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A VESZPRÉMI
M. KIR. 101. HONVÉD VADÁSZREPÜLŐ-EZRED
HARCTEVÉKENYSÉGE A „TAVASZ ÉBREDÉSE"
TÁMADÓ HADMŰVELET KERETÉBEN
(1945. március 6-17.)

A „Tavasz Ébredése" („Frühlingsesrwachen")
fedőnevű német ellentámadás első két napja,
1945. március 6-7.
1945. március 6-án - kedden - a kora hajnali órák
ban az egész Dunántúl légterében télies borulat ural
kodott. A hőmérséklet fagypont körül ingadozott, a
szakadó havasesó pedig sártengerré változtatta a tere
pet és az utakat.
A kora hajnali órákban - a Velencei tó és a Dráva
közti szélességben megindult a német hadseregnek a második világháború során utolsónak végrehajtott támadó hadművelete a szovjet 3. Ukrán Front hadse
regei ellen.
A német erők fócsapását - amely a ,,Frühlingserwachen" („Tavasz Ébredése") fedőnevet kapta - a
Velencei-tó {Dinnyés) és a Balaton {Balatonvilágos)
közti 45 kilométeres arcvonalon indították meg Pusztaszabolcs, Dunaföldvár, Simontornya és Siófok
általános irányokba.
A fócsapást a német 6. SS Páncéloshadseregnek
(pk.: Sepp Dietrich SS-Oberstgruppenführer) aláren
delt német III. (Wehrmacht) páncélos-, II. SS- és I.
SS páncélos-, valamint I. (Wehrmacht) lovashadtes
tek hajtották végre a szembenálló 26. szovjet hadse
reg védelmi rendszere ellen.
A német főerők fócsapását két kisegítő csapás tá
mogatta: a Balaton és a Dráva között a német 2. pán
céloshadsereg részei támadtak az 57. szovjet hadse
regre Kaposvár általános irányba; a Drávától délre
összpontosított német „F" hadseregcsoport XCI. had
testének csapatai pedig Donji Miholjac körzetéből ké
szültek fel támadásra Siklós-Pécs-Mohács-Szek
szárd általános irányba.
A legfelső német katonai vezetés terve az volt,
hogy a három irányú - összetartó - támadással meg
semmisítik, illetve kiszorítják a Dunántúlról a 3. Uk
rán Front főerőit. A német támadó csoportosítás ösz-

szesen 31 magasabbegységből - köztük 11 páncé
loshadosztállyal - állt, s állományába 431 ezer katona
és tiszt, 5630 löveg és aknavető, 877 harckocsi és ro
hamlöveg, mintegy 900 páncélos szállító jármű, vala
mint 850 repülőgép tartozott.
A szembenálló és összefüggő védelmi rendszert ki
alakító szovjet 3. Ukrán Front (pk.: F. I. Tolbuhin
marsall) erői 37 szovjet és 6 bolgár gyalo
goshadosztályt, két harckocsi-, egy gépesített- és egy lo
vashadtestet alkottak. Állományukba mintegy 407 ezer
katona és tiszt, 6890 löveg és aknavető, 407 harckocsi
ésrohamlöveg,valamint 965 repülőgép volt.
Március 6-án hajnali 04 órakor a német fócsapásméró erők sávjában megindult a tüzérségi előkészítés,
majd fokozatosan kibontakozott a német gépesített és
páncélos csapatok támadása.1
A „Tavasz Ébredése" fedőnemű ellentámadás légi
támogatását a 4. német légiflotta I. repülőhadteste
mellett a m. kir. 102. repülődandárnak (pk.: Szirmay
Aladár rep. vezérőrnagy) alárendelt magyar repülőa
lakulatok látták el.2
A legjelentősebb magyar harci repülőalakulat a m.
kir. 101. honvéd vadászrepüló-ezred volt vitéz belé
nyesi Heppes Aladár re.őrnagy parancsnoksága alatt.
Az eredetileg - 1945. január 15-től - három osz
tályból álló ezred 1945. március 3-tól két osztályra
zsugorodott.
1945. március 3-án a m. kir. 101Д. vadászrepülő
osztály (pk.: Scholz Miklós rep.százados) - fedőne
vén „Miklós" osztály - a nap folyamán három szá
zadból állt. A 101/1. vadászrepüló-század (fedőneve:
„Zongora"), a 101/2. vadászrepüló-század (fedőneve:
„Retek") erőviszonyai ismeretlenek. Egyedül a 101/3.
vadászrepüló-század (fedőneve: „Drótkefe") adatai
ismertek: a nap folyamán gépállománya 13 db Mes
serschmitt - Me. 109. G-10. U/4. típusú vadászrepü
lőgépből állt. (1. ábra) Műhelyben volt a W-183 és
W-l38-as lajstromjelű vadászgép. A század állomá571

Lábra. Magyar Messerschmitt Me-109. G-6. vadászrepülőgép a veszprémi repülőtéren
Abb. 1. Ungarischer Messerschmitt Me-109. G-6. Jagdflieger auf dem Veszprémer Rugplatz

2. ábra. Német Messerschmitt Me-109. G-6. vadászrepülőgép (grafika)
Abb. 2. Deutscher Messerschmitt Me-109. G-6. Jagdflieger (Graphik)

3. ábra. Szovjet IL-2. M-3. csatarepülőgép (grafika)
Abb. 3. Sowjetische Kampfflugzeug IL-2. M-3. (Graphik)
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nyában volt még egy „Levente" típusú futárrepülő
gép. A bevethető vadászrepülőgépek száma így 11 db
gépből állt, s ugyancsak 11 fő volt a bevethető hajó
zók létszáma is.
Március 3-án az ugyancsak a veszprém-jutasi kato
nai repülőtéren állomásozó 101ДП. vadászrepüló-osztályt a 101Д. vadászrepüló-osztálynak rendelték alá.
A 101ДП. vadászrepülő-osztály - 1945. január 15-e
előtt - a m . kir. 102. önálló vadászrepülő-osztály
(pk.: Kovács József rep. őrnagy) hadrendi számot vi
selte és két századból állt. Ebből a két századból szer
vezték a 101/7., 101/8. vadászrepülő-századokat. A
III. osztály 101/9. vadászrepüló-századát pedig a gép
pótlást és átszállítást ellátó 1. repülőgép átszállítóezred 3. századából (pk.: Békássy István százados) szer
vezték meg. A III. osztályt az ezred növendékállomá
nyából és a Szentkirály szabadján működő 103. kikép
ződandártól átadott 32 új repülőgép-vezetőből egészí
tették ki.
А 101Д. vadászrepüló-osztálynak átadott 101ДП.
vadászrepülő-osztály századait szétosztották. így pl. a
101/9. vadászrepüló-század (pk.: Békássy István rep.
százados) - fedőneve: „Béka" - 8 db bevethető Mes
serschmitt Me-109. G-10. U/4. típusú vadászrepülő
gépét, nyolc fő hajózóval (pilótával) és nyolc gépsze
relővel a 101/3. vadászrepülő-századhoz osztották
be.3 A 101/7. vadászrepülő-századot (fedőneve: „Kó
ró") és a 101/8. vadászrepülő-századot (fedőneve:
„Ricsi") a 101/1. és 101/2. vadászrepüló-századokhoz
rendelték. (A részletek ismeretlenek).3
A m. kir. 101Д1. vadászrepülő-osztály (pk.: Prónavölgyi István rep. százados) - fedőneve: „István" továbbra is a Kenyéri mellett levő katonai repülőtéren
állomásozott három századával: a 101/4. vadászrepülő-századdal (fedőneve: „Vihar"), a 101/5. vadászrepülő-századdal (fedőneve: „Mókus") és a 101/6. vadászrepüló-századdal (fedőneve: „Kölyök").
Március első felében a veszprém-jutasi repülőtéren
összpontosult a német 52Д1. vadászrepülő-osztály
(pk.: Gerhard Barkhorn rep. őrnagy; harcálláspontja:
Veszprém Vár, püspöki palota).
A 101. honvéd vadászrepüló-ezred - 1945. január
6-tól kezdve változatlanul - harcászati szempontból a
repülőgépek nélkül maradt 76. német vadászrepülő
ezred parancsnokságának (pk.: Erns Düllberg rep. őr
nagy) volt alárendelve.
1945. március 6-án a hajnali óráktól kezdve a
veszprém-jutasi repülőtérig elhallatszott a meginduló
német - „Frühlingserwachen" fedőnevű - ellentáma
dást megindító tüzérségi előkészítés dübörgése, mo
raja. (2. ábra)
A veszprém-jutasi repülőtéren a reggeli órákban
havazás indult meg, majd egyre erősebben fújt a szél,
a nap második felében derült, szeles idő volt.4
Mind a veszprém-jutasi repülőtéren állomásozó
101Д. vadászrepülő-osztálynál, mind a kenyéri repü
lőtéren összpontosított 101Д1. vadászrepülő-osztály
nál 06 óra 35 perctől 30 perces készültséget rendeltek

el. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt egyik
osztálynál sem volt a nap folyamán harci bevetés. A
nap folyamán a két osztály megkapta a vadászirányító-jelentő szolgálat - HOLCZAUGE, PELIKAN,
ASTRONOM - fedőneveit, illetve a csatarepülők és
bombázók céljelentő szolgálatára a KATZENKOPF
fedőnevet.5
A szembenálló - a 3. Ukrán Frontnak alárendelt 17. szovjet légi hadsereg (pk.: V. A. Szugyec a légie
rő vezérezredese) kötelékei - a 9. vegyes csatarepülő
hadtest, a 244. bombázórepülő-hadosztály és a 262.
éjjeli bombázórepülő-hadosztály - 1945. március 6án 358 repülőgép bevetést hajtott végre, amelyek túl
nyomó része (227 bevetés) a támadó német páncé
loshadosztályok ellen irányult. Veszprém város és a
veszprém-jutasi repülőtér körzetében a délelőtt folya
mán 10 óra 16 perctől 10 óra 20 percig, majd a dél
után folyamán öt esetben - 14,41-14,47 óra, 15,36—
15,54 óra, 16,10-16,30 óra, 16,38-16,56 óra és
17,10-17,53 óra között - rendeltek el ún. „kisriadót"
a légtérben megjelenő szovjet vadászrepülőgép köte
lékek miatt.6
A német ellentámadás második napján - 1945.
március 7-én - az időjárás a 101. honvéd vadászrepülő-ezred mindkét repülőterén változatlanul rossz volt.
Reggel újra havazott, majd derült, de szeles volt az
idő. Reggel 06 óra 15 perctől mindkét osztálynál ké
szültség volt. A veszprém-jutasi repülőtéren - a
101Д. vadászrepülő-osztálynál - nyolc gép volt ülő
készültségben, nyolc gép 15 perces készültségben a
szilánkvédő boxokban állt, a többi gépnél 30 perces
volt a készültség. A kenyéri repülőtéren - а 101/П.
vadászrepülő-osztálynál - négy gép állt 3 perces, a
többi pedig 60 perces készültségben.
A nap folyamán mindkét osztálynál a repülőgépek
orrát és az oldalkormányt sárgára kellett festeni. A ré
gi jelzéseket szárnyról és a törzsről lefestették.7
A m. kir. 101. honvéd vadászrepülö-ezred harci
bevetései 1945. március 8-10. között
1945. március 8-ra a 6. SS páncéloshadsereg északi
- bal - szárnyán támadó III. német páncéloshadtest
elhúzódó harcban állt a 26. szovjet hadsereg 30. lö
vészhadtestével. Az áttörés megakadályozására már
cius 8-án a 3. Ukrán Front parancsnoksága a 27.
szovjet hadsereget vetette be a Velencei-tó DNy-Kálóz DNy közti 25 km-es arcvonalszakaszon. A szov
jet csapatok felvonulásának biztosítására a 306. szov
jet csatarepüló-hadosztály 672. és 951. csatarepülő
ezredeinek IL-2. M-3-as „Sturmovik" kötelékei Jak-9-es vadászrepülőgépek védelme alatt - folya
matosan támadták a III. német páncéloshadtest táma
dó harcrendjét.8 (3. ábra)
A veszprém-jutasi katonai repülőtéren a reggeli
órákban havazott, majd az idő kiderült, de 100
km/órás szélvihar dühöngött. így a délelőtti órákban
573

4. ábra. Szovjet Jak-9. vadászrepülőgép háromnézeti rajza
Abb. 4. Zeichnung eines sowjetischen Jgadfliegers Jak-9. von drei Seiten

bevetés nem volt. Reggel 06 óra 15 perctől a 101Д.
vadászrepüló-osztály két százada 60 perces, egy szá
zada pedig 30 perces készültségben volt. Hasonló ké
szültség volt a kenyéri repülőtéren, ahol a 101 /П. va
dászrepüló-osztály négy gépe 3 perces - míg többi
gépe 60 perces - készültséget látott el.
A déli órákra az időjárás enyhült, s riasztották a
veszprém-jutasi repülőtéren a 101Д. vadászrepülóosztály 101/3. vadászrepüló-századát, majd az osztálynak alárendelt 101ДП. vadászrepülő-osztály
101/9. és 101/8. vadászrepüló-századait.
Elsőnek - 12 óra 50 perckor - a 101/3. vadászrepülő-század („Drótkefe") 1. raját indították négy Me109-es vadászrepülőgéppel szabad-vadászatra. A raj
parancsnoka: Halasi Sándor rep. főhadnagy volt, a
kötelékben vettek részt: Szóts Lajos rep. hadnagy,
Huszár András rep. zászlós és Pozsonyi Nándor rep.
őrmester. A kitűzött bevetési körzet Székesfehérvár
és az attól K-DK-re levő légtér volt, ahol szovjet IL2-es csatarepülőgépek jelentek meg Jak-9-es vadász
gépek kíséretében. A magyar repülőraj 13 óra 35
perckor - Székesfehérvártól DK-re - került légiharc
ba hat szovjet Jak-9-es vadászgéppel. A légiharc
4000 és 50 méter magassági szintek között zajlott le.
A 101/3. vadászrepüló-század bevetési könyve sze
rint: a szovjet kötelék gépei „Meglepték a (magyar)
rajt, majd fordulóharc keletkezett, ahol a Me-109. G10-es majdnem fordulékonyabbnak mutatkozott." A
légiharc 8 percig tartott, s 13 óra 43 perckor a harcoló
kötelékek szétváltak. Lelövés egyik fél részéről sem
történt. Az ezred bevetési könyvben megjegyezték,
hogy „... újabb saját gépek jobban fordulnak!" A ma
gyar raj négy gépe 13 óra 55 percre tért vissza - vesz
teség és légigyőzelem nélkül - a veszprém-jutasi re
pülőtérre.
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A 101/3. vadászrepüló-század 1. raja még Székes
fehérvár DK-i légterében vívta harcát, amikor - 13
óra 37 perckor felszállási parancsot kapott а 101ДП.
vadászrepülő-osztály 101/9. vadászrepüló-százada
(„Béka") állományából is az 1. raj, a századparancs
nok: Békássy István rep. százados parancsnokságá
val. A négy gépből álló raj további tagjai voltak: Holéczy Dániel hadnagy, Luzsinszky Pál hadnagy, Benard László hadnagy. Közvetlen a felszállás után Benard hadnagy leszállt, mivel gépének légcsavarállítója tönkrement. A három gépből álló raj a HS-7-es
légtérbe - Sárosd Ny körzetébe - repült, ahol a jelen
tések szerint a 244. szovjet bombázórepüló-hadosztály egyik kétmotoros „Boston" bombázórepülőgé
pekből álló köteléke és IL-2-es csatarepülőgépek haj
tottak végre támadást. Légiharc nem alakult ki, csu
pán Holéczy Dániel hadnagy lőtt le Polgárdi körzeté
ben egy szovjet léggömböt. A három gépből álló ma
gyar raj 14 óra 28 percre ért vissza a veszprém-jutasi
repülőtérre veszteség és légigyőzelem nélkül.
Még nem tért vissza a 101/9. vadászrepülő-század
1. raja, mikor ugyancsak a veszprém-jutasi repülőtér
ről - 14 óra 15 perckor - felszállási parancsot kapott
a 101/1. vadászrepülő-század egyik - négy gépből ál
ló - raja. A Székesfehérvár DK-i légterébe irányított
raj - 14 óra 35 perc és 45 perc között - 2000-2400
méteres magasságban tizenhat szovjet Jak-9-es va
dászgéppel került légiharcba. A légiharc utolsó percé
ben - 14 óra 45 perckor - Kálmán István rep. zászlós
Dömsöd ÉK 1 km légterében egy szovjet Jak-9-es
vadászrepülőgépet lelőtt. Visszatéréskor a raj - Perkáta körzetében - erős szovjet csapatlégvédelmi tü
zérségi tűzbe került, de veszteségük nem volt. Szabadbattyán D-DK-re - Fövénypusztánál - egy kény
szerleszállt német Me-109-es vadászrepülőgépet fi-

gyeitek meg hason fekve. A raj - veszteség nélkül és
egy légigyózelemmel - 15 óra 05 perckor szállt le a
veszprém-jutasi repülőtéren. (4. ábra)
Délután 15 óra 50 perckor újabb bevetés indult a
veszprém-jutasi repülőtérről: a 101/8. vadászrepülő
század négy gépből álló raja startolt Pottyondy László
rep. százados parancsnoksága alatt. Huszonöt perces
repülés után - 16 óra 15 prckor - Soponya és Kálóz
légterében nyolc szovjet IL-2-es csata- és két Jak-9es vadászrepülőgéppel csaptak össze. A kibontakozó
fordulóharcban Pottyondy rep. százados azonnal le
lőtt egy szovjet IL-2-es csatarepülőgépet Kálóz légte
rében. Mivel a légiharc a szovjet vonalak felett ala
kult ki, a magyar repülőrajra a szovjet csapatlégvé
delmi tüzérség is tüzet nyitott. A szovjet gépágyúk tü
zében Inkey Győző (Viktor) repülőgépe - 16 óra 35
perckor - találatokat kapott. Inkey rep. hadnagy ejtő
ernyővel kiugrott és a szovjet védelmi vonalak között
ért földet. Az 53. sz. Ezredparancs (1945. április 4.)
szerint Inkey rep. hadnagy Soponya és Kálóz között
eltűnt és nem került elő, további sorsa ismeretlen.
A magyar repülőraj - egy légigyőzelemmel és egy
ember veszteséggel - 16 óra 45 perckor visszatért
veszprém-jutasi támaszpontjára.
A nap - március 8-ika - utolsó bevetésére a veszp
rém-jutasi repülőtérről délután 16 óra 30 perckor ke
rült sor. Újra a 101/1. vadászrepüló-század („Zongo
ra") egyik - négy gépből álló - raja szállt fel Cserny
Miklós rep. hadnagy parancsnoksága alatt. A start
után az egyik magyar vadászrepülőgép - műszaki
meghibásodás miatt - visszafordult és leszállt. A há
rom gépből álló repülőraj a HS-4-es légtérben - Se
regélyes körzetében - hajtott végre eredménytelen

szabad-vadászatot. A raj - veszteség és eredmény
nélkül - 17 óra 25 perckor tért vissza támaszpontjára.
Március 8-án a Kenyéri repülőtéren állomásozó
101Д1. vadászrepüló-osztály bevetésen nem vett
részt.9
Március 9-én - pénteken - reggel Veszprém térsé
gében újra havazott, majd az idő kiderült, de egész
nap erős volt a szél. A várható szovjet légitámadások
miatt - a veszprém-jutasi repülőtéren - reggel 07 óra
45 perctől négy repülőgépet rendeltek 5 perces ké
szültségbe. A készültség indokolt volt, mert Veszp
rém körzetében a délelőtt folyamán - 08,34-08,44,
09,18-09,30, majd 09,41-09,58 órakor - három ízben
rendeltek el „kisriadót". Légitámadásra azonban nem
került sor, csak az utolsó „kisriadó" alkalmával re
pülte át a város légterét két szovjet vadászrepülőgép.
Miközben a 6. SS páncéloshadsereg egész sávjá
ban elkeseredett harc dúlt a nap folyamán, délelőtt 10
óra 09 perctől - az egyre nagyobb erőkkel támadó
szovjet bombázógép kötelékek miatt - Veszprém kör
zetében is „nagyriadót" rendeltek el (s amelyet csak
11 óra 08 perckor fújtak le).
A nap folyamán a Kenyéri repülőtéren összponto
sított 101Д1. vadászrepüló-osztályt - az előző napok
hoz hasonlóan - nem vetették harcba. Még csak ké
szültséget sem rendeltek el az ott állomásozó három
magyar vadászrepülő-századnak.
Március 9-én ismételten csak a veszprém-jutasi re
pülőtéren telepített 101Д. vadászrepüló-osztályt - és
az annak alárendelt volt 101ДП. vadászrepülő-osztály
három századát - vetették harcba. A hat magyar vadászrepüló-századot ezen a napon is a 6. SS páncé
loshadsereg északi - bal - szárnyán támadó III. német

5. ábra. Szovjet LA-7. vadászrepülőgép háromnézeti rajza
Abb. 5. Zeichnung eines sowjetischen Jagdfliegers LA-7. von drei Seiten
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páncéloshadtest Velencei-tó déli széle és Kálóz közti
vonalon harcoló csapatainak támogatására alkalmaz
ták.
Még tartott a 10 óra 09 perckor elrendelt „nagyria
dó", amikor elsőnek - délelőtt 10 óra 14 perckor - a
101/2. vadászrepüló-század („Retek") egy négy va
dászrepülőgépből álló raja szállt fel Tóth Lajos rep.
hadnagy parancsnoksága alatt. A repülőrajt a H S ^ es körzetbe - Seregélyes légterébe - irányították, ahol
a Dunántúl térségében először jelentek meg az ekkor
legkorszerűbb szovjet LAVOCSKIN La-7. típusú
együléses és egymotoros vadászrepülőgépek, melyek
egy darab 1850 LE Svecov csillagmotorral és 3 db 20
mm-es gépágyúval voltak ellátva, s sebességük elérte
a 670 km/óra sebességet. A szovjet vadászrepülőgé
pek a Dinnyés és Seregélyes közti vonalon védekező
27. szovjet hadsereg csapatait fedezték a III. német
páncéloshadtest támadásával szemben. (5. ábra)
A magyar repülőraj délelőtt 10 óra 20 perckor csa
pott össze Gárdony légterében - 3500-4000 méteres
magasságban - egy tíz-tizenkét La-7-es vadászrepü
lőgépből álló szovjet kötelékkel. A mindössze öt per
cig tartó légiharc második percében - 10 óra 22 perc
kor - Tóth Lajos rep. hadnagy Gárdonytól DK-re egy
szovjet La-7-es vadászgépet lelőtt. A légiharcot kö
vetően a repülőraj még 25 percen át folytatta a sza
bad-vadászatot Seregélyes légterében, de összecsapá
sokra már nem került sor, s 10 óra 50 percre a négy
gép visszatért támaszpontjára veszteség nélkül és egy
légigyőzelemmel.
A 101/2. vadászrepüló-századdal szinte egyidejű
leg, egy perccel azok bevetése után - délelőtt 10 óra
15 perckor a 101/1. vadászrepüló-század („Zongo
ra") nyolc vadászrepülőgépe szállt fel a veszprém-jutasi repülőtérről Máthé László rep. főhadnagy pa
rancsnokságával. Három gép a startot követően - mű
szaki meghibásodás miatt - azonnal visszatért, s így
csak öt repülőgép folytatta útját Várpalota-Székesfe
hérvár légtere felé, ahol szabad-vadászat volt a harc
feladatuk. Tízperces repülés után - 10 óra 25 perckor
- Csór légterében 18 db kétmotoros szovjet „BostonIX" típusú bombázórepülőgépet észleltek, melyek
Várpalota bombázására repültek. Az öt gépből álló
magyar repülőraj azonnal támadott, s 10 óra 25 perc
től három percen át 10 óra 28 percig heves légi össze
csapás alakult ki Csór déli légterében. Az első rácsa
páskor - 10 óra 25 perckor - Asztalos Károly rep.
zászlós Várpalotától DK-re egy szovjet „Boston"
bombázót lelőtt: a gép égő bal motorral zuhant a
mélybe. Ezzel szinte pontosan egyidejűleg Malik Jó
zsef rep. hadnagy is lelőtt egy szovjet „Bostont",
amely égve zuhant le, miközben darabok váltak le ró
la. A következő percben - 10 óra 26 perckor - Malik
József rep. hadnagy W-171-es jelű vadászrepülőgépe
is szovjet géppuskasorozatot kapott. Malik rep. had
nagy égő gépével - ugyancsak Várpalotától DK-re felhőbe zuhant, a légtérben megjelenő szovjet va
dászgépekkel harcolva. Miután a gép zuhanása meg576

6. ábra. Szovjet „Boston" bombázórepülőgépek a Balaton felett
Abb. 6. Sowjetische Bombenflugzeuge „Boston" über dem Balaton

állíthatatlan volt, Malik hadnagy Öskü DK-i légteré
ben a gépből ejtőernyővel kiugrott, sikeresen földe
tért, s déli 12 órára könnyű sérüléssel a veszprém-jutasi repülőtérre visszatért. A légiharcból még két ma
gyar vadászrepülőgép vált ki sérülései miatt s tért
vissza 10 óra 28 percre a repülőtérre. A magyar repü
lőraj öt gépéből megmaradt két vadászrepülőgép
folytatta szabad-vadászatát Várpalota-Székesfehérvár
légtérben, majd 10 óra 40 percre szintén visszatértek
támaszpontjukra. A megmaradt 16 db szovjet „Bos
ton" bombázó végrehajtotta harcfeladatát, s 10 óra
30 perckor súlyos csapást mért a III. német páncé
loshadtest fontos hadtápbázisát képező Várpalotára.
(6. ábra)
Közben - délelőtt 10 óra 09 perctől 11 óra 08 per
cig - „nagyriadót" rendeltek el a repülőtértől 6-7
km-re délre fekvő Veszprém körzetében. A riadó első
perceiben mindössze két szovjet vadászrepülőgép je
lent meg a város légterében, légitámadásra nem került
sor.
Délelőtt 11 óra 43 perckor újra a 101/2. vadászre
püló-század („Retek") egyik - négy gépből álló - ra
ját indították szabad-vadászatra a HR-8-as körzetbe:
Polgárdi déli légterébe, Málnássy Ferenc rep. had
nagy parancsnokságával. Mintegy 45 perces portyázó
repülés után - 12 óra 30 perckor - Székesfehérvár dé
li légterében, 700 méteres magasságban hat szovjet
Jak-9-es vadász- és nyolc IL-2-es csatarepülőgéppel
csaptak össze. A kibontakozó légi fordulóharc köl
csönösen eredménytelen volt. A magyar repülőraj
még közel 25 percen át folytatta a szabad-vadászatot
a kijelölt légtérben, s csak 13 órára tért vissza támasz
pontjára.
Közben - 11 óra 15 perctől 11 óra 51 percig, majd
12 óra 42 perctől 13 óráig - a légtérben megjelenő
szovjet repülőgépkötelékek miatt Veszprém körzeté
ben „kisriadó" volt.
Alig fújták le a „kisriadót" - s alig hogy visszatért
a veszprém-jutasi repülőtérre a 101/2. vadászrepülő
század négy gépe, máris újabb magyar vadászrepülő
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köteléket riasztottak. Déli 13 óra 04 perckor riadós
tarttal indították a 101/3. vadászrepüló-század nyolc
gépét Dániel László rep. hadnagy parancsnokságával.
Alig szállt fel a két raj erejű kötelék, mikor - 13 óra
07 perctói 13 óra 22 percig - újra „nagyriadót" ren
deltek el Veszprém körzetében, a közelben - Várpa
lota légterében - megjelenő szovjet bombázó- és va
dászrepülőgép kötelékek miatt.
A 101/3. vadászrepülő-század két raja közül az el
ső rajt Dániel László rep. hadnagyon kívül Pintér
Gyula rep. hadnagy, Tobak Tibor rep. hadnagy, Szűcs
Ferenc rep. szakaszvezető alkotta. A másik raj a volt
101/9. vadászrepülő-század pilótáiból állt: Szénássy
László rep. hadnagy, Polányi hadnagy, Benárd László
hadnagy és Rétfalvi szakaszvezető személyében. A
második raj nem zárkózott fel az első kötelékre, eltá
volodott attól és a későbbiekben kialakuló légiharc
ban nem vett részt.
Az első rajt a vadászirányító központ a HS-4-es
körzetbe - Seregélyes légterébe - vezényelte, ahol
szovjet csatarepülőgépek támadták - vadászrepülőgé
pek biztosításával - a III. német páncéloshadtest csa
patainak harcrendjét. A 101/3. vadászrepülő-század
négy gépe a megadott irányba fordult, majd 13 óra 15
perctől - 20 percen át - 13 óra 35 percig támadást
hajtott végre Berhida-Karád vonalon 16 db szovjet
Jak-9-es vadász- és 25 db kétmotoros „Boston"
bombázórepülőgép ellen. A 101/3. vadászrepülő-szá
zad bevetési könyve szerint a magyar repülőraj Berhida délen pillantotta meg a vadászkísérettel repülő
„Boston" köteléket. A magyar vadászgépek emel
kedni kezdtek, s Siófok légterében érték el a szovjet
gépek magasságát. Ekkor a szovjet kötelék déli irány

ba fordult, s a magyar raj négy vadászrepülőgépe kö
rülbelül Igal felett indított támadást. Az első rácsa
pásban - 13 óra 15 perckor és 3500 méteres magas
ságban - Dániel László rep. hadnagy egy szovjet Jak9-es vadászrepülőgépet lelőtt nagyjából Igal légteré
ben. Öt perccel később - 13 óra 20 perckor - Pintér
Gyula rep. hadnagy ugyancsak Igal légterében és
3500 méteres magasságban - egy kétmotoros szovjet
„Boston" bombázórepülőgépet lőtt le. Újabb öt perc
múlva - Igal és Tab légterében és 3500 méteres ma
gasságban - Szűcs Ferenc szakaszvezető egy követ
kező szovjet Jak-9-es vadászrepülőgépet semmisített
meg. A magyar repülőraj még 25 percen át folytatta a
szabad-vadászatot a kijelölt légtérben, majd 13 óra 50
percre tért vissza támaszpontjára.
Visszatérésük után néhány perccel - 13 óra 56
perckor a volt 101ДП. vadászrepülő-osztály 101/8.
vadászrepüló-századának nyolc vadászgépét riasztot
ták riadóstarttal Pottyondy László rep. százados pa
rancsnokságával. A bevetési körzet a HR-3-as és
HS-4-es légtér - Sárbogárd és Kálóz körzete - volt.
Alig szállt fel a nyolc magyar vadászrepülőgép - 13
óra 57 perckor - Veszprém körzetében újra „nagyria
dót" rendeltek el a légtérben megjelenő szovjet bom
bázórepülőgépek miatt. A riadót csak 14 óra 11 perc
kor fújták le. Közben a 101/8. vadászrepülő-század
nyolc gépe elérte bevetési körzetét, ahol - 14 óra 29
perc és 14 óra 35 perc között, 2800 méteres magas
ságban és Sárbogárd-Kálóz légterében - nyolc szov
jet Jak-9-es vadászrepülőgéppel csaptak össze. A hat
perces légi fordulóharcban - 14 óra 35 perckor, 3000
méteres magasságban és Sárbogárd ÉNy-i léterében Szentgyörgyi Dezső rep. zászlós egy szovjet Jak-9-es

7. ábra. Szovjet LA-5. vadászrepülőgép háromnézeti rajza
Abb. 7. Zeichnung des sowjetischen Jagdfliegers LA-5. von drei Seiten
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vadászrepülőgépet lelőtt, melyenk a pilótája - a jelen
tés szerint - nem ugrott ki a zuhanó gépből, s feltehe
tően hősi halált halt. A magyar repülőraj - veszteség
nélkül és egy légi győzelemmel - 14 óra 50 percre
tért vissza támaszpontjára.
Délután 14 óra 45 perckor egyidejűleg kapott be
vetési parancsot szabad-vadászatra a 101/3. vadászre
pülo-század és az annak alárendelt 101/9. vadászre
pülo-század egy-egy négy gépből álló raja. A 101/3.
vadászrepülo-század négy gépből álló raját Halasi
Sándor rep. hadnagy vezette és a raj tagjai - Huszár
András rep. zászlós, Szőts Lajos rep. hadnagy és Po
zsonyi Nándor rep. őrmester - voltak. A felszállást
követően Szőts hadnagy nem tudta repülőgépének fu
tóját visszahúzni, s ezért visszafordult és leszállt a re
pülőtéren. A repülőraj - az „Erdő' ' fedőnevű irányí
tóközpont vezénylésével - a Velencei-tótól északra
megközelített egy - két La-5-ös vadászgépből és egy
IL-2-es csatarepülőgépből álló - szovjet köteléket. A
magyar raj 15 óra 50 perckor sikertelen rácsapást haj
tott végre, de a benzinhiány miatt légiharcba nem bo
nyolódott, hanem 16 óra 03 percre visszatért támasz
pontjára. Meglepő viszont az, hogy a 101. honvéd vadászrepülő-ezred bevetési könyve - 14 óra 50 és 15
óra 55 perc között légiharcról tesz említést, s azt a va
lótlan tényt közli, hogy a magyar repülőraj a két
szovjet La-5-ös vadász- és az egy IL-2-es csatarepü
lőgépet lelőtte! (7. ábra)
Az előbbi repülőrajjal egyidejűleg felszálló 101/9.
vadászrepülo-század három gépből álló raja - Békássy István rep. százados parancsnokságával, vala
mint Holéczy és Benárd hadnagyok résztvételével egy órával a felszállás után - 15 óra 55 percre minden
eredmény nélkül tértek vissza az IR-36-os légtérből Kálóz körzetéből - támaszpontjukra.
Miután a HS-6-os légtérben - Dömsöd ÉNy-i kör
zetében - szovjet „Boston" bombázó kötelékek jelen
tek meg 3000 méteres magasságban, délután 16 óra
30 perckor a veszprém-jutasi repülőtéren újra riasz
tották a 101/1. vadászrepülo-század nyolc gépét
Michna György rep. hadnagy parancsnokságával. A
magyar repülőkötelék 17 óra 05 perckor - 4500 méte
res magasságban, valamint Dég és Sárbogárd légteré
ben - támadta meg a tizenkét szovjet kétmotoros
„Boston" bombázógépből álló köteléket, melyet 1520 szovjet Jak-9-es vadászrepülőgép és hat IL-2-es
csatarepülőgép kísért. A rácsapás nem sikerült, a
szovjet köteléknek veszteségei nem voltak, viszont
lelőtték Szabó János rep. hadnagyot 17 óra 15 perc
kor Dég és Sárbogárd között. A magyar pilóta ejtőer
nyővel kiugrott, de ezt követően ismeretlen körülmé
nyek között meghalt (és Dégen temették el).
A mozgalmas március 9-i nap utolsó bevetésére
délután 16 óra 51 perckor került sor. Újra a 101/2. va
dászrepülo-század nyolc gépét vetették harcba, a
HR-l-es légtérben - Várpalota körzetében - támadó
szovjet repülő kötelékek ellen, Tóth Lajos hadnagy
parancsnoksága alatt. A kötelék - minden eredmény
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és veszteség nélkül - 17 óra 20 percre visszatért a
veszprém-jutasi repülőtérre. A leszállásnál két gép köztük a W.172-es lajstromjelű repülőgép - összetört.
Néhány perccel a kötelék visszatérése után - 17
óra 24 percről - a 101. honvéd vadászrepüló-ezred
parancsnoksága egy várható szovjet légitámadás mi
att parancsot adott arra, hogy a repülőtéren veszteglő
gépeket a lehető legnagyobb távolságra húzzák szét.
Március 10-én - miközben a 6. SS páncé
loshadsereg egész arcvonalszakaszán tombolt a harc
- a viharos hóesés miatt a 101. honvéd vadászrepülő
ezred két osztálya nem hajtott végre bevetést. A beve
tésre alkalmatlan időjárási viszonyok a 17. szovjet lé
gi hadsereg tevékenységét is megbénították. Reggel
06 órakor Veszprém körzetében „kisriadót" rendel
tek el, mert egy szovjet repülőgép jelent meg a város
és a repülőtér légterében. A nap folyamán Veszprém
körzetében teljes volt a légi nyugalom.10
A m. kir. 101. honvéd vadászrepüló-ezred
harci bevetései 1945. március 11-14. között
A „Frühlingserwachen" fedőnevű német ellentá
madás ötödik napján a 6. SS páncéloshadsereg északi
szárnyán - Dinnyés (Velencei-tó DNy) és Seregélyes
közti sávban - a III. német páncéloshadtest áttörte a
27. szovjet hadsereg fóvédóövét. A következő napon
- március 11-én - az 1. és 3. német páncé
loshadosztályok a hátráló szovjet csapatok második
védőövét támadták, s azt is több ponton áttörték,
majd megközelítették a szovjet hadsereg-védóövet is.
Március 11-én - vasárnap - a m . kir. 101. honvéd
vadászrepüló-ezredet továbbra is a Velencei-tó déli
légterében, a III. német páncéloshadtest támadási sáv
jában vetették harcba.
Március 11-én a Kenyériben állomásozó 101Д1.
vadászrepülő-osztályt nem vetették ütközetbe.
Az időjárás jelentősen javult: Veszprém körzeté
ben reggel erős volt a párásság, majd az időjárás ki
derült. Már a kora reggeli óráktól erős szovjet légi te
vékenység volt megfigyelhető a Balaton északi térsé
gében. Ezért a délelőtti órákban négy „kisriadót"
rendeltek el Veszprém és a veszprém-jutasi repülőtér
térségében. Szovjet repülőgépek vagy kötelékek a
légtérben nem jelentek meg.
A veszprém-jutasi katonai repülőtéren állomásozó
101Д. vadászrepüló-osztály első harci bevetésére dé
lelőtt 09 óra 17 perckor került sor. A 101/2. vadászre
pülo-század („Retek") négy gépe startolt Szentgyör
gyi Dezső rep. zászlós parancsnokságával. A vadász
irányító központ a HR-l-es körzetbe - Várpalota lég
terébe - vezényelte a repülőrajt, ahol a jelentések sze
rint húsz szovjet csatarepülőgép támadott. A magyar
raj a megadott légtérben szovjet kötelékekkel nem ta
lálkozott. Ennek ellenére folytatta szabad-vadászat
harcfeladatát, majd 10 óra 20 percre - veszteség és
eredmény nélkül - visszatért támaszpontjára.

Miközben Veszprém körzetében szinte folyamato
san „kisriadó" volt a szovjet kötelékek berepülési ve
szélye miatt, 10 óra 58 perckor a 101/3. vadászrepülő-századot („Drótkefe") riasztották. A század bevet
hető nyolc gépe közül négy gép állt startra Dániel
László r.hadnagy parancsnokságával. A raj tagjai:
Szűcs Ferenc rep. szakaszvezető, Pintér Gyula rep.
hadnagy és Huszár András rep. zászlós voltak. Egyi
dejűleg riasztották a századnak alárendelt 101/9. vadászrepüló-század hét bevethető gépe közül négy gé
pet: Szénássy László, Benárd László és Luzsénszky
Pál hadnagyokat, valamint még egy (a dokumentu
mokban meg nem nevezett) személyt. Mintegy fél
órás szabad-vadászat után, 11 óra 28 perckor - Sere
gélyes és Adony légterében 2 perces légiharc alakult
ki hat szovjet IL-2-es csatarepülőgéppel. Az első rá
csapásban - 11 óra 28 perckor - Huszár András rep.
zászlós Seregélyes és Adony légtérben az egyik IL-2es csatarepülőgépet lelőtte. Szinte ezzel azonos idő
ben - Adonytól DNy-ra - Dániel László rep. hadnagy
is lelőtt egy IL-2-es csatarepülőgépet. A magyar re
pülőraj - veszteség nélkül és két légi győzelemmel 11 óra 55 percre visszatért támaszpontjára.
Nyolc perccel később - 12 óra 03 perckor már in
dult is a következő magyar vadászraj a veszprém-jutasi repülőtérről. A 101/2. vadászrepüló-század („Re
tek") négy gépe startolt Málnássy Ferenc rep. had
nagy parancsnokságával - szabad-vadászatra - Si
montornya és Ozora légterébe. Bevetésük 27. percé
ben - 12 óra 30 perctől négy percen át - a HS-7-9-es
légtérben, 4500-5000 méteres magasságban hat szov
jet Jak-9-es vadászrepülőgéppel vívtak légi forduló
harcot - kölcsönösen eredmény és veszteség nélkül.
A raj 13 óra 15 percre tért vissza támaszpontjára.
Málnássy rep. hadnagy raja még bevetési körzeté
ben volt, mikor 13 óra 04 perckor a 101/1. vadászrepülő-század („Zongora") négy gépe szállt fel Cserny
Miklós rep. hadnagy parancsnokságával ugyancsak
Simontornya-Ozora légtérben kijelölt szabad-vadá
szatra. Húsz perces repülés után - 13 óra 25 perctől
33 percig - Simontornya felett, majd 13 óra 40 perc
től 45 percig Ozora légterében a magyar raj egy szov
jet kötelékkel - 6-8 Jak-9-es vadászrepülőgéppel csapott össze. A légi fordulóharcban Asztalos Károly
rep. zászlós W-199-es jelű vadászgépe találatokat ka
pott, majd Sárbogárdtól ÉNy-ra 3 km-re kény
szerleszállást hajtott végre, hasra szállt, mivel futói
nem jöttek ki. Asztalos zászlós eltűnt, további sorsa
ismeretlen. A légiharcban a W-105. jelű magyar va
dászrepülőgép is eltűnt, pilótája: Bárány József rep.
őrmester azonban másnap - március 12-én -jelentke
zett a veszprém-jutasi repülőtéren. A raj megmaradt
két gépe - eredmény nélkül és két gép veszteséggel délután 14 órára visszatért támaszpontjára.
Délután 14 óra 07 perctől - szovjet repülőkötelé
kek támadásának veszélye miatt - Veszprém körzeté
ben újra „kisriadót" rendeltek el, melyet 14 óra 19
perckor fújtak le. A légiriadó első perceiben - 14 óra

11 perckor- újra a 101/2. vadászrepülő-század („Re
tek") négy vadászrepülőgépét vetették harcba - sza
bad-vadászat feladattal - Szentgyörgyi Dezső rep.
zászlós parancsnokságával. A magyar repülőraj 14
óra 40 és 50 perc között egy - 14 db IL-2-es csatare
pülőgépből és hat La-5-ös vadászrepülőgépből álló szovjet kötelékkel csapott össze Seregélyes légteré
ben, átlagosan 300-5000 méteres magasságban. A lé
giharcban - 14 óra 48 perckor és Seregélyestől kelet
re - Szentgyörgyi Dezső rep. zászlós egy szovjet La5-ös vadászrepülőgépet lelőtt. Ezzel szinte egyidejű
leg egy szovjet La-5-ös vadászgép súlyosan megron
gálta Sürü Béla rep. zászlós „fehér-11" jelű vadász
gépét Seregélyes felett. A sérült magyar vadászrepü
lőgép Sárpentelétől északra az út mellett hasra szállt,
kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállt
gépet a községben levő német katonák őrizetbe vet
ték. Sürü Béla zászlós pedig visszatért támaszpontjá
ra. A magyar repülőraj - egy gépveszteséggel és egy
légigyőzelemmel - 15 óra 10 percre visszatért a
veszprém-jutasi repülőtérre.
Szentgyörgyi Dezső rep. zászlós raja még nem tért
vissza, mikor - 14 óra 52 perckor már új magyar raj a 101/3. vadászrepülő-század négy gépe - startolt Ha
lasi Sándor rep. főhadnagy parancsnoksága alatt. A
felszállást követően Szóts Lajos rep. hadnagy W 125-ös jelű gépével a futómű meghibásodása miatt
visszafordult és a repülőtéren fél futóval kény
szerleszállást hajtott végre. A repülőgép kismérték
ben megrongálódott. A három gépből álló kötelék pa
rancsot kapott, hogy hajtson végre Aba körzetében
szabad-vadászatot, mivel ott szovjet bombázórepülő
kötelék jelent meg. A magyar repülőraj - 16 órára minden eredmény nélkül támaszpontjára tért vissza.
Halasi rep. főhadnagy raja még nem tért vissza, mi
kor - 15 óra 41 perckor - újabb magyar repülőraj in
dult el a veszprém-jutasi repülőtérről. A 101/2. va
dászrepülő-század („Retek") négy gépét indították el
Pottyondy László rep. százados parancsnokságával a
HS-l-es légtérbe, Székesfehérvár K-Velencei-tó kör
zetébe, szabad-vadászat harcfeladattal. A raj elérte a
kitűzött céllégteret, s 15 óra 51 perc és 16 óra 10 perc
között sok szovjet vadászrepülőgéppel - kölcsönösen
eredménytelen - légiharcot vívtak. Ezt követően - 16
óra 20 percre a magyar repülőraj veszteség és ered
mény nélkül támaszpontjára tért vissza.
A nap utolsó harci bevetése délután 16 óra 50 perc
kor indult: a 101/1. vadászrepülő-század („Zongora")
négy gépe indult el szabad-vadászatra Máthé László
rep. főhadnagy vezetésével, valamint Cserny Miklós
rep. hadnagy, Vajda Ferenc hadnagy, Nagy József és
Budai Lajos rep. szakaszvezetők részvételével. A va
dászirányító központ Kálóz és Adony légterébe vezé
nyelte a repülőrajt. Mintegy 42 percnyi repülés után 17 óra 32 perckor - Sárkeresztúr északi légterében
egy - négy IL-2-es csata-, valamint hat Jak-9-es és
két La-5-ös vadászrepülőgépből álló - szovjet köte
lékkel találkoztak. Az első rácsapásban - 17 óra 32
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perckor, Sárkeresztúr E-i légterében és 800 méteres
magasságban - Budai Lajos rep. szakaszvezető egy
IL-2-es csatarepülőgépet lelőtt. Néhány perccel ké
sőbb - 17 óra 40 perckor - Budai Lajos rep. szakasz
vezető és Nagy József rep. szakaszvezető Dunaadonytól nyugatra közösen lőtt le egy La-5-ös szovjet
vadászrepülőgépet. Ugyanezekben a percekben Máthé László rep. főhadnagy és Vajda Ferenc rep. had
nagy - Pusztaszabolcstól 5 km-re ÉK-re - közösen
lőtt le egy szovjet La-5-os vadászrepülőgépet.11
Március 12-én az időjárás kedvezőtlen volt a repü
lés számára: borult és párás volt az idő, időnként
könnyű havazások indultak meg, s 400-500 méteren
volt a felhőalap. Annak ellenére, hogy a 6. SS páncé
loshadsereg teljes sávjában heves harcok tomboltak, a
m. kir. 101. honvéd vadászrepüló-ezred két osztálya
harci bevetést a nap folyamán nem hajtott végre.12
Március 13-án - kedden - a 6. SS páncé
loshadsereg teljes arcvonalszakaszán tovább tombolt
a harc. A hadsereg északi szárnyán támadó III. német
páncéloshadtest a Velencei-tótól délre - Kisvelence,
Tükrös, Pusztaszabolcs és Ferencmajor szélességben
- támadott.
A 17. szovjet légi hadsereg vadász- és csatarepülő
kötelékeinek berepülései már a reggeli óráktól fenye
gették a veszprém-jutasi repülőteret. Ezért reggel 08
óra 33 perc és 08 óra 55 perc között „kisriadót" ren
deltek el Veszprém körzetében. Annak ellenére, hogy
az időjárás párás volt és a felhőalap alacsonynak mu
tatkozott, délelőtt 09 óra után а 101Д. honvéd vadászrepülő-osztály kötelékeit harci bevetésekre rendelték.
A Kenyéri repülőtéren összpontosított 101Д1. honvéd
vadászrepülő-osztály továbbra sem került bevetésre.
A veszprém-jutasi repülőtéren elsőnek - 09 óra 07
perckor - a 101/2. vadászrepüló-század („Retek")
négy gépből álló raja startolt Tóth Lajos rep. hadnagy
parancsnoksága alatt. A vadászirányító központ a re
pülőrajt a HS-l-2-4-es légtérbe - Seregélyes, Velen
cei-tó körzetébe - rendelte, az ott támadó szovjet IL2-es csatarepülőgépek ellen. A bevetés kedvezőtlenül
kezdődött, mivel a felszállást követően két magyar
vadászrepülőgép hűtővize felforrt, mire a két gép
visszafordult és leszállt támaszpontján. A startot kö
vető percekben - 09 óra 12 és 15 perc között, a HS1-2-4-es légtérben, 800 méteres magasságban - tíz
szovjet Jak-9-es vadászrepülőgépet észleltek, de légi
harc nem alakult ki. Egyetlen jelentős esemény az
volt, hogy Gárdony község körzetében saját - német
- légvédelmi tüzérségi tűz érte a magyar repülőrajt,
de sérülések vagy veszteségek a magyar gépeket nem
érték. A kötelék - veszteség és eredmény nélkül - tért
vissza 10 óra 05 percre támaszpontjára.
A Tóth Lajos rep. hadnagy vezette repülőraj még a
bevetési légtérben volt, mikor 09 óra 37 perckor a
101/2. vadászrepülő-századnak alárendelt 101/8. vadászrepülő-század („Ricsi") négy gépe kapott startpa
rancsot Málnássy Ferenc rep. hadnagy parancsnoksá
gával. A vadászirányító központ a HS-l-es légtérbe 580

a Velencei-tó déli körzetébe - irányította a rajt, mivel
ott szovjet IL-2-es csatarepülőgépek támadását jelen
tették. A repülőraj elérte bevetési körzetét, s ott Gárdony déli légterében - 09 óra 55 perc és 10 óra 05
perc között nyolc szovjet Jak-9-es vadászrepülőgépet
észlelt, de a szovjet kötelék a felhőzetben eltűnt. A
rossz látási viszonyok és az alacsony felhőzet súlyos
következményekkel járt. A szakadatlan szovjet ala
csonytámadástól kimerült német légvédelmi tüzérek
- az 1. német páncéloshadosztály sávjában - Gár
donytól délre újra tüzet nyitottak a magyar vadászre
pülőgépekre - szovjet köteléknek vélve azokat. Első
nek - 10 óra 05 perckor - Málnássy Ferenc rep. had
nagy rajparancsnok gépét érte német légvédelmi tü
zérségi találat. Málnássy rep. hadnagy Székesfehér
vártól DNy-ra, a Sárszentmihály (Veszprém) felé ve
zető műút közelében sértetlenül kényszerleszállást
hajtott végre. Öt perccel később - 10 óra 10 perckor Gárdonytól délre 400 méterre német légvédelmi tü
zérségi találat érte Nemere Miklós rep. hadnagy va
dászrepülőgépét is. Nemere rep. hadnagy ejtőernyő
vel kiugrott a zuhanó gépből, sikeresen földet ért,
majd visszatért a veszprém-jutasi repülőtérre. A
101/8. vadászrepüló-század repülőrajának megmaradt
két gépe 10 óra 25 percre tért vissza támaszpontjára.
Az említett repülőraj még nem tért vissza, mikor
10 óra 10 perckor a 101/8. vadászrepülő-század („Ricsi—III") egy másik - négy gépből álló - raját indítot
ták el Pottonydy László rep. százados parancsnoksá
gával a Velencei-tó DK-i légterébe. A repülőraj Vár
palotánál - a rossz látási viszonyok miatt - saját lég
védelmi tüzérségi tűzbe került. Sérülések és károk
nem voltak. Harminc perces repülés után - 10 óra 40
perckor - a Velencei-tó DNy-i légterébe szovjet La5-ös vadász- és IL-2-es csatarepülőgépek jelentek
meg. A rossz látási viszonyok ellenére a magyar köte
lék támadásba kezdett. Az első rácsapásban - 10 óra
46 perckor - Fábián István rep. őrmester egy szovjet
IL-2-es csatarepülőgépet lelőtt: a szovjet „Sturmovik" a G-57-6-os körzetben - a Velencei-tó ÉK-i
csücskétől 3 km-re ÉK-re - égve hasraszállt. (A lelövés Fábián őrmester 13. légigyőzelme volt). Ezzel
szinte egyidejűleg Szenteleki Géza rep. hadnagy is le
lőtt egy szovjet IL-2-es csatarepülőgépet a Velencei
tótól DNy-ra (illetve más adat szerint a Velencei-tó
ÉK-i körzetében: Meleghegynél). Visszatérés során 11 óra 10 perckor, ismeretlen körzetben - légvédelmi
tüzérségi találat (valószínűleg ismét saját tüzérségi
tűz) érte Galánfi Lajos rep. hadnagy vadászgépét. (A
magyar pilóta sorsát illetően adatok nincsenek). A
magyar repülőraj - egy fő veszteséggel és két légi
győzelemmel - 11 óra 25 percre visszatért támasz
pontjára.
A Pottyondy százados vezette repülőraj visszatérte
előtt - 11 óra 04 perckor - a 101/1. vadászrepülő-szá
zad („Zongora-П") négy gépét indították Malik Jó
zsef rep. hadnagy parancsnokságával a Velencei-tó és
annak déli légterébe. A felszállást követő percekben a

raj két gépe - motorhiba miatt - visszatért támasz
pontjára. A raj két gépe Gárdony légterében - 300400 méteren - szovjet IL-2-es csatarepülőgépeket
észlelt, de légiharc nem alakult ki. Visszatérés közben
- a rossz látási viszonyok közepette - Lajoskomá
romnál és Tolnanémetinél erős szovjet csapatlégvé
delmi tüzérségi tűzbe került a két magyar vadászrepü
lőgép, de károk a gépeket nem érték, s 11 óra 55
percre épségben elérték a veszprém-jutasi repülőteret.
Fél órával később már újabb magyar repülőraj állt
startvonalra: 11 óra 53 perckor a 101/9. vadászrepülő-század négy gépe indult Békássy István rep. száza
dos vezetésével. A kötelék tagjai: Luzsinszky Pál,
Szénássy László és Holéczy Dániel rep. hadnagyok
voltak. A vadászirányító központ a rajt Sárosd és Si
montornya légterébe vezényelte. A repülőraj 12 óra
10 és 30 perc között elérte Simontornya légterét, de
szovjet kötelékeket sehol sem észleltek. Visszatérés
közben - Gárdony körzetében - a kötelék szovjet lég
védelmi tüzérségi tűzbe került. Holéczy Dániel rep.
hadnagy vadászrepülőgépe találatot kapott és annak
hátsó vezérsíkja leszakadt. Holéczy Dániel rep. had
nagy ejtőernyővel sikeresen kiugrott a zuhanó gépből,
s sértetlenül visszatért támaszpontjára. A repülőraj
három gépe 13 órára szállt le a veszprém-jutasi repü
lőtéren.
A repülőraj még nem tért vissza, mikor 12 óra 12
perckor a 101/3. vadászrepülő-század („Drótkefe")
négy gépe szállt fel szabad-vadászatra Dániel László
rep. hadnagy parancsnokságával a Gárdony-Dinnyés
légtérbe. A raj pontosan egy órát tartózkodott - átla
gosan 500 méteres magasságban - a kijelölt légtér
ben, de szovjet kötelékeket sehol nem észleltek, s 13
óra 12 percre visszatértek támaszpontjukra. A raj tag
jai: Szűcs Ferenc rep. szakaszvezető, valamint Pintér
Gyula és Tobak Tibor rep. hadnagyok voltak.
Visszatérésük után mintegy negyven perccel már
indult a következő magyar raj: a 101/1. vadászrepülőszázad négy gépét indították Cserny Miklós rep. had
nagy parancsnokságával a HS-4-6-os légtérben - Se
regélyes és Dömsöd ÉNy körzetben - megjelent
szovjet csaterepülőgép kötelékek ellen. A startnál két
gép - Budai Lajos és Faludi Károly rep. szakaszveze
tők gépei - műszaki problémák miatt lemaradtak. A
raj két gépe elérte a kijelölt légteret, de ott szovjet re
pülőgépeket nem észleltek. A parancsban kapott sza
bad-vadászat végrehajtása után - 15 órára visszatér
tek támaszpontjukra.
A raj még nem tért vissza, mikor - 14 óra 17 perc
kor - már bevetésre indult a következő raj: a 101/2.
vadászrepülő-századból négy gép startolt Szentgyör
gyi Dezső rep. zászlós parancsnoksága alatt a HS-1es légtérbe - a Velencei-tó déli körzetébe. A rossz lá
tási viszonyok miatt szovjet kötelékekkel nem talál
koztak. Már hazatérőben voltak, mikor - 15 óra 25 ős
26 perc között, Székesfehérvár DK-i légterében, 4000
méteren - két szovjet Jak-9-es vadászrepülőgépet lát
tak felhúzni a felhőkbe. A magyar raj így eredmény

és veszteség nélkül tért vissza 15 órára veszprémi tá
maszpontjára.
Szentgyörgyi rep. zászlós raja még a kijelölt légtér
ben portyázott, mikor 14 óra 57 perckor újra a 101/3. vadászrepüló-századnak alárendelt - 101/9.
vadászrepülő-század négy gépét riasztották Szénássy
László rep. főhadnagy vezetésével. A raj tagjai: Szilá
gyi Sándor rep. szakaszvezető, Benárd László rep.
hadnagy és Rétfalvi rep. szakaszvezető voltak. A va
dászirányító központ egyórás szabad-vadászatra ve
zényelte őket a HS^4-6 - légtérbe - Seregélyes és
Dömsöd ÉNy körzetbe. A raj már visszatérőben volt,
amikor - 15 óra 25 és 26 perckor Székesfehérvártól
DK-re kölcsönösen eredménytelen légiharcot vívtak
két szovjet Jak-9-es vadászrepülőgéppel. A repülőraj
15 óra 53 percre szállt le támaszpontján.
Néhány perccel beérkezésük előtt - 15 óra 49 perc
kor - indult a következő kötelék: a 101/1. vadászre
pülő-század („Zongora-I") négy gépe startolt Máthé
László rep. főhadnagy parancsnokságával a HS-1-2es légtérbe: a Velencei-tó és Pusztaszabolcs körzetbe.
A bevetés 27. percében - 16 óra 26 perckor - Gár
dony DK-i légterében, 2000 méteres magasságban
nyolc szovjet Jak-9-es vadász- és négy IL-2-es csata
repülőgéppel csaptak össze. Az összecsapás első per
cében, Pázmánd felett Máthé László rep. főhadnagy
lelőtt egy szovjet Jak-9-es vadászgépet, amely Baracskától délre zuhant le. Máthé rep. főhadnagynak
ez volt 10. légigyőzelme. Az összecsapás után a ma
gyar repülőraj folytatta szabad-vadászatát, majd 17
órára visszatért támaszpontjára.
A Máthé-rajjal szinte egyidejűleg - 16 óra 07 perc
kor startolt szabad-vadászatra a 101/3. vadászrepülőszázad négy gépe Huszár András rep. zászlós pa
rancsnokságával. A raj tagjai: Pozsonyi Nándor rep.
őrmester, Tobak Tibor rep. hadnagy és Szőts Lajos
rep. hadnagy voltak. Sáregresnél erős szovjet légvé
delmi tüzérségi tűzbe kerültek, de azt károk és veszte
ségek nélkül átélték. Simontornya légterében szovjet
Jak-9-es és - amerikai gyártmányú - „Airacobra"
vadászrepülőgépek tűntek fel. Légiharcra nem került
sor, s a magyar repülőraj 17 óra 25 percre visszatért
veszprém-jutasi támaszpontjára.
A Máthé és a Huszár rajok még bevetési körzeteik
ben voltak, mikor 16 óra 30 perckor újabb magyar
rajt indítottak szabad-vadászatra a HS-16-46 légtér
be. A 101/9. vadászrepülő-század négy gépét Bákássy István rep. százados vezette Pusztaszabolcs
DNy légtérbe. A raj tagjai - Luzsészky Pál, Holéczy
és Benárd László rep. hadnagyok voltak. A látási vi
szonyok rosszak voltak és 600 méteres repülési ma
gasságukban szovjet kötelékeket nem észleltek. A
visszatérés során szovjet légvédelmi tüzérségi tűzbe
kerültek: Holéczy Dániel rep. hadnagy gépe találato
kat kapott, de a sérült gép - a kötelékkel együtt - 17
óra 35 percre visszatért támaszpontjára. A sérült gé
pet a visszatérés után le kellett írni a gépállományból.
A 101/3. vadászrepülő-század március 13-án este 13
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db repülőgéppel rendelkezett, azonban csak nyolc
volt bevethető állapotban. A 101/9. vadászrepüló-század kilenc gépe közül pedig hét volt bevethető. A két
század nyolc-nyolc bevethető pilótával rendelkezett.
A mozgalmas március 13-dika utolsó bevetésére
17 óra 20 perckor került sor: a 101/8. vadászrepülő
század hat gépe startolt Pottyondi László rep. száza
dos parancsnokságával az IR-8-as légtérbe, Mezőko
márom déli körzetébe. A 100-150 méteres magasság
ban repülő kötelék a rossz látási viszonyok közepette
szovjet repülőgépekkel nem találkozott, s 18 óra 08
percre eredménytelenül tért vissza veszprém-jutasi tá
maszpontjára.
Március 14-én még mindig a 6. SS német páncé
loshadsereg volt a kezdeményező fél, azonban a Ve
lencei-tó és a Balaton közti ívben támadó német csa
patok a 27. és 26. szovjet hadseregek egyre szilár
dabb védelmébe ütköztek. A növekvő szovjet ellenál
lással egyidejűleg, a Duna-Tisza közéről megkezdő
dött - Budapesten át Székesfehérvár északi körzetébe
- a 9. szovjet gárdahadsereg három lövészhadtestének
felvonulása. A szovjet hadműveleti tervek értelmében
a 46. szovjet hadsereg arra kapott parancsot, hogy
1945. március 16-án Tatatóváros felé támadva kerítse
be az esztergomi német csoportosítást. Egyidejűleg a
9. szovjet gárdahadsereg arra kapott parancsot, hogy
Székesfehérvár északi körzetéből - Várpalotán és
Berhidán át támadva - jusson ki Balatonfűzfőig, s ez
zel kerítse be a Sárvízig és a Sióig előretört 6. SS
páncéloshadsereget. A két német csoportosítás beke
rítése és felszámolása után indult volna meg a Bécs
elleni támadó hadművelet.
A m. kir. 101. honvéd vadászrepülö-ezred
harctevékenysége 1945. március 14-15-én
Tekintettel a súlyos helyzetre, 1945. március 14-től
harcba vetették a Kenyéri repülőtéren összpontosított
101Д1. honvéd vadászrepüló-osztály három századát
is. Míg a veszprém-jutasi repülőtéren állomásozó
101Д. honvéd vadászrepüló-osztály hat százada - értve alatta az osztálynak alárendelt 101ДП. honvéd vadászrepüló-osztály három századát is - továbbra is a
német 6. SS páncéloshadsereg sávjában támadott, a
101Д1. honvéd vadászrepüló-osztály arra kapott pa
rancsot, hogy a Budapest, Bicske, Csákvár útvonala
kon felvonuló 9. szovjet gárdahadsereg csapatait tá
madja.
Március 14-én - szerdán - Veszprém körzetében
párás, felhős volt az időjárás. A várható szovjet repü
lőtámadások miatt a délelőtti órákban - 05 óra 45
perc és 06 óra, majd 06 óra 15 perc és 25 perc között,
illetve 08 óra 18 és 33 perc között - háromszor volt
„kisriadó" Veszprém körzetében. A délelőtti órákban
a Kenyéri és a veszprém-jutasi repülőtereken nyuga
lom volt, bevetés nem volt.
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8. ábra. Amerikai P-38. „Lightning" vadászrepülőgép
Abb. 8. Amerikanischer Jagdflieger „Lightning" P-38

Délelőtt 11 óra 16 perckor újra „kisriadót" rendel
tek el Veszprém körzetében, mire 11 óra 22 perckor a
veszprém-jutasi repülőtéren nyolc gépet riadóstarttal
indítottak. Alig öt perccel később a légtérben és a re
pülőtér felett amerikai P-38. „Lightning" vadászre
pülőgépek jelentek meg. A Dunántúl északi légteré
ben az amerikai 15. légi hadsereg kétmotoros MAR
TIN B-26. „Marauder" bombázórepülőgépei, vala
mint P-38. „Lightning" és P-51. „Mustang" kísérő
vadászrepülőgépei jelentek meg. Miközben a bombá
zógép kötelékek Érsekújvárt és Komárom déli pálya
udvarát támadták, a vadászkötelékek a német-szovjet
frontvonalak légterében jelentek meg. (8. ábra)
Alig tűntek el az amerikai vadászrepülőgépek a
veszprém-jutasi repülőtér légteréből, 11 óra 34 perc
kor már startolt is a 101/3. és a 101/9. vadászrepülő
századok egy közös - nyolc gépből álló - köteléke
Szénássy László rep. hadnagy parancsnokságával. A
kötelékben részt vettek: Tobak Tibor rep. hadnagy,
Szűcs Ferenc rep. szakaszvezető, Pintér Gyula rep.
hadnagy, Bénárd László rep. hadnagy, Szilágyi Sán
dor rep. szakaszvezető, Dániel László rep. hadnagy,
Rétfalvi rep. szakaszvezető. Röviddel a start után két
gép - Szilágyi szakaszvezető „sárga-2"-es gépe és
Rétfalvi szakaszvezető „sárga-18"-as gépe - műszaki
meghibásodás miatt (futóműveiket nem tudták behúz
ni) visszatért és leszállt a repülőtéren. A hat gépből
álló kötelék az IS-7-7-es légtérben, Simontornya
körzetében hajtott végre - minden eredmény és vesz
teség nélkül - szabad-vadászatot, majd 12 óra 20
percre visszatért támaszpontjára.
Tíz perccel később - 12 óra 30 perckor - már star
tolt a következő repülőraj: a 101/1. vadászrepülő-század négy gépe. Ezekben a percekben nagy magasság
ban amerikai repülőgépek húztak el a veszprém-jutasi
repülőtér felett. Részben ezért, részben a rossz látási
viszonyok és a zavaros irányítás miatt, a felszállás
után 10 perccel - 12 óra 40 perckor - a négy gép
visszatért támaszpontjára. A „bevetési könyv" adatai
itt zavarosak: minden valószínűség szerint ugyanez a
raj szállt fel újra 12 óra 40 perckor. Újra a 101/1. vadászrepülő-század („Zongora") négy gépe szállt fel
Kálmán István rep. zászlós parancsnoksága alatt. Tíz
perccel később - 12 óra 50 perctől elérték a kitűzött

légteret, s Csepel-sziget déli térsége és Dömsöd kö
zött, 3000 méteres magasságban - egy vegyes ameri
kai és szovjet köteléket: 18 db B-26. „Marauder" két
motoros bombázót és és négy szovjet Jak-9-es kísérő
vadászrepülőgépet pillantottak meg. Harminc perccel
később - 13 óra 20 perckor - légiharc bontakozott ki:
Kálmán István rep. zászlós a rácsapás első percében
lelőtt egy B-26. „Marauder" kétmotoros bombázógé
pet Örkény légterében, s az égő gép Alsódabasnál zu
hant le. Kálmán zászlósnak ez volt a l l . légigyőzel
me.
A magyar repülőraj 13 óra 41 percre - veszteség
nélkül - tért vissza támaszpontjára.
A Kálmán-raj még nem tért vissza, amikor 13 óra
08 perckor, majd azt követően 13 óra 15 perckor egy
mást követően nyolc-nyolc magyar vadászrepülőgép
startolt szabad-vadászatra Simontomya és Ozora lég
terébe. Az első két rajról nem tesz említést a „beveté
si könyv", a másodiknak induló két rajt a 101/8. vadászrepüló-századból állították ki Pottyondy István
rep. százados parancsnokságával. A felszállást köve
tően az egyik magyar vadászrepülőgép - üzemzavar
miatt - visszatért a repülőtérre. A kötelék - 35 perces
repülés után - 13 óra 50 perckor Simontornya légte
rében és 4000 méteres magasságban csapott össze
egy - hat-nyolc P-51. „Mustang" gépből álló - ame
rikai vadászrepülő-egységgel. A magyar gépek ép
ségben kerültek ki az összecsapásból. Ugyanakkor
Forró Pál rep. hadnagy - 14 órakor, Ozorától 5 km-re
délre, földközelben, mintegy 10-15 méteres magas
ságban gépágyú sorozatával egy P-51. „Mustang"
vadászrepülőgépet lelőtt. Forró rep. hadnagy még a
levegőben megfigyelte az ellenséges repülőgépen annak kabinján és a törzs középső részén - gépágyú
sorozatának becsapódását. A találatokat kapott „Mus
tang" Ozorától 5 km-re délre, a vasútvonal mellett

csapódott a földbe és azonnal felrobbant. Forró had
nagynak ez volt a 4. légigyőzelme. (9. ábra)
Miközben a 101Д. vadászrepülő-osztály kötelékei
a Velencei-tótól délre, illetve a Sárvíz és a Sió vona
lán harcoló német III. páncéloshadtest, illetve II. SS
és I. SS páncéloshadtestek támadó frontvonala felett
tevékenykedtek, 12 óra 42 perckor harcba vetették a
101/П. vadászrepüló-osztályt is. Az osztály eddig
nem vett részt az - 1945. március 6-án megkezdett „Frühlingserwachen" („Tavasz Ébredése") fedőnevű
német ellentámadás légi támogatásában. Miután a né
met légi felderítés a délelőtti órákban észlelte a 9.
szovjet gárdahadsereg csapatainak - Budapest, Bics
ke, Csákvár közti utakon történő felvonulását, a
101Д1. vadászrepülő-osztály (pk.: Prónavölgyi István
rep. százados) parancsot kapott a szovjet menetoszlo
pok elleni támadásokra.
A déli 12 óra 42 perckor kapott parancs közölte,
hogy Bicske és Csákvár között szovjet gépkocsiosz
lopok vonulnak, súlypontilag Vértesboglár körzeté
ben, ahol mintegy kettőezer gépjármű összpontosult.
A parancs felhívta a figyelmet a szovjet csapatok na
gyon erős légvédelmi tüzérségére, s egyúttal utasítot
ta a pilótákat, hogy lehetőleg az utak mellett repülje
nek.
Déli 13 óra 05 perckor a Kenyéri repülőtérről a
101Д1. vadászrepülő-osztály („István") tizenegy da
rab Messerschmitt-Me. 109. G-6 és G-10. U/4. típu
sú vadászrepülőgépe startolt. A támadási cél: a Bics
ke és Csákvár, valamint a Felcsút és Lovasberény
közti út volt. A magyar kötelék a harcfeladatot végre
hajtotta: a vadászrepülőgépek kilőttek 8-12 db szov
jet tehergépkocsit és három légvédelmi géppuskaál
lást. A szovjet csapatlégvédelmi tüzérség tüzében há
rom magyar vadászrepülőgép - egy súlyosan, kettő
pedig könnyebben - megrongálódott. A kötelék 14

9. ábra. Amerikai P-51. „Mustang" vadászrepülőgép
Abb. 9. Amerikanischer Jagdflieger „Mustang" P-51
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10. ábra. Szovjet „Boston" bombázórepülőgép háromnézeti rajza
Abb. 10. Zeichnung des sowjetischen Bombenflugzeugs „Boston"
von drei Seiten

óra 09 percre ért vissza Kenyéri melletti repülőterére.
Öt perccel az első kötelék indítása után - 13 óra 10
perckor - а 101Д1. vadászrepüló-osztály újabb tíz gé
pe szállt fel és repült az első tizenegy gép után. Mind
két kötelék még harcban volt, mikor 13 óra 40 perc
kor a Kenyéri repülőtéren még tizenkét magyar va
dászrepülőgépet készítettek fel. Ezeknek a feladata az
volt, hogy a pápai repülőtérről indított 1Д. magyar
csatarepüló-osztály Messerschmitt-Me-210-es gé
pekből álló kötelékét kísérjék a már említett célterület
fölé. A 101. honvéd vadászrepülő-ezred hadtápvezető
tisztje: Tátrai Gyula t. zászlós azonban jelentette,
hogy csak négy gépet tud az üzemanyaghiány miatt
startra felkészíteni.
Végül is - 13 óra 40 prckor - a 101/5. vadászrepüló-század („Mókus") kilenc gépe állt startra Nánássy
Kálmán rep. hadnagy parancsnoksága alatt. Három
gép azonban - műszaki hiba miatt - nem tudott fel
szállni. A repülőraj hat gépe - 14 óra és 14 óra 15
perc között - a Bicske és Csákvár közti út szovjet ha
diforgalmát támadta, s öt teher- és egy személygép
kocsit kilőtt. Harcfeladatát végrehajtva a kötelék - 14
óra 35 percre - tért vissza a Kenyéri melletti repülő
térre.
A nap utolsó harci bevetését a 101Д. vadászrepülő
osztály hajtotta végre a veszprém-jutasi repülőtérről.
Délután 14 óra 16 perckor a 101/3. és a 101/9. va584

dászrepülő-századok egy vegyes köteléke startolt
nyolc géppel és Halasi Sándor rep. főhadnagy pa
rancsnokságával. A kötelékben voltak: Szőts Lajos
rep. hadnagy, Huszár András rep. zászlós, Békássy
István rep. százados, Luzsénszky Pál rep. hadnagy,
Holéczy Dániel rep. hadnagy, Szénássy László rep.
hadnagy. A vadászirányító központ a köteléket az I S 7-7-es légtérbe - Simontornya körzetébe - vezényel
te. A kötelékparancsnokság jelentése szerint a neve
zett légtérben erős légiharc alakult ki, de kölcsönösen
eredmény nélkül. A két magyar raj - veszteség és
eredmény nélkül - 15 óra 20 percre tért vissza tá
maszpontjára.
A nap utolsó bevetéséről csak a 101/3. vadászrepüló-század bevetési könyve emlékezik meg (az ezred
bevetési könyv nem). Délután 16 óra 45 perckor ria
dóstarttal indították a 101/3. és 101/9. vadászrepülő
századok nyolc gépét a Székesfehérvár légterében
megjelenő szovjet „Boston" bombázó kötelékek el
len. (10. ábra) A kötelékben voltak: Dániel László
rep. hadnagy, Tobak Tibor rep. hadnagy, Szűcs Fe
renc rep. szakaszvezető, Pintér Gyula rep. hadnagy,
Szénássy László rep. hadnagy, Szilágyi Sándor és
Rétfalvi rep. szakaszvezetők. A felszállást követően műszaki hiba miatt - Rétfalvi szakaszvezető vissza
tért támaszpontjára. A század bevetési könyve sem a
bevetés eseményeiről, sem a kötelék visszatérési idő
pontjáról nem tett említést.
A Veszprém város légiriadó naplója szerint márci
us 14-én déli 13 óra 03 perctől este 21 óráig - szinte
megszakítás nélkül - hat ízben rendeltek el „nagyria
dót" a szovjet repülőkötelékek támadásának közeli
veszélye miatt. A város és az attól északra elhelyez
kedő katonai repülőtér légterében azonban csak egy
alkalommal - a 14 óra 14 perc és 15 óra 15 perc kö
zött elrendelt „nagyriadó" alkalmával - jelentek meg
ellenséges (amerikai vagy szovjet) repülőgépek. Tá
madásra azonban nem került sor. Szovjet légitámadás
csak este 19 óra és 20 óra 10 perc között elrendelt
„nagyriadó" alkalmával érte Veszprémet, de a közeli
repülőteret nem.13
1945. március 15-én a „Frühlingserwachen" fedőn
evű német ellentámadás végleg elakadt a 27. és 26.
szovjet hadseregek harmadik - hadsereg-védőövében.
A 6. SS páncéloshadsereg csapatai az elért vonalon
mindenütt védelembe mentek át, illetve megkezdték
erőik bizonyos mértékű átcsoportosítását, mivel ész
lelték, hogy Székesfehérvár É-i térségéből nagy erejű
szovjet ellentámadás van kibontakozóban.
Március 15-én a Kenyériben állomásozó 101Д1.
vadászrepüló-osztály nem folytatta a Budapest-Bics
ke-Csákvár vonalon felvonuló 9. szovjet gárdahadse
reg elleni támadásokat.
A veszprém-jutasi katonai repülőtéren összpontosí
tott 101Д. vadászrepüló-osztály hat százada viszont
változatlanul a 6. SS páncéloshadsereg északi szárnyán - a III. német páncélos- és II. SS páncélos hadtestek sávjában folytatta harctevékenységét.

Március 15-én párás idő volt és alacsony felhőzet.
A párás-ködös-felhős időjárási viszonyok mindkét
harcoló fél légitevékenységét megbénították. A reg
geli és délelőtti órákban (egészen déli 12 óra 48 per
cig) a szovjet 17. légi hadsereg kötelékei sem tevé
kenykedtek, teljes légi nyugalom honolt Veszprém
körzetében.
A 101Д. vadászrepülő-osztálynál is csak déli 12
óra 36 perckor indították el a 101/2. vadászrepülőszázad négy gépét - Tóth Lajos rep. hadnagy pa
rancsnoksága alatt szabad-vadászatra. A repülőraj eredmény és veszteség nélkül tért vissza 13 óra 45
percre - támaszpontjára. A raj még bevetési térségé
ben volt, amikor - 13 óra 26 perckor - a 101/3. va
dászrepülő-század négy gépét indították - Mezőko
márom és Simontornya légtérbe - zárórepülésre. A
raj tagjai voltak: Halasi Sándor rep. főhadnagy, Szóts
Lajos rep. hadnagy, Huszár András rep. zászlós, Pozso
nyi Nándor rep. őrmester. A század bevetési könyv sze
rint Halasi rep. főhadnagy gépe két találatot kapott (de
az nem derült ki, hogy légiharcban, avagy légvédelmi
tüzérségtől?) A rajkötelék 14 óra 30 percre tért vissza
támaszpontjára eredmény és veszteség nélkül.
Délután 15 óra 38 perckor nyolc vadászrepülőgé
pet rendeltek repülőtérvédelembe, majd ezzel egyide
jűleg a 101/2. vadászrepülő-század nyolc gépe startolt
- Tóth Lajos rep. hadnagy parancsnokságával - Ozora és Simontornya légterébe. Minden eredmény és
veszteség nélkül 16 óra 40 percre tértek vissza tá
maszpontjukra. Jelentésük szerint a bevetési légtér
ben - 16 óra 15 perckor - tíz-tizenöt szovjet IL-2-es
csata- és nyolc-tíz La-5-os vadászrepülőgéppel talál

koztak, szórványos légiharcra is sor került, de a párás
időjárási viszonyok miatt a harc kölcsönösen ered
ménytelen volt.
Délután 16 óra 22 perckor a veszprém-jutasi repü
lőtéren riadót rendeltek el. A Dunántúl északnyugati
légterében az amerikai 15. stratégiai légi hadsereg
bombázókötelékei jelentek meg. Mivel a repülőtér el
leni bombatámadástól tartottak, elrendelték, hogy a
repülőgépeket erősen húzzák szét.
Délután 16 óra 30 perckor amerikai bombázórepü
lőgépek jelentek meg Kenyéri légterében. A 101/5.
vadászrepülő-század („Mókus") állományából három
vadászrepülőgépet azonnal riasztottak és riadóstarttal
- Endródy György rep. főhadnagy parancsnokságával
- az amerikai bombázók ellen vezényelték. A három
gépből álló magyar raj 16 óra 48 perctől - tíz percen
át - légiharcba keveredett az amerikai bombázógé
pekkel. Az utolsó rácsapásban Fekete Ottó rep. zász
lós - 16 óra 58 perckor, 5500 méteres magasságban
és a KN-3-5-ÖS légtérben (Csesztreg körzetében) az
egyik amerikai Boeing B-17. „Flying Fortress" négy
motoros nehézbombázót lelőtte. A bombázógép égve
és füstölve dugóhúzóba esett és Lendvavásárhely kör
zetében lezuhant. (11. ábra)
Míg а 101/П. vadászrepülő-osztály köteléke az or
szág délnyugati légterében amerikai bombázógépek
ellen hajtott végre támadást, a 101Д. vadászrepülőosztály folytatta támadásait a Velencei-tó térségében.
Délután 16 óra 45 perckor riadó-startot rendeltek el, s
a 101/3. vadászrepülő-század nyolc gépét indították
el Dániel László rep. főhadnagy parancsnoksága alatt.
(Mivel a század bevetési könyve nem tartalmazza ezt

11. ábra. Amerikai B-17. „Flying Fortress" bombázórepülőgépek.
Abb. 11. Amerikanische Bombenflugzeug „Flying Fortress" B-17.
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a bevetést, a raj tagjai név szerint nem ismertek). A
raj néhány fordulót tett - 3000 méteres magasságban
- a repülőtér felett, majd a vadászirányító központ
utasítására Sárosd légterébe repült. A magyar repülő
raj Sárosd felett nyolc kétmotoros szovjet „BostonIll" típusú bombázórepülőgépet észlelt, majd öt perc
cel később - 17 óra 10 perckor - két újabb „Boston"
köteléket észleltek, melyet 18 db Jak-9-es szovjet va
dászrepülőgép kísért. A magyar repülőraj - 17 óra 10
perc és 14 perc között - eredménytelen - rácsapást
hajtott végre a szovjet kötelék ellen. Közben - szintén
Sárosd körzetében - a magyar köteléket erős szovjet
légvédelmi tüzérségi tűz érte. Veszteségek és károk a
rajt nem érték. Viszont azt megfigyelték, hogy a Ve
lencei-tó déli téréségében és Sárosd légterében a saját
(valószínűleg német) légvédelmi tüzérségi tűz egy
szovjet „Boston" bombázógépet lelőtt.
A magyar raj veszteség és eredmény nélkül - 17
óra 39 percre támaszpontjára tért vissza.
Időközben Veszprém körzetében több esetben ren
deltek el légiriadót. A déli órákban - 13 óra 09 perc
től 41 percig „nagyriadó" volt, majd két kisriadó volt
16 óra 05 perctől 19 percig, illetve 17 óra 30 perctől
45 percig. Délután 17 óra 58 perckor - szovjet légitá
madás veszélye miatt - riasztották a veszprém-jutasi
repülőteret. A szovjet bombázókötelékek azonban
csak 18 óra 49 perc után jelentek meg Veszprém lég
terében, s mértek súlyos csapást a városra. A legsú-

lyosabb bombázás 19 órakor érte a veszprémi Várat
(ahol a 101Д. vadászrepülő-osztály pilótáinak szállás
körlete is volt!), valamint a Vár körzetét. Bombatalá
latok érték a 101/3. vadászrepülő-század személyze
tének szállását: az ún. „kisszemináriumot" („Aggpa
pokháza"), valamint a vele szemben levő piarista
gimnáziumot, ahol a német csapatok hírközpontja
volt. Itt az udvaron tartály- és híradógépkocsik égtek,
illetve kigyulladt a kábelrendszer. A Várban elszállá
solt magyar repülőgép-személyzetnek embervesztesé
gei a bombázás során nem voltak.14
Március 15-tel befejeződött a „Frühlingserwachen" fedőnevű német ellentámadás, s másnap 1945. március 16-án megindult a szovjet 2. és 3. Uk
rán Frontok bécsi támadó hadművelete.
Az egyre nagyobb erőkkel kibontakozó szovjet tá
madó hadművelet ellen - továbbra is a német 4. légi
flotta alárendeltségében és egyre fogyó repülőgépál
lománnyal - a m . kir. 101. honvéd vadászrepüló-ez
red továbbra is részt vett a harcokban. Március 22-én
kiürítették a veszprém-jutasi repülőteret: Kenyéri,
majd Szombathely repülőterekre vonultak vissza.
Március 29-én az ezred maradványai a Német Biro
dalom területére települtek át, ahol április 22-ig foly
tatták harctevékenységüket. Az ezred maradványai 1945. május 7-én, a raffeldingi repülőtéren - az ame
rikai csapatoknak megadták magukat.
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KAMPFHANDLUNGEN DES UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN JAGDFLIEGERREGIMENTS 101. IM RAHMEN DER
ANGRIFFSKAMPFOPERATION DER DEUTSCHEN ARMEE UNTER DEM DECKNAMEN „FRÜHLINGSERWACHEN"
Auf Befehl des Deutschen Oberkomandos des Heeres (OKH)
hatte die in dem westlichen Territorium von Ungarn stationierende
SS-Panzerarmes 6. einen großen Gegensngriff gegen die Heere des
dritten ukrainischen Fronts eingeleitet, die schon unmittelbar die
südöstliche Grenze des deutschen Reiches gefährdeten.
Der Gegenangriff „Frühligserwachen" drängte zwischen 6-15
März 1945 - in der Höhe des Balatons und des Velenceer Sees tief in die Schützlinie der 26-sten Sowjetischen Armee ein, aber sie
konnte sie nicht durchbrechen. Die deutschen Truppen haben den
Angriff am 16-17-ten März 1945 eingestellt, da aus der Richtung
Székesfehérvár eine sowjetische Offensive gegen Wien begonnen
hat.

Die deutschen Kampffliegereinheiten der deutschen Flugflotte
4., die den deutschen Gegenangriff unterstützte, wurden auch von
dem in der Nähe von Veszprém stationierenden ungarischen könig
lichen Jagdfliegerregiment 101. unterstüzt.
Der Verfasser rekonstruierte - aufgrund der originalen Doku
menten über die Kampfoperationen des ungarischen Jagdfliegerregiments - die Luftangriffstätigkeit zwischen 6-15 März 1945.
CSABA VERESS D.
„Laczkó Dezső" Múzeum
H-8201 Veszprém
Erzsébet sétány 1.
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