„Igazolom, hogy Stifter János tart. repülő százados, aki a Főv. száll. rep. 
szd.-nál, mint repülőgép vezető teljesített tényleges katonai szolgálatot, 1944. 
október 15-én 4 fő gépszemélyzet bajtársával (Molnár János t. hdgy. rádiós 
tiszt,6 Pintér József t. törm. másodpilóta, Szeghalmy Mihály tiz. hajózó géppus
ka lövész, Kiskéry János örv. hajózó szerelő) arra szövetkezett, hogy a hazaáruló 
Szálasi-kormány valamely esetleg gépükbe szálló tagjával a szövetségesekhez 
átrepülnek. 

Miután Budapest körülzárásával megszűnt a reménye annak, hogy ezek vala
melyike gépükbe szálljon, 1945. január 6.-án éjjel az S—221. jelű Ju—52. typusú 
3 motoros szállítógéppel 4 fő gépszemélyzetével Pápáról — a körülzárt Budapest 
helyett — a Vörös Hadsereg által felszabadított magyar területre, Szolnokra7 

önként átrepült. Átrepülés után azonnal jelentkezett katonai szolgálatra az új 
magyar demokratikus hadseregbe. 

A gép rakománya 118 puska, 40 láda.lőszer és magyar—orosz nyelvű röp-
cédulák voltak. Ezt a rakományt a bevetési parancs szerint a körülzárt Budapest
re kellett volna vinni (leszállás éjjel a Csepel-i repülőtéren) és itt a Pestet védő 
németeknek kellett volna átadni. E parancs helyett a fenti átrepülést tartotta 
kötelességének. 

E hazafias tettével megrövidítette Budapest ostromát és ezzel sok magyar és 
szövetséges életet és vagyont mentett meg a pusztulástól." 

Az átrepülés tényének fenti módon való megtörténtét igazolja a honvédelmi 
miniszter katonapolitikai csoportfőnöke, Pálffy György vezérőrnagy által Stifter 
János tartalékos repülő százados, MASZOVLET forgalmi pilóta részére kiadott 
204.063. szám/eln. kat. pol. — 1947. iktatási számú. 1947. április 28-án keltezett 
igazolvány,8 valamint Dinnyés Lajos miniszterelnök 1947. február 6-án kelt nyi
latkozata is.9 

Ezen hitelt érdemlő dokumentumok ismeretében 1977 januárjától kezdve több 
alkalommal is felkerestem az átállás két főszereplőjét, Stifter János volt géppa-

1 Magyarország felszabadítása, Budapest, 1975. 377. o. 
2 Repülés, XVIII. évfolyam 3. szám, 1965. március. Dr. Gazsi József írása. 
3 A fellelt iratok, valamint a gépszemélyzet volt tagjainak egybehangzó állítása alapján á 

gép száma: S—221. 
4 Repülés, XVIII. évfolyam 3. szám, 1965. március. 
5 Hadtörténelmi Levéltár HM 1945. 26099/Elnöki. 
6 Ugyanott található az az irat, mely Molnár János tettét igazolja, hasonló szöveggel. 
7 A leszállást nem Szolnokon, hanem a Tószeg és Jászkarajenő közti terepszakaszon hajtot

ták végre. 
8 Stifter János tulajdonában. 
9 Stifter János tulajdonában. 
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204.063.száa, 
IIB. » t IyÜT-1947, 

Stifter Jaß<?s tsrep.szds,-nak, 

B u d a p e s t « 

I g a t o I v á n y. 

Fenti csoportfőnök a beérkezett jegyzi könyvek alapján 
hivatalosan igazolja, hogy Stifter János t.rep.3zd3.!ÍAS2GVLKT for-
-gslai p l ia is , aki Budapest, XI.»Szent Imre hg.ut fi.sí.alatt lakik 
1945.avi január hó 6.-án éjjel az S-221,jelzésű Ju-52 't y pusu háro«-
«otoros szál l í tó géppel Pápáról a körülzárt Budapest helyett Szol
nokra, a Vörös Hadsereghez önként átrepült rakománnyal együtt. Át
repülés után azonnal jelentkezett katonai szolgálatra az uj magyart 
demokratikus hadseregbe, 

Budapsst,1947.évi áprUis hó 28.-án. 

rancsnokot és Molnár János egykori rádióstisztet, hogy visszaemlékezéseik, a 
személyes tulajdonukat képező iratok, fényképek alapján rekonstruálhassam át-
repülésük körülményeit.10 

•is;ïê^v.^.,. 
Az előzményekről 

Stifter János — akkor már tartalékos főhadnagy — a forgalmi pilótakiképző 
tanfolyam befejeztével, 1939. június 26-án vizsgázott le a forgalmi repülő- és 
vakrepülő kiképzésből.11 Ugyanezen a napon tette le Molnár János is a szikra-
távírász tanfolyam vizsgáit. Attól kezdve Stifter János repülőgépvezető és Mol
nár János hajózó rádiótávírász gyakran került egymás mellé a Magyar Légi
forgalmi RT nemzetközi járatain. A katonai behívóparancsot is csaknem azonos 
időben küldték a címükre. Háborús szolgálatuk kezdetére Stifter János a követ
kezőképp emlékszik: „A MALERT-pert követően, 1942 nyarán az egész polgári 

10 A Néphadsereg XXXI. évfolyam 2. számában 1978. január 14-én megjelent Virradat című 
riport alapanyagának feldolgozása, újabb adatokkal történt kibővítés nyomán. 

11 Csanádi—Nagyváradi—Winkler : A magyar repülés története. (Második, bővített kiadás) 
Budapest, 1977. 223. o. 
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légiforgalmi társaság gépeit és pilótáit bevonultatták a hadseregbe.12 A pilóták 
többsége tartalékos tiszti rendfokozatot kapott, de ettől még egyikünk sem lett 
vérbeli katona. Molnár egy ideig őrmesteri rendfokozatot hordott, majd a tiszti 
vizsga letétele után, 1942. szeptember 1-ével előléptették zászlóssá . . . Bennün
ket, forgalmi pilótákat az 1. szállító repülő századba osztottak be. Az volt a fel
adatunk, hogy postát és futárcsomagokat vigyünk a keleti frontra, s szállítsuk 
haza a 2. magyar hadsereg sebesültjeit. A harci alakulatokkal nem volt közvet
len kapcsolatunk, csupán a repülőtereken találkoztunk a frontra küldött va
dászrepülőkkel." 

Molnár János ezekről a találkozásokról szólva elmondta: „Tőlük hallottunk 
először a kíméletlen pusztításról, a hadifoglyok és polgári lakosok megkínzásá-
ról, a tömeges kivégzésekről, a földig rombolt városokról és falvakról. . . És ve
lük együtt keseregtünk a magyar katonák értelmetlen pusztulását okozó intéz
kedések miatt. Rengeteg volt a sebesültünk. Sajnos, csak igen keveset tudtunk 
közülük hazaszállítani... A budaőrsi repülőtéren még a háború kezdetén megis
merkedtem Szenes István őrnaggyal, aki szintén baloldali beállítottságú ember 
volt. Ha ketten maradtunk, gyakran beszélgettünk a hatalmon levő kormány
zat politikájának veszélyességéről. De az öreg, első világháborús tisztek között 
is voltak józan gondolkodásúak, akik megjegyzésekkel, célozgatásokkal fejezték 
ki véleményüket.. . A doni katasztrófa után néhányan titokban hallgatni kezd
tük Moszkva és London nlagyar nyelvű adásait. Bár itthon a hivatalos propa
ganda a németek győzelmét ígérte, Sztálingrád után már sejtettük, hogy a hit
leri Németországgal kötött szövetség súlyos katasztrófával fenyegeti országun
kat. Aztán elkövetkezett Magyarország német megszállása . . . s ez tovább fo
kozta a fasizmus iránti ellenszenvünket." 

A dezertálásra, a Horthy-hadsereg elhagyására azonban egyikük sem gondolt 
komolyan. Szavaikból ítélve ezt a szándékot valójában csak a kormányzó meg
buktatása, a nyilas hatalomátvétel híre érlelte meg bennük. Molnár emléke
zetében így maradt meg az a nap : „Az évek során eléggé megismertük Stif térrel 
egymást ahhoz, hogy a legbizalmasabb dolgokat is megbeszéljük. Valószínűleg 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a német megszállást követően legtöbbször engem 
választott rádiótávírásznak a gépére . . . 1944. október 16-án a Berlin közelében 
levő werderi repülőtéren tartózkodtunk. Ott értesültünk a rádióból, hogy Szá-
lasiék átvették a hatalmat és a háborúnak, melyből addigra már nagyon ele
günk volt, mégsem lesz vége. Stifterrel ketten voltunk a pihenőszobában, s így 
nyugodtan beszélhettünk. Pontosan már nem emlékszem arra, hogy melyikünk 

12 I. m. 223. o. A Magyar Légiforgalmi RT és a polgári alapon működő légiforgalom lelett 
felügyeletet gyakorló Kereskedelmi Minisztérium Légiforgalmi Főosztálya között kezdettől fogva 
erősödtek az ellentétek. Ezt a feszült légkört tovább élezték az 1941-ben bekövetkezett balesetek, 
melyek következtében a szerződtetett személyzetek hozzátartozói, nyugdíjjogosultság hiányában, 
támasz nélkül maradtak. A MALERT vezetői ezért 1942 januárjában memorandumban hívták 
fel a kormány és az illetékesek figyelmét a szerződéses gépszemélyzetek státusának rendezésére, 
valamint a műszaki állapotok régi rendjének visszaállítására. A szerződtetett pilóták egy része 
úgy csatlakozott a memorandumhoz, hogy repülés előtt nem írták alá a gép karbantartási iga
zolását. A minisztérium műszaki biztosai — biztosítási hiányosságoktól tartva — ennek követ
keztében nem engedélyezték a repüléseket. A Tanácsköztársaság leverését követő fehérterrorban 
vezető szerepet játszott főosztályvezető ekkor elrendelte a MALERT öt vezetőiének, valamint az 
érintett pilóták azonnali felfüggesztését, illetve elbocsátását és katonai behívását. Ugyanakkor 
javasolta, hogy a vétkesek ellen statáriális eljárást folytassanak, mivel azok a „hadban álló 
nemzet hadipotenciálját igyekeztek aláásni." A gépek ugyanis ekkor már többször szállítottak 
tábori postát és hoztak sebesülteket a Szovjetunióból (a fent említett gépek egyike is egy ilyen 
feladatra indulás közben zuhant le). A katonapolitikai osztály a letartóztatásokat és a statáriá
lis eljárást azonnal megkezdte, s csupán a miniszterelnök és a légierő-parancsnok közbelépése 
tette lehetővé, hogy végül mégsem a statáriális bíróság, hanem a vezérkari főnök külön bírósága 
vette át az ügy kivizsgálását. Ezt követően, 1942 márciusában került sor az úgynevezett MALERT-
perre, mely két hétig tartott. A tárgyaláson repülési szakemberek és a légierő szakértői egyaránt 
a vádlottak mellett foglaltak állást, így a bíróság kénytelen volt felmentő ítéletet hozni. A há
ború miatt azonban szükség volt a szállítógépekre és a jól képzett forgalmi pilótákra. Ezért a 
már behívott személyzetek továbbra is katonai szolgálatban maradtak, s 1942 júniusától már 
csaknem az összes gépet bevonultatták, rejtőszínre festették és ellátták a légierő jelzéseivel. 
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vetette fel a cselekvés szükségességét, de az biztos, hogy néhány mondat után 
mindketten egyetértettünk abban: valamit tennünk kell! Arra viszont tisztán 
emlékszem, hogy Stifter Zsóri13 kijelentette: a fennállá rendszer gyengítése 
minden becsületes magyarnak é rdeke . . . s ha valami fejessel áttévednénk oda-
átra, akkor ezen az oldalon egy főnyilassal és egy repülőgéppel kevesebb lenne, 
számunkra pedig véget érne a háború. Persze, ehhez az akcióhoz ketten keve
sek voltunk. Meg is kérdeztem tőle, hogy ki lesz a másik kettő, akiket beavatha
tunk terveinkbe. Hiszen olyan hajózó szerelőre és géppuskalövészre volt szüksé
günk, akikben biztosak lehetünk, hogy nem ijednek be a döntő pillanatban, 
és lesz elég merszük végigcsinálni. . . Stifter megnyugtatott, majd ő körülnéz, 
csak énrám számíthasson biztosan. Ezt rögtön megígértem." 

E beszélgetés részleteire már Stifter sem emlékezik határozottan, de Molnár
tól függetlenül, tartalmában ugyanezt mondta el arról a napról. Elhatározá
sánál a következőket vette számításba: ,,Amikor Horthy a kormányzói szó
zatban arra utalt, hogy a németek becsapták a magyarokat, attól fogva nem 
éreztem kötelezőnek az eskünket, s ezt azonnal megmondtam Molnár Johnny-
nak14 is. ő ebben szintén egyetértett velem. Az átrepülés végrehajtása pedig 
csak rutinmunkának ígérkezett kettőnk számára . . . Azt meg biztosra vettük, 
hogy az oroszok nem fognak bennünket sem Szibériába vinni, sem tarkón lő
ni . . ." Megjegyzem, ők ugyan így nem fogalmazták meg, de akkori magatartá
sukból, terveikből kitűnik, hogy gépükön kívül mindenképp akartak vinni még 
valamit a szovjetekhez, amivel majd egyértelműen bizonyíthatják előttük, hogy 
önként álltak át, s ne tekinthessék őket egyszerű hadifoglyoknak. Ezért is sze
rették volna a kormány egyik emberét magukkal vinni. Ez a tervük azonban, 
mint később kiderült, megvalósíthatatlannak bizonyult. Stifter főhadnagyot és 
személyzetét ugyanis ezekben a hónapokban már csak szállítási feladatokkal 
bízták meg. A gépszemélyzet kiválogatása sem bizonyult olyan egyszerűnek, 
mint azt kezdetben remélték. Molnár zászlós aggodalma nem volt teljesen alap
talan, amikor a gépparancsnok „toborzási" módszereit kifogásolta: „Stifter ket
tőnk beszélgetése után jobban odafigyelt a háború- és nyilasellenes kiszólásokra. 
S akiket tervének véghezviteléhez számításba vett, azok előtt többször is meg
említette, hogy kacérkodik az átrepülés gondolatával. Néha nagyon meggondo
latlan volt. Még szerencse, hogy nem akadt köztünk besúgó, mert biztos lebuk
tunk volna a vakmerő kijelentései miatt. Persze, az is igaz, hogy legtöbben azt 
hitték, csak ugratja őket. . ." 

Először — november végén — Kiskéry János őrvezetőt, az S—22l-es gép ha
józó szerelőjét avatták be titkaikba.15 Decemberben, egy véletlen találkozás 
nyomán, még másodpilótájuk is akadt. Igaz, ilyen beosztás akkor nem volt ná
luk rendszeresítve, de a másik szállító repülő századnál szolgáló Pintér József 
törzsőrmester örömmel kapott a lehetőségen, hogy egykori motorosrepülő-okta
tója segítségével megszabaduljon a hadseregtől. Századparancsnoka nem fogott 
gyanút, amikor arra hivatkozott, hogy volt oktatójával éjszakai bevetésre sze
retne menni, így az adott napon ő is velük tarthatott. A gépparancsnok egyéb
ként készségesen magával vitt volna másokat is, ha erre megkérik. Ha kedve
zőbben alakulnak a dolgok, akkor egy polgári személyt is befogadott volna a gé
pébe. Erről az esetről Stifter János tartalékos repülő százados az események 
többszöri felidézése során a következőket mondta :16„1944 novemberének köze
pén Budapesten, a Negresco kávéházban összetalálkoztam egy régi jó ismerő-

13 Stifter János beceneve a repülők között. 
14 Molnár János beceneve a repülők között. 
15 A dokumentumokban feltüntetett időpont és létszám tehát nem egészen azonos Stifter és 

Molnár által a közös szervezkedés körülményeiről mondott adatokkal. 
16 Erről az esetről Molnár János is többször tett említést. 
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sömmel, Erdődi Mihállyal, aki korábban is célozgatott rá, hogy valakit át kelle
ne segíteni a szovjetekhez. Ezen a bizonyos novemberi napon aztán személye
sen is bemutatta a szóban forgó férfit, dr. Keleti Dezső jogászt. Erdődi szerint, 
aki szoros kapcsolatban állt a baloldaliakkal, Keleti a kommunista párt tagja 
volt, s valami fontos megbízatással küldték a fronton túlra. Aztán valami olyas
mit is mondott, hogy zsidó származása miatt is menekülnie ke l l . . . Nos, én 
nem faggattam Keletit, hogy miért akar átjutni a fronton, ő pedig nem részle
tezte. Elvállaltam, hogy segítek. Néhány napig a Mészáros utcai lakásomon rej
tegettük — Budán —, majd a repülőtéri busszal levittük Csákvárra. Ő addigra 
valahonnan karpaszományos tüzér egyenruhát szerzett magának, nehogy gya
nút keltsen polgári öltözékével, ha majd be kell jönnie a repülőtérre. Keleti 
egyébként nagyon művelt, rokonszenves ember volt, jól beszélt németül és szí
vesen politizált. Sajnos, egy hetet sem töltött Csákváron, ahol egy kis falusi ház
ban húzta meg magát, amikor üzenetet kaptam Bánhidi Tónitói, hogy aznap nyi
lasok kerestek a lakásomon, majd a budaőrsi repülőtéren. Még jó, hogy éppen 
vidéken tartózkodtam akkor . . . Ezek után Keletivel úgy döntöttünk, hogy át
menetileg különválunk, nehogy őt keresve fényt derítsenek a tervünkre. Azóta 
sem hallottam róla . . . " 

Legvégül, szinte az utolsó percekben, Szeghalmi Mihály tizedessel, a kisze
melt Junkers—52-es repülőgép soros géppuskalövészével közölték szándékukat. 
Erre a beosztásra ugyanis általában csak a felszállás előtt szokták kijelölni a 
szolgálatot teljesítő katonák egyikét-másikát. Szeghalmi rövid gondolkodás után 
szintén csatlakozott a többség elhatározásához. Ám eredeti elképzelésük irreális 
voltáról ekkor már valamennyien meggyőződhettek. Az idő viszont egyre job
ban sürgette őke t . . . 

Időközben a 3. Ukrán Front csapatai átkeltek a Dunán, s megkezdték a fővá-
• ros bekerítését. Szállítórepülő századukat a Fővezérség áttelepítette Pápára, s 

beosztotta a német 4. légiflottába, Conrad tábornok alárendeltségébe. December 
26-án a szovjet egységek felszabadították Esztergomot, ezzel közel százezer ma
gyar és német katona körül zárult be a gyűrű. A bekerítésben harcolók számára 
létkérdéssé vált a légi utánpótlás folyamatossága.17 

„Stifter Zsóri javaslatára ekkor megváltoztattuk az eredeti tervet — mondta 
erről Molnár János . . . Ügy döntöttünk, ha valamelyik éjjel Budapest fölé kül
denek bennünket ellátó tartályok ledobására, akkor egyenesen továbbrepülünk 
a szovjet vonalak mögé, s ezer méterről kiugrunk ejtőernyővel a gépből. 
Őszintén szólva, egyikünk sem lelkesedett ezért a változatért, de beláttuk, hogy 
nem maradt más választásunk. Nappal nem szállhattunk fel parancs nélkül, s 
ha netán mégis megtettük volna, a szovjet és amerikai vadászgépek már az első 
félórában szitává lövik nagy felületű, nehézkes mozgású szállítógépünket.ÍS 

Éjszaka pedig képtelenség leszállni a terepen. A leszállást csupán egyetlen eset
ben kísérelhettük meg a siker reményében: ha a hajnali órákban küldenek ben
nünket bevetésre. Erre viszont ritkán került sor. A hírek pedig egyre terjedtek 
arról, hogy rövidesen az egész repülőköteléket áttelepítik Drezdába . . . " 

A magyar repülők többsége már Budapest körzetét sem szívesen hagyta el. 
Attól pedig egyenesen irtóztak, hogy Németországba vonják vissza őket. Emel
lett a szállító repülők egyre növekvő veszteségei, a harc értelmetlen volta is 
égetően sürgette Stifteréket, hogy szánják rá magukat a döntő lépésre. „Buda
pest körülzárása után — mondta a volt gépparancsnok — a szovjet csapatok 
rendkívül erős elhárítótűz alá vonták a főváros légterét. Tudtuk, már nagyon 

17 Csanádi—Nagyváradi—Winkler : i. m. 271. o. 
18 Uo. 
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közeledik a háború vége, ezért egyikünk sem lelkesedett a bevetésért. Jól em
lékszem arra a napra, amikor egy német őrnagy odajött hozzánk és megkér
dezte tőlünk, hogy kik vállalkoznak önként erre a veszélyes feladatra. Csak Bán
hidi Antal főhadnagy jelentkezett. De ő is csak azért, mert meg akarta mutatni 
a vaskeresztjeiket fitogtató, öntelt német pilótáknak, hogy mások is képesek úgy 
repülni, mint ők — ha akarnak. Századunk többi repülőgép vezetője viszont már 
kevésbé törődött a németek megjegyzéseivel. Sorra kijelentettük, hogy csak pa
rancsra vagyunk hajlandók Budapest fölé repülni és ott leszállni. Persze, erre a 
parancsra nem kellett sokáig várnunk. A MALERT-től bevonultatott, volt for
galmi pilótákon kívül ugyanis más magyar szállítórepülők nem rendelkeztek az 
éjszakai repülések végrehajtásához nélkülözhetetlen vakrepülő-kiképzéssel és 
gyakorlattal." 

A szökés 

Január 5-én már éjjel is rendkívüli kockázatot jelentett az utánpótlást tartal
mazó tartályok ledobása Budapest felett.19 Erre a délutánra a következőképp 
emlékezik Stifter János: „A délutáni órákban Bánhidi főhadnagy, megbízott 
századparancsnok azzal a hírrel tért vissza a németek harcálláspontjáról, hogy 
az SS-egységeknek sikerült visszafoglalniuk a csepeli repülőteret, s ezért az éj
szaka folyamán meg kell kísérelnünk a leszállást. Amennyiben mégsem tudnánk 
leszállni, a fegyverekkel és lőszerekkel teli fémtartályokat ejtőernyővel kell ki
dobni a németek állásai fölöt t . . . Szótlanul néztünk magunk elé. Egyikünknek 
sem tetszett ez a kockázatos feladat. Aztán Bánhidi szólalt meg ismét. Meg
nyugtatott bennünket, hogy kérésére a németek engedélyezték, hogy mi men
jünk utoljára. Ebből pedig rögtön tudtuk, hogy mi már aligha szállhatunk le 
a repülőtérre, mert az első néhány gép megjelenése után az oroszok olyan tü
zet zúdítanak a leszállómezőre, hogy számukra csak a dobás lehetősége ma
rad . .. Magamban gyors számvetést végeztem, aztán megkértem Bánhidi Tónit, 
hadd szálljak fel én utoljára. Egy vállrándítással beleegyezett. Senki sem kér
dezte, hogy miért akarok a végére maradni . . . " Másfél óra múlva már a gépsze
mélyzet többi tagja is tudta: elérkezett a nagy lehetőség! Molnár erről így be
szélt: „Ebéd után azt a parancsot kaptuk, hogy fegyverrakománnyal repüljünk 
Pestre. Az eligazítás után néhány perc alatt megbeszéltük a többiekkel is, hogy 
az éjjel átmegyünk. Stifter külön felhívta Kiskéry figyelmét, hogy a rossz idő
járási viszonyokra való hivatkozással teljesen töltse fel a benzintartályokat. Ha
józó szerelőnkkel már a polgári légiforgalomban is sokszor repültünk együtt, így 
tudtuk, megbízhatunk a gép kellő műszaki előkészítésében. Stifter nagyon bi
zakodó hangulatban volt. Azt mondta, ha éjfél utánig sikerül elhúznunk a star
tot, akkor nyert ügyünk van, mert az üzemanyagunk körülbelül hat órás repü
lést biztosít, az pedig elég ahhoz, hogy virradatig a levegőben maradhassunk. 
Az időjárás is kedvezően alakult, mivel a meteorológusok tartós borultságot, 
vastag felhőzetet és 4—500 méteres felhőalapot jeleztek a Dunántúlra. Tehát 
könnyen elbújhattunk a saját és az ellenséges légi felderítés elől. A hőmérséklet 
mínusz nyolc—tíz Celsius fokon stagnált, ami csökkentette a jegesedés veszélyét, 
s egyben fokozta a leszállás biztonságosságát a keményre fagyott talajra." 

A terepre történő leszállás sikerének kilátásait jelentősen fokozta, hogy a tel
jesen fém építésű, hullámlemez-borítású hárommotoros Ju—52-es repülőgép 
már számos kényszerleszállásnál bizonyította: személyzete még komolyabb gép-

19 Veress D. Csaba: A ba la toni csata. Veszprém, 1976. 87—88. o. 
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törés esetén is biztonságban érezheti magát. A németek bizonyára ezért is ked
velték annyira, hogy „Tante—Ju"-nak, azaz Ju-néninek becézték. 

A szökés közvetlen előzményeihez tartozott még egy érdekes epizód. Stifter 
Jánost idézem: ,,A késő délutáni órákban kétmotoros Focke—Wulf ereszkedett le 
a pápai repülőtérre. A gép pilótaüléséből Wittinger Kálmán,20 régi kedves is
merősöm szállt ki. Amint meglátott, felvidulva hozzám sietett, s a kölcsönös üd
vözlés után rögtön elmondta, hogy Csákánydoroszlóról azzal a paranccsal küld
ték át hozzánk, hogy valamelyik Pestre menő szállítógéppel küldje tovább 
Keksz Edgár alezredesnek, a légierő akkori parancsnokának Werth Henrik ve
zérezredeshez címzett ajándékát. A leszállás helyétől majd teherautóval fogják 
átvinni Budára a küldeményt. Rögtön meg is kérdezte tőlem, hogy elvinném-e. 
Persze, készségesen beleegyeztem, mert láttam, hogy a ládák tele vannak son
kával, szalámival, és más élelmiszerekkel. Azonnal intézkedtem, hogy a ládákat 
mielőbb rakják át az S—221-es gépbe. Az átrakodásnál Kun Miklós tartalékos 
repülő hadnagy odajött hozzám. A gép személyzetén kívül csak ő tudott a szán
dékunkról, s ezért arra kért, hogy adjak neki is valami harapnivalót, hisz ezzel 
mi már úgysem fogunk elszámolni. Természetesen megengedtem neki, hogy né
hány rúd téliszalámit feltűnés nélkül magával vigyen." Ezekről az élelmiszerek
ről Molnár és Stifter az átrepülés utáni napok elbeszélésekor is többször tett 
említést, mivel a szovjet katonák meghagyták a tulajdonukban, s ők nemegyszer 
ezzel vendégelték meg hadifogoly társaikat. 

„Jócskán elmúlt éjfél, amikor Stifter jelt adott az indulásra — idézte fel Mol
nár János az indulás előtti perceket. — Sötét éjszaka volt, esett a hó. A mi pihe
nőszobánkban világos volt, 10—15 ember tartózkodott benn. Azokban a napok
ban keveset aludtunk, a jövő, a háború menete foglalkoztatott valamennyiün
ket . . . A többiek látták, hogy csomagokkal megyünk ki a gépünkhöz, de nem 
törődtek vele.21 Senkit sem érdekelt, hogy hová megyünk. Végigmentünk a ki
világított folyosón, majd a lépcsőházon, s közben újabb emberekkel találkoz
tunk, de azok sem kérdezték, hogy miért ilyen nagy késéssel indulunk a német 
és magyar kötelékek után . . . Tábori csendőrség egyébként nem volt a repülőté
ren . . . Ekkor már senkit sem akartunk magunkkal hívni. Kötelékben úgysem 
mehettünk volna át, akikben pedig jobban megbíztunk, azok már korábban el
hárították a javaslatunkat. Persze, a felszabadulás után már sokan jöttek hoz
zánk azztal, hogy miért nem szóltunk nekik is, mert szívesen csatlakoztak volna 
hozzánk . . . De egyébként mások nem vállalkoztak Pápáról az átrepülésre. Mi 
voltunk onnan az elsők és az utolsók .. . Körülbelül két óra lehetett, amikor fel
szálltunk. A maximálisan megterhelt Ju—52-est Stifter egyenletesen, lapos szög
ben emelte el a földtől. Ügy 500 méteren értük el a felhőalapot, s attól kezdve 
végig felhőben repültünk. A foszforeszkáló műszereken kívül semmit sem lát
tunk . . . Először elrepültünk keletre, Szolnok irányába, mert így biztosak lehet
tünk, hogy nem ütközünk bele a hazatérő gépekbe, sem a hegyekbe. A földi rá-
dióirányító-állomás jelzéseihez igazodva — hátsó irányítással — másfél órát re
pültünk, majd visszafordultunk ismét Pápa irányába. Az iránymérés morze-je-
lek adása, illetve vétele útján történt. A »QTR< jelzés azt jelentette: mérjen 
irányt! A »QTG« pedig: nyomja le a billentyűt! Amikor hosszan megnyomtam 
a billentyűt, akkor a földi iránymérő állomás bemért, s közölte az általa mért 
irányunkat. Én pedig a gépünkből kinyúló keretantenna síkját kézzel forgattam 
rá.a földi állomás felől érkező jelekre, s úgy ellenőriztem adatainak helyessé-

20 1939-ben ugyanazon a n a p o n te t t ék le a pi lótavizsgát . Stifter ér tesülései szerint n é h á n y éve 
mint az egészségügyi repü lők íőpi lótája men t nyugdí jba . 

21 Stifter János szerint Molnárral már korábbi útjaikra is rendszeresen magukkal vitték bő
röndjeiket, s személyes holmijaikat ezúttal is jóval a felszállás előtt berakták a gépbe. Ez azért 
sem kelthetett gyanút, mert hosszabb repülőutak előtt mások is így cselekedtek. 
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g é t . . . Tervünk szempontjából igen kedvező volt, hogy Pápa felől nézve nem 
volt különösebb eltérés a csepeli és a szolnoki irány között, bár a földi iránymé
rő távirászt egyébként sem érdekelte, hogy mi valójában milyen úticéllal tartóz
kodunk a levegőben. Már repülésünk kezdetén kiszámítottam, hogy milyen erős 
az ellenszél, mekkora lehet a föld feletti sebességünk. A műszer szerint órán
ként kétszáz kilométerrel repültünk. A szél délről fújt, s ezt szintén figyelembe 
kellett vennünk. A magasságunk általában 1500 méter volt, de időnként fel
mentünk 2000-re is . . . Budapest légterében egészen hajnalig sok gép lehetett, 
melyre a rádiózás rendkívüli sűrűségéből következtettem. Ez számunkra azért 
volt kedvező, mert egy órányi repülés után beszüntettem az adást, s csak a pá
pai rádióirányítás jelei alapján tájékozódtam, hogy bennünket ne tudjanak be
mérni, így nem tűnhetett fel senkinek sem, hogy mit keresünk Pápa felett, ha 
nem akarunk leszállni.. . Mivel a rádiókulcsot előre megkaptam, hiába változ
tatták két óránként a jeleket, mindig tudtam azok jelentését. Számomra te
hát nem okozott különösebben nehéz feladatot a pilóta rádiónavigációs segí
tése." 

Beszélgetéseim során újra és újra rákérdeztem az átrepülés megtervezésében 
és végrehajtásában döntő részt vállalt két emberre: mire gondoltak ez alatt a 
több mint ötórás repülőút alatt? Stifter János, aki ezúttal is tárgyilagosan 
igyekezett felidézni az eseményeket, a következőket mondta: ,,A ihárom motor 
zúgása lehetetlenné tette a beszélgetést. Molnár, aki nagyon buzgó lélek volt, fá
radhatatlanul ömlesztette az adatokat. De ez is úgy történt, hogy egészen a fü
lemhez hajolt, s belekiabálta mondandóját. Én pedig többnyire vagy bólintot
tam rá, vagy kérdő pillantással jeleztem, hogy ismételje meg, vagy egészítse ki. 
Gondolatainkat legfeljebb néhány felkiáltással, kézmozdulattal fejeztük k i . . . 
Engem teljesen elfoglalt a vezetés, nem éreztem fáradtságot. Különösebben nem 
izgultam. Feleségem akkoriban Veszprémben volt, s tudtam, hogy őt aligha ta
lálhatják meg ebben a zűrzavarban. Meg aztán miért is keresték volna . . . Mire 
kiderül, hogy átálltunk, az országot úgyis felszabadítják a szovjet csapatok. 
Tervünkről egyedül Kun Miki tudott biztosat, de vele tisztában voltam, hogy 
hallgatni fog. Egyébként már nem emlékszem, hogy mire gondoltam, vagy mit 
éreztem akkor . . . " 

Molnár János is csak beszélgetésünk elején használt nagy szavakat. Később 
beismerte, hogy őt is elsősorban közvetlen tennivalói kötötték le. Korábban töp
rengtek eleget, de amikor már a cselekvésen volt a sor, minden idegszálukkal a 
cél elérésével törődtek. A másik három társukkal nem tartottak közvetlen kap
csolatot: „Pintér nyugodtnak látszott, s bár értett ő is a repüléshez, Stifter nem 
adta át neki a kormánykereket. így csak ült és vagy a műszereket nézte, vagy 
maga elé bámulva tűnődött valamin. Kiskéry a tehertérben üldögélt, s csak a le
szállás előtti félórában állt végig a pilótafülke ajtajában, hogy figyelje a fejle
ményeket. Szeghalmi viszont egészen a leszállásig fenn gubbasztott a gép tete
jére épített nyitott géppuskás-ülésben .. . Szegény ember rettenetesen összefa
gyott . . . Mi nem fáztunk, mert a kabintér fűthető volt. . . Biztos voltam az átre
pülés sikerében. Nagy gyakorlatom volt már az éjszakai tájékozódásban, s min
dent pontosan kiszámoltam. Egyedül a jegesedéstől és a motorhibától kellett 
tartanunk . . . Egy kényszerleszállás a Dunántúlon akkor is végzetes lett volna, 
ha életben maradunk. Mert a tábori csendőröknek és a nyilasoknak nehezen 
tudtuk volna megmagyarázni, hogy miért nem hajtottuk végre a parancsot, s 
miért vittük magunkkal a bőröndjeinket..." 

A pápai repülőtérről a reggeli órákig szikratávírón többször is hívták az 
S—221-es számú gépet, de az nem jelentkezett. Az 1. szállító repülő század 
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pilótái között különféle hírek terjedtek el Stifterek eltűnéséről.22 Végül hozzá
írták gépüket az éjszakai veszteséglistához. Bánhidi Antal volt repülőtiszt, az 
események egyik tanúja, 1979 nyarán így emlékezett vissza pilótatársa eltűnésé
re: „Hajnalban valaki azt mondta, hogy egy sérült Ju—52-est látott a csepeli 
repülőtéren. A sötétben nem látta a felségjelzést, ezért arra következtettünk, 
hogy Stif terek mégis leszálltak. Ezt a hírt azonban hamarosan megcáfolták, 
mert kiderült, hogy az egyik német gépről van szó. Ekkor már csak arra gon
dolhattunk, hogy lelőtték őke t . . . Néhány nap múlva aztán a német repülőktől 
megtudtuk, hogy Szolnok közelében magyar felségjelű Junkerst láttak a szán
tóföldön, melyet a felfedezést követően teljesen szitává lőttek a levegőből. 
Benzin már nem lehetett a tartályokban, mert a gyújtólövedékektől sem fogott 
lángot. Stifter korábbi viselkedése után előttem sem volt kétséges, hogy az ő gé
péről van szó. Persze, őket nem érdekelte, hogy dezertálásukat esetleg rajtunk 
fogják megtorolni. . . Ha jól emlékszem, februárban, vagy márciusban a »Szent 
László« hadosztály hadbírósága távollétükben halálra ítélte őke t . . . " Erről az 
ítéletről később Stifter és Molnár is hallott az amerikai hadifogságból visszatért 
volt bajtársaiktól, de konkrét bizonyíték azóta sem került elő. 

Az átrepülés legkritikusabb mozzanatának a leszállás bizonyult. Stifter Já
nost idézem, mivel a rádiótávírásznál jóval pontosabban emlékezett a részletek
re: „Reggel fél hétkor kezdett világosodni-az égboít. A szárnyvégek azonban 
teljesen belevesztek a sűrű felhőzetbe, így nem láttunk sokkal többet. Több mint 
öt órája ingáztunk kelet-nyugati irányban Budapesttől délre, amikor az üzem
anyagmérő mutatója elérte azt a jelet, amelynél sürgősen leszállóhelyet kellett 
keresnünk. Molnár Johnnyhoz fordultam, aki meg sem várta, hogy kérdezzem, 
rögtön diktálni kezdte az adatokat : a következő irány 97 fok . . . nyolc perc 
múlva Szolnok légterébe kell érnünk .... a szél déli irányú, Ötös erősségű . . . je-
gesedési veszély továbbra sincs! Rábólintottam, aztán süllyedésbe vittem a gé
pet. Kétezer méterről csökkentett gázzal siklottunk . . . Közben azon drukkol
tam, hogy minél alacsonyabban legyen a felhőalap. Ha ugyanis véletlenül a vá
ros fölött bukkanunk ki a felhőből, a szovjet légvédelmi tüzérek pillanatok alatt 
leszednek bennünket a négycsövű gépágyúikkal. Másrészt számítanunk kellett a 
frontvonalon túl kis magasságon járőröző szovjet vadászgépek megjelenésére, 
akik nem tudhatták, hogy mi már nem vagyunk az ellenségeik . . . Emellett ki
sebb magasságon fokozódott a más gépekkel való összeütközés veszélye is . . . 
Hét óra múlt, amikor észrevehetően ritkulni kezdett körülöttünk a felhőzet, 
ötszáz méteren voltunk. Azt reméltem, hogy valahol ezen a magasságon lesz a 
felhőalap, de nem így történt. Bár tovább világosodott körülöttünk a levegő, .az 
összefüggő párafüggöny csak nem akart véget érni. Molnár, Pintér és Kiskéry 
lélegzetvisszafojtva figyeltek engem és a műszereket. Tudtam, egyedül tőlem 
függ a leszállás sikere, ezért velük nemigen törődtem. A felhőnek 300 méteren 
sem értem az aljára, s ez már komolyan aggasztott. Mi lesz, ha 100 méteren sem 
látom meg a földet?! Tovább még ezen a sík vidéken sem ereszkedhetek, hi
szen egy domb, vagy templomtorony bármikor elém kerülhet . . . Tovább csök
kentettem a gép sebességét, s szinte méterről méterre ereszkedtem lejjebb. Bal
jós előérzetem támadt. Előfordulhatott, hogy a légköri viszonyok megváltozása, 
vagy a szintkülönbség elszámítása miatt még a műszer által mutatott értéknél 
is alacsonyabban repülünk. . . -Micsoda balszerencse lenne épp az utolsó pilla
natban fűbe harapni! Én ugyan nem vettem észre, de a többiek utólag azt állí
tották, hogy ezekben a percekben szokatlanul sápadt voltam, verejtékezett a 
homlokom és a szám szélét harapdáltam . . . Meglehet, hogy így tö r tén t . . . Csak 

22 Veress D. Csaba: i m. 88. o. 
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arra emlékszem, hogy 150 méter alatt már alig tudtam levenni a tekintetem a 
barometrikus magasságmérő számlapjáról. Néztem a műszert és mondogattam 
magamban: 135 . . . 130 . . . 125 . . . s ebben a pillanatban a ködfoszlányok között 
néhány tizedmásodpercre felvillant a föld egy parányi foltja. Szinte egyszerre 
kiáltottunk fel örömünkben: Föld! Föld! Ennyi nekem épp elég volt ahhoz, hogy 
megnyugodjak. Annyit ugyanis rögtön f elmértem, ^hogy még legalább 100 méter 
van alattunk! Persze, a magasságmérő mutatója már a 100-as jel alatt járt, 
amikor végre kikerültünk a felhőből, de addigra már annyira megritkult a fel
hőzet, hogy vállalhattam a további süllyedés kockázatát. Igaz, más választásom 
már nem is nagyon lehetet t . . . A felhők alatt teljesen világos volt. Abból a ma
gasságból a látótávolság elérte a másfél-két kilométert. A szovjet vadászgépek
től és a légelhárítástól való sok éves rettegés belülről azt parancsolta: minél 
előbb földet érni! Persze, a benzinem miatt is igyekeztem, de akkor még az 
üzemanyagmérőről is megfeledkeztem. Egy ritkás facsoport mögül széles ku
korica-tarló rohant elénk. Sietve helyesbítettem a leszállás irányán, aztán már 
ott volt alattunk a keményre fagyott tarló. A Ju—52-es szerencsésen ért földet, 
s ha rázkódva, erősen lengő szárnyakkal is, de sérülés nélkül állt meg a szántó
földet keresztülszelő lövészárok mellvédje előtt. Talán soha nem éreztem ma
gam olyan boldognak, mint akkor. A hónapok óta húzódó készülődés, a hosszú 
repülőút, a leszállás izgalmai után szinte megrészegedtünk az örömtől. Ujjong
tunk, kiabáltunk, egymást ölelgettük. Számunkra véget ért a háború !" 

A felszabadult országrészben 

„Miután jóllaktunk a vezérkari főnöknek szánt élelmiszerekből, mely között 
még konyakos és pálinkás üvegeket is találtunk — folytatta Stifter a sikeres 
földet érést követő események ismertetését —, láttuk, hogy a közeli országúton 
egy idős parasztember közeledik. Ez nagyon kapóra jött nekünk, mert azt ugyan 
tudtuk, hogy valahol Szolnok közelében lehetünk, de hogy pontosan hol, azt 
nem tudhattuk. S arról sem lehettünk teljesen meggyőződve, hogy valóban a 
szovjetek birtokában van ez a terület. Megszólítottuk az öreget, s tőle tudtuk 
meg, hogy az a két távoli templomtorony, amelyet már a gépből is észrevettünk 
Jászkarajenőt, illetve Tószeget jelenti. Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy 
Tószegen látott két orosz katonát, akiknél rádiókészülék is volt. Mivel a gépet 
nem mertük elhagyni, nehogy egyszerű katonaszökevényeknek nézzenek ben
nünket, megkértük a bácsit, forduljon vissza és értesítse a szovjet katoná
kat, hogy hozzájuk jöttünk és küldjenek értünk." Molnár János visszaemléke
zésében itt annyi eltérést tapasztaltam, hogy szerinte egy szovjet katona ment 
arra, és annak mondták el, hogy átálltak. A továbbiakban pedig Stiftertől el
térően, alezredesi rendfokozatot látott Szolnok légvédelmi parancsnokának a 
kabátján. Véleményem szerint egyikük sem jegyezte meg pontosan a szovjet 
tiszt rendfokozatát, de valószínűbb, hogy Stifter János volt gépparancsnok állí
tása áll közelebb a valósághoz: „Kettő és fél, három óra is eltelt, amikor egy 
nagy, amerikai gyártmányú személyautó és egy szovjet teherautó tűnt fel az 
úton. A személyautóból magas, erős testalkatú ezredes lépett ki, és katonái élén 
hozzánk jött. Azonnal felsorakoztattam a gép személyzetét, s a magyar hadse
regben előírt formaságok szerint jelentettem, hogy négy fő gépszemélyzettel 
együtt átálltam a Vörös Hadsereghez. Egy parasztgúnyás férfi tolmácsolta a sza
vaimat, aki aztán közölte velünk, hogy az ezredes elvtárs a Szolnokot védő lég
védelmi tüzérek parancsnoka, s ő is helyeselte, hogy nem a repülőtéren kísérel
tük meg a leszállást. Aztán a szovjet ezredes legnagyobb meglepetésemre hoz-

—' 336 — 



zámlépett, megölelt és arcon csókolt, a többiekkel pedig kezet fogott. Erre a fo
gadtatásra még legbizakodóbb pillanatainkban sem számítottunk! Fél óráig tar
tott, amíg a szovjet katonák átvizsgálták a gépünket, s az ezredesnek is mindent 
elmagyarázhattunk. Azt hiszem, szavainknak igazán akkor adott hitelt, amikor 
jelentették neki, hogy a Junkers—52-es rádiója, navigációs műszerei kifogásta
lanul működnek, s bőröndjeinkben magunkkal hoztuk a személyes holmijainkat 
is. No meg ott voltak a fémtartályokba csomagolt fegyverek és lőszerek is . . . 
A második kellemes meglepetés az indulásnál ért bennünket. A szovjet ezredes 
ugyanis az autójára mutatva azt mondta: a tiszt urak szálljanak be az én ko
csimba ! Ezt Molnárral együtt igen nagy megtiszteltetésnek éreztük. . . Ebéd 
után Hevesre, a 2. Ukrán Front főhadiszállására vittek valamennyiünket. Mol
nárt és engem egy szovjet tiszthez, Lurije főhadnagyhoz vezettek, aki mint meg-

Magyar repülők ! 
Mir« vártok még? Ázt hiszitek, hogy 

tétlenségetekkel, a magyar önérzetről való 
lemondással, hazátok eladásával megmenti* 
rek életeteket? 

Az idő sürget ! Utolsó alkalom, hogy ( 
a magyar életbe beilleszkedhessetek. ) 

A z o n n a l j e l e n t k e z z e t e k g é p e t e k 
k e l , v a g y a n é l k ü l i s . Magyar szeretet- i 
tel várunk benneteket, az új magyar légi- I 
erőbe. De gondoljátok jól m e g : I 

Az idő gyorsan múlik! Az | 
idők gyorsan változnak! 

I 
Debrecen, 19Í5. évi február hó 13-án. 

André, »l. .„.d« I 
a magyar honvédelmi minisztérium 

légügyi csoportjának főnöke. 
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tudtuk, Malinovszkij marsall közvetlen környezetéhez tartozott . . . Viselkedése 
már az első percekben megnyerte rokonszenvünket. Ö hallgatott ki bennünket, 
s legnagyobb csodálkozásunkra mindent tudtak a pápai repülőtérről. Csak azt 
nem tudták eldönteni, hogy a légifelvételen látható laktanyaépület előtt mi le
het az a hatalmas ládaszerű dolog. Ezen aztán ugyancsak jót nevettünk, mert 
az a szemétláda vo l t . . . Arra a kérdésre, hogy miért mentünk át, azt válaszol
tuk, hogy hallottuk, hogy megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, s Vörös 
János új magyar hadsereget szervez. Azért jöttünk, hogy beálljunk az új ma
gyar hadseregbe és harcoljunk a németek ellen." 

Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valóban ezt mondták akkor, de az 
biztos, hogy ők csak repülőgépen képzelték el ezt a harcot! S az is valószínű, 
hogy erre a kijelentésre csupán napokkal, esetleg hetekkel később került sor. Az 
viszont aligha kétséges, hogy amikor február első napjaiban kezükbe kapták az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány felhívását az új, demokratikus magyar hadsereg 
megalakításáról, mind az öten jelentkeztek. Február elején ugyanis már vala
mennyien Debrecenben voltak. Ismét Stifter Jánost idézem: „Ott találkoztunk 
először Dajka Miklós főhadnaggyal és Török József főhadnaggyal, akik szintén 
repülőgépen tették meg az utat a Vörös Hadsereghez. Fekete Rezső őrmester si
keres átrepüléséről is ott szereztünk tudomást,23 de vele azért nem ismerked
hettünk meg személyesen, mert őt leszállása után tévedésből valamelyik hadi
fogolytáborba vitték. Később újabb átrepülések híre jutott el hozzánk, de ezek
ről nem tudtunk meg többet. Viszont hallottunk néhány meghiúsult kísérletről, 
melyek résztvevőit lefogták . . . A többi repülőhöz hasonlóan, mi is türelmetlenül 
vártuk, hogy repülőgépen harcolhassunk. Erre azonban az idő rövidsége miatt 
nem került sor. Volt azonban egy emlékezetes megbízatásom. András ezredes 
megbízásából én vittem nyomdába azokat a röplapokat,2'1 melyeket aztán a 
szovjet repülőgépekről a magyar repülőterekre szórtak, és mi is rendszeresen 
osztogattunk toborzó körútjaink során." 

Az újonnan alakult hadseregben 1945. április elsejével Stifter János főhadna
gyot századossá, Molnár János zászlóst hadnaggyá léptették elő,2' s egy vadász
repülő század szervezését bízták rájuk. „Óriási ambícióval láttunk feladatunk 
teljesítéséhez — mondta Stifter ezekről a hetekről. — Több mint kétszáz em
bert gyűjtöttünk össze a hadifogolytáborokból és az átallok közül, akik harcolni 
akartak a fasiszták ellen, és a repülőgépekhez is értettek." 

Bevetésükre a szervezés és a technikai felszerelés körüli problémák miatt 
már nem kerülhetett sor. Magyarországon a háborút követően a demokratikus 
átalakulásért vívott küzdelem került előtérbe.2(í 

Egy évi „irodai beosztások" betöltése után Stifter és Molnár leszerelését kér
te, hogy beléphessenek a magyar—szovjet polgári légiforgalom hajózói közé. 
1946 őszén ismét repülhettek.27 

23 Mindhárom á t rapülés t az övékénél lényegesen k i sebb , mozgékonyabb , s legfeljebb ké tü lé 
ses r epü lőgépekke l ha.itották végre . 

24 A m a g y a r r epü lőkhöz szóló röplapokból , me lyek szövegét András ezredes ír ta , s az első 
i lyen le ih ívás , melye t a repü lőkhöz in téz tek az ú j , d e m o k r a t i k u s m a g y a r hadse reg mega lak í tá 
sáról hozott döntés u tán , az e lmúlt hónapokban , Stifter J á n o s révén ke rü l t ek a Hadtör téne lmi 
Múzeum, va lamin t egyéni gyűj tők tu la jdonába is. 

25 A Had tö r t éne lmi Levél tár HM 1945. 26099/Elnöki 35 102 számú i ra ta , va lamin t a Stifter J á 
nos tu la jdonát képező HM 25 154. szám/Eln. szü.—1945. ik ta tás i számú kivonat . 

26 Stifter J á n o s t „a Magya r szabadság kivívása és a demokrác ia k iépí tése körü l szerzett k i 
váló é rdemeinek e l i smeréséü l" k i tün te t t ék a Magyar Szabadság É r d e m r e n d ezüst fokozatával . 
A Stifter J á n o s tu l a jdonában levő, 15 762 számú k i tünte tés i o k m á n y t 1947. december 31-én Diny-
nyés Lajos minisz te re lnök í r ta alá. Á tadásá ra 1948. m á r c i u s 9-én kerü l t sor. 

1970. ápril is 4-én a Magyar Népköz tá rsaság Elnöki Tanácsa „a függetlenségért , szabadságér t 
a demokrác iáé r t és a szocial izmusért vívott küzde lemben kifejtett t evékenységéé r t " a Felszaba
dulási Jub i l eumi E m l é k é r e m ki tünte tés t adományoz ta Stifter Jánosnak^. 

27 A MASZOVLET-nél töltött évek u tán a pi lótából taxisofőr, a hajózó rádiótávírászból a 
Magyar Rádió műszak i a lkalmazot t ja lett . Stifter J ános , Kiskéry János és Szeghalmi Mihály ma 
is élnek, nyugdí jasok . P in té r József az 1950-es évek elején, min t motorcsónak-versenyző , baleset 
áldozata lett, Molnár J ános pedig 1977. ok tóber 15-én hal t meg. 
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