
EGY REPÜLÖVALLALKOZAS TÖRTÉNETE 
Fekete Rezső 

1944. késő őszén 

November elején az ország még fel nem szabadított területein vadul tom
bolt a hitlerista-nyilas rémuralom: a fegyházak udvarán és sok más isme
retlen helyen válogatás nélkül állították fel a kivégző négyszögeket. Aztán 
sorra eldördültek a lövések, megfeszültek a hurkok és a hazafiak százai ki
múlva hulltak a porba. A börtönökbe éjjel-nappal folyt az esztelen kínzás, 
az utcákon hullámzott a csendőrök által terelt zsidóság sora — s jaj volt 
annak, akiben felcsillant az emberség és egy szelet kenyeret nyújtani meré
szelt valamelyik szenvedőnek: véresre verték és a sorba kényszerítve me
netelhetett ő is a haláltábor felé. A fasiszták észvesztett tobzódása volt ez. 

Az utcákon kijárási tilalom gátolta a szabad mozgást — és mindenki gya
nús volt, aki élt. A nép kimondhatatlanul nehéz és véres napokat élt át. 
S ha valaki szavát felemelve tenni mert ellene, az életét kockáztatta. 

És mégis akadtak vállalkozók: az első vonalban nap mint nap csökkent 
a magyar katonák ellenállása; egyre többen mentek át fegyverestől vagy 
anélkül a Vörös Hadsereg csapataihoz; itt is, ott is felrobbant egy üzem
anyagtartály, kiürült egy-egy fegyverraktár — és a hátországban is egyre 
több és hangosabb volt a „Nem!" Tetteikkel és harcba hívó szóval adtak 
életjelt magukról a kommunisták és antifasiszták, az igaz hazafiak, akik 
szembeszállva az önkénnyel példát mutattak az egész magyar népnek. Fi
zetségük? Talán golyó, talán kötél, vagy egyszerűen agyonverés — nem 
volt drága ebben az időben az élet. . . 

* 

A VII. hadtestparancsnokságon — ahová a repülőgépvezető iskolától ve
zényeltek — teljesítettem szolgálatot, mint sebesültszállító. Fiz-Storch típusú 
repülőgépemen hatalmas vöröskereszt jelezte, hogy fegyverzetem nincs: ha
csak a világítópisztolyomat és oldalfegyveremet nem számítjuk annak. 

A sebesültszállítás végrehajtásához rendelkezésemre állt egy üzemanyag
gal megrakott teherautó négy főnyi őrszemélyzettel, akik esetenként ellát
ták a gép őrzését is. 

Repülőtereim, illetve leszállóhelyeim általában a hadosztályparancsnok
sághoz közel eső legelők, tisztások és nagyobb parkok voltak. Gépem nagy-
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szerű repülőtulajdonságokkal rendelkezett. Ehhez hozzájött még az évek 
hosszú során szerzett tapasztalatom. Számtalan esetben oldottam meg 
egy-egy mentést, amikor súlyos sebesülteket szállítottam segélyhelyre. 

A hadtest szeptember eleje óta állandó visszavonuló mozgásban volt. Ko
lozsvár—Nagyvárad—Biharkeresztes—Érmihályfalva után a síkságra kiért 
szovjet hadseregtől súlyos csapást szenvedett csapatok parancsnokságát egy 
nagy húzással egészen Sárbogárdra rendelték vissza. Gépem leszállásra al
kalmas helyet itt csak a cecei legelők nyújtottak, mert az őszi esők miatt 
túlázott talaj máshol nem kecsegtetett baj nélküli földretéréssel. A repülő
gépet egy kis akácosban rejtettem el, én pedig egy közeli parasztházban 
szállásoltam be. 

Részben az esők, de főleg a magam nyugalma miatt átrepültem Székes
fehérvárra, hogy a sok viszontagságos terepleszállás után a javítóüzemben 
átnézessem a futóműveket. Egyébként a gépnek nem volt semmi különö
sebb baja. Itt ért a sikertelen kiugrási kísérlet és Szálasi hatalomátvételé
nek a híre . . . 

Az óriási területen elnyúló cecei kastély kerítése mögé gyűjtötték az ala
kulatokat, hogy feleskessék a ,,nemzetvezetőre". Egy hirtelen elhatározás
sal „sürgős" javítást kezdtem a gépemen, s annak burkolatát leszedve, 
nyakig olajosan, de megúsztam az esketési szertartást. 

A szülői házban kapott nevelés hatása alatti cselekedetem következmé
nyeivel nem számoltam, nem gondoltam a továbbiakkal: eszembe sem ju-
toťt, hogy az eskü alóli kibúvásom milyen események elindítója lesz . . . 

Egy reggel a kastélyba hivattak, ahol a sok kitömött vadállat között a 
hadosztály vérebe, Lupkovics vezérkari őrnagy közölte velem, hogy a kas
tély urával Grácba kell repülnöm. 

— A további utasításokat majd ott megkapja — tette hozzá befejezésül. 
Mit válaszoljak, mit mondjak ennek a vadállatnak — töprengtem ma

gamban —, amit el is fogad? Egy mentőgondolattal gépem nagy elhaszná-
lódottságára hivatkoztam, majd megemlítettem az osztrák Alpok nagy ma
gasságát és az alacsony felhőket. Aztán azzal érveltem, hogy nem tehetem 
ki utasomat a biztos veszélynek. Ez hatott s így sikerült kibújnom a nem 
kívánt feladat végrehajtása alól. 

A kockázat nagy volt, mert ha a kegyetlenségéről híres Lupkovics felül
vizsgáltatja a gépet, illetve átnézi a gépkönyveket, amibe bele volt jegyezve 
a legutolsó javítás ideje, nem úsztam volna meg élve. De sikerült: ott ma
radtam, ahová a szovjet csapatok ágyúinak moraja már áthallatszott, ahol 
egyre többen beszéltek a felszabadított Tiszántúlon születő új életről. Ezek 
a hírek egyre erőteljesebben foglalkoztattak engem is. Kis rádióm hetek 
óta eljuttatta hozzám a Vörös Hadsereg felhívásait. Sokat gondolkodtam. 
„Lehet, hogy most jön el az új világ hajnala, amiről édesapám annyit beszélt 
nekem? A szovjet csapatok azt hirdetik magukról — elmélkedtem tovább 
magamban —, hogy igazságos háborút vívnak, a mi felszabadításunkért is 
küzdenek. Nem szabad támogatnunk a német fasiszták és nyilas bérenceik 
háborús erőfeszítéseit." 

Már négy nap óta szakadatlanul esett az eső, a levegő párás és erősen 
nyirkos volt. A katonák megállás nélkül dagasztották a sarat a szüntelen 
visszavonulásban, az elszállásolásuk egyre nagyobb gondot okozott. Az 
utánpótlás, az élelmezés tragikussá vált, sőt a tartalékok is veszélyben 
voltak. 

November 6-án este egy hatalmas személygépkocsi állt meg a szállásom 
előtt. Sárbogárdra hívtak a parancsnokságra a vezérkar főnökéhez, mert 
Lupkovicsot a hadügyminisztériumba vezényelték. 
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Nem tudtam mire vélni ezt a szokatlan időben történő berendelést. „Lehet, 
hogy a holnapi feladatokat közlik velem — nyugtattam meg magam —, 
majd meglátom." 

A volt jegyzői lakásban, illetve annak ebédlőjében a biliárdasztalon egy 
hatalmas kiterített térkép feküdt, rajta a jellegzetes kis zászlókkal jelzett 
csapattestek. Térképismerő ember voltam, azonnal felmértem a csapatok 
helyzetét! ,,De miért hivattak engemet ide éjjel, hiszen gépem éjszakai re
pülésre alkalmatlan, műszereim nincsenek?" — töprengtem magamban. 

A szobában nem volt senki, az egyik sarokban a villanyrezsón teavíz 
forrt. Néhány pillanat múlva belépett egy alacsony, szélesvállú ezredes és 
a szokásoktól eltérően bemutatkozott: 

— Hatz Ottó vezérkari ezredes vagyok. 
Félszegen, megbabonázva álltam előtte, ebben a hadseregben ugyanis 

nem volt szokás, hogy altiszttel kezet fogjon egy ezredes. 
Kis hallgatás után az ezredes ismét megszólalt: 
— ön nem esküdött fel Szálasira, igaz? 
A lélekzet is elállt bennem, azt sem tudtam, fiú vagyok-e, vagy leány. 

Hirtelenében nem tudtam, mit válaszoljak. ,,Söha nem hazudtam — villant 
át az agyamon — miért tegyem pont ezt most? Amit tettem, vállalnom is 
kell érte a felelősséget." 

— Nem, kérem, nem esküdtem fel — feleltem. 
Az ezredes észrevehette hangomon a zavaromat, mert közel lépett hoz

zám, vállamra tette a kezét, elmosolyodott, majd így válaszolt: 
— Ez nem baj, barátom, és főleg akkor nem, ha ezt tudatosan tette, 

nekünk ugyanis most pont olyan emberre van szükségünk, aki tudatosan 
cselekszik egy jobb, egy nagy ügy érdekében. Arra az emberre akarunk 
számítani, aki meg merte tagadni az eskütételt — egy pillanatnyi szünet 
után újra megszólalt. 

— Egy kérésem, illetve kérésünk lenne magához, barátom. Láthatja a 
térképen is, hogy a Vörös Hadsereg előnyomulását nem lehet megállítani. 
Talán hallotta, hogy Debrecenben egy új magyar kormány megalakításán 
fáradoznak. Ebben a helyzetben sokat, nagyon nokat tudnánk segíteni a 
szovjet hadvezetésnek, ha hadászatilag fontos okmányokat, amelyek a vizek 
átkelési lehetőségeit, a lőszerraktárak és rádióállomások helyeit tartalmaz
zák, átjuttatnánk hozzájuk. 

ön kiváló repülőgépvezető. Ismerjük képességeit és ismerjük édesapjá
nak politikai állásfoglalását. Remélem tisztában van azzal, hogy ezt nem 
volt nehéz nekünk megtudni. 

Kérem, legyen a segítségünkre ebben az ügyben. Át kellene repülni az 
első vonal felett, jelen esetben ugyanis a földön ez a feladat nem oldható 
meg. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mit veszíthet, és még azt is meg kell 
mondanom, hogy ezért a cselekedetért fizetés nem jár, jutalmat adni sem 
áll módunkban és mégis kérjük, hogy a szóban forgó okmányokkal a fel
szabadított városok egyikébe repüljön át. 

Az utasa egyedül én lennék s oroszul tűrhetően beszélek — erősen a sze
membe nézve, befejezésül még hozzátette. — Fontos, nagyon fontos, hogy 
az értékes okmányok mielőbb a szovjet főparancsnokság kezében legyenek, 
ezzel ugyanis előnyomulásukat gyorsítani tudjuk és rengeteg emberélet 
marad meg . . . 

Fejem zúgott a kertelés nélküli szavaktól, fátyol lebegett a szemem előtt. 
Felizgatva ébredtem rá, hogy e; katasztrófába rohanó hadseregben is van
nak még józanul gondolkodó emberek. 
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Ma már tudom, hogy könnyeztem akkor — és ezt ma sem szégyellem. 
Kis idő múlva szorongásom felengedett. 
— Kérem, ezredes úr, én az egészből csak azt értem, hogy átrepülésem-

mel a háború idejét meg tudom rövidíteni, s vállalkozásommal igaz ügyet 
szolgálok: az igaz ügyért pedig semmi sem drága, még az életem sem . . . 
Mikor kívánja az indulást? 

— Holnap, egészen korán reggel, ha az idő ezt megengedi és a gép álla
pota is lehetővé teszi — válaszolta . . . 

Néma kézfogással egymás szemébe néztünk és mintegy megegyeztünk 
abban, hogy a vállalkozást végrehajtjuk, bármilyen veszélyes is legyen az. 

Szállásomra visszatérve csomagolni kezdtem. Rakosgatás közben egymást 
kergették gondolataim. Eszembe jutott az édesanyám, a bátyám és a roko
naim, akiket lehet, hogy meghurcolnak majd miattam, de éreztem: igazat 
adnak majd nekem! 

Kiterítettem magam elé a repülőtérképet, amelybe bele voltak rajzolva 
a különböző csapatok helyzetei. Hosszas tanulmányozás után két elgondo
lást készítettem elő az átrepüléshez, illetve annak végrehajtásához. 

Munka közben eszembe jutott a nemrég elhangzott utasítás: „Grácba kell 
repülnie!" Ezt nem vállaltam, pedig veszélytelenebb volt az utóbbinál — és 
fizetségként esetleg golyót vagy kötelet kapok. „De bárhogy lesz is, a fel
adatot végrehajtom, holnap reggel elrepülök a szovjet csapatokhoz" — ha
tároztam el végérvényesen . . . 

Gépem jó állapotban volt. Az üzemanyagom négy órára elegendő — ezzel 
Törökországig is eljuthattam volna. 

Képességeimben bízva készülődtem a lefekvéshez. „Nyugalmamra és ha
tározottságomra holnap nagy szükség lesz" — gondoltam és magamra húz
tam a takarót. 

A néha-néha felmorduló ágyútűz volt az altatódalom. Életemben először 
gondoltam rá, hogy talán ez lesz az utolsó éjszakám . . . 

1944. november 7-e reggelén 

A hajnal már ébren talált. Kis táskámban a legszükségesebb holmijaim 
már bekészítve. Egy nagyobb bőröndbe beleraktam felesleges dolgaimat és 
megtakarított pénzemet — édesanyámnak szánva —, bízva abba, hogy a 
vállalkozás sikerrel jár s odaát úgy sem lesz rá szükségem . . . v 

Kiléptem az udvarra. Friss csípős levegő csapta meg arcomat. Nem sze
retem a hideget, de akkor nagyon jól esett. Aludt az egész táj, a nagy 
csöndbe olykor-olykor belemoraj lőtt egy-egy ágyúlövés elnyújtott hangja. 
Egy keskeny csík az ég alján már a hajnalt jelezte. Kelet felé fordultam, 
abba az irányba, amerre repülni fogok. Ekkor ismét az esti gondolat jutott 
az eszembe: „lehet, hogy ez az utolsó hajnalom?" Megoldottam én már 
más, nehezebb feladatokat is — hesegettem el magamtól a lidérc láto
mást . . . 

Felkeltettem az őrség parancsnokát és utasítottam, hogy a gépkocsival 
települjenek át Budaőrsre, mivel a továbbiakban ott lesz az állomáshelyünk. 
Az őrparancsnoknak a nyílt paranccsal együtt átadtam édesanyámnak szánt 
bőröndöt is azzal, hogy Pesten adja le a megadott címre, mert én csak na
pok múlva érkezem meg Budaőrsre. 

A tehergépkocsi hamarosan elrobogott, de jóformán még el sem ült az út 
pora, amikor személygépkocsin megérkezett útitársam. Egy kis bőröndöt és 
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hóna alatt kitömött aktatáskát hozott magával : benne a hadászatilag felbe
csülhetetlen értékű kincsek — az okmányok. 

Hang nélkül üdvözöltük egymást, és kezünk szorítása erőt adott mind
kettőnknek a további munkához. 

Rövid motorpróba után lassan kigurultam gépemmel az indulási mezőnek 
egy olyan részére, ahonnan a startot végre lehet hajtani. Az olaj hőmérséklet 
még nem volt megfelelő. „Fog ez menni" — gondoltam magamban . . . 

Lassú mozdulattal nyomtam előre a gázt és a motor egyenletesen gyor
suló mozgással vette fel a repüléshez szükséges sebességet. 

Felemelkedtünk. 
A magasságot* egyelőre csak 50—60 méterben határoztam meg és 110 fokos 

szögben Madocsát vettem célba. Ez az este elgodolt egyik változat volt, hogy 
a legrövidebb idő alatt az első vonal felett átrepülve elérhessem Szegedet, 
ami a felszabadított városok közül a legközelebbinek látszott. 

Rövid repülés után be kellett látnom, hogy rosszul választottam, s nagyon 
jól jött hogy volt még a tarsolyomban egy másik elgondolás is. 

Madocsát elérve ugyanis ott már motorpróbázó német vadászgépeket pil
lantottam meg . . . Ezeknek a közelsége egy cseppet sem volt kellemes, mert 
a Me—109-es és az ért"gépem között a különbség óriási, nem is beszélve 
arról, hogy gépem fegyvertelen volt, az övék pedig a harcigépek egyik leg-, 
modernebb gépe — négy géppuskával és egy gépágyúval felszerelve. 

Ám a baj soha nem jár egyedül — tartja a közmondás, s ez még a re
pülőknél is érvényes —, mert alig hogy elrepültem felettük, egy fellőtt lila 
rakéta a legnagyobb bajra hívta fel figyelmemet: nem tudtam a megfelelő 
válaszszínt! Ezt ugyanis a mi indulásunk idejénél jóval később szokták kö
zölni a hadosztályokkal — zárt borítékban. 

Az idők folyamán sokszor segített ki kényes helyzetekből az azonnali ha
tározottságom, amikor kormányhuzal-szakadásom volt, vagy a motorban 
egy olajcső törött el, illetve egy kötelékrepülés tanítása közben a növendé
kem nekem jött és eltörte a szárnyvégemet. 

Most sem volt sok időm a meditálásra, a repülőtér sarkaiban elhelyezett 
veszedelmes négycsövűek ugyanis azonnal ontották volna a foszforos löve
dékeiket, ha a válaszszínt nem lövöm ki világítópisztolyomból. 

Egy régen beletett zöld rakétát gyorsan kilőttem és azonnal 180 fokos 
fordulóba kezdtem, mintha le akarnék szállni náluk. De mihelyt a merülést 
végrehajtottam, a közeli kis lankák védelme alatt 10—15 méteres magas
sággal repülve a Duna felé vettem az utat. 

A Dunát két okból választottam: időt kellett nyernem mindenképpen, 
s a folyó felett levő pára alkalmasnak látszott arra, hogy elrejtőzzem ül
dözőim elől. 

Utasom visszanézett a repülőtér felé: kíváncsi volt rakétámat nem kö
veti-e másiknak a fellövése. 

„Lehet hogy eltaláltam a válaszszínt? Lehet, hogy a gépen levő vöröske
resztet fekete német keresztnek nézték a- kora hajnali szürkületben?" — 
kérdeztem némán magamtól. 

Sajnos a sors nem volt kegyes hozzám, mert az, hogy mennyire nem ta
láltam el a válaszszínt, jó pár nap múlva Aradon derült ki, ahol felperzselt 
gépemet viszontláttam. A repülőtér elhagyása után ugyanis hajszát indí
tottak utánam a németek és csak annak köszönhettem megmenekülésemet, 
hogy a Me—109-esek olajhőmérséklete még nem érte el a starthoz szüksé
ges hőfokot. 

Erről azonban én akkor mit sem tudtam : örültem a repülőszerencsének s 
annak, hogy újra láthattam magam alatt a Dunát. Gépemet mintegy 25— 
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30 m magasban aránylag sűrű páraréteg burkolta be, s ez nagy szerencsét 
jelentett, mert bennünket nem láthattak, mi viszont láthattunk annyit, 
amennyi feltétlen szükséges volt. Az öreg Duna ezen a tájon eléggé kanyar
gós, magasságot mégis tartanom kellett, hogy életben maradjunk. A pára 
helyenként annyira besűrűsödött, hogy a dőlésmérővel, meg a gyújtáskap
csolóm láncával ködrepülést kellett végeznem: ködrepülést, erre hivatott 
műszerek nélkül! 

Jobbra tőlem a dombok mind magasabbak voltak repülési magasságom
nál. Nem messze tőlem egy felriasztott vadászrepülőtér. 

,,Amíg a pára tart és a szerencsém nem hagy el" — gondoltam magam
ba —, addig nincsen baj, mert ez az út a felszabadított területek felé vezet 
és végső esetben Románia felé veszem az irányt. De vajon ott hogyan 
fogadnának? Ezt bizony nem tudnám megmondani. 

A pára helyenként felengedett, egy kicsit könnyebbé téve a tájékozódást. 
A korai napsugarak alatt jobbra tőlem Mohácsot véltem látni, és ez a re
pült idővel meg is egyezett. Itt el kellett hagynom a dombok és a pára 
védelmét. Helyesbítettem 165 fokra a merülés irányán, így kísérelve meg 
Zomfoor elérését. Itt még nem jártam, de a térképről 'megállapítottam, 
hogy vasúti csomópont, s így fel tudom ismerni. 

Épp azon elmélkedtem, hogy Zombor már nem lehet messze, amikor hir
telen kitisztult az idő és a látás tökéletes lett. 

„Ebben a derült időben nem folytathatom az utat, mert ez egyenlő lenne 
az öngyilkossággal, odaát a felszabadított területeken pedig nem halott 
hősökre, hanem élő emberekre van szükség" — gondoltam magamban és 
már el is határoztam, hogy sebességet gyűjtök, teljes gázt adok és a meg
engedett legnagyobb variométer állással egy zárt felhőrétegbe menekülök, 
hogy ott folytassam utamat tovább. 

Magasságmérőm 420 m-t mutatott, amikor elértem a felhőréteget és ebbe 
belebújva az előbbi kezdetleges „műszereimmel" újra ködrepülést végez
tem. Jó félóráig tartottam irányomat, gondolva arra, hogy így a légvéde
lemtől fedve vagyok és a vadászok sem fedezhetnek fel. 

Motorom csendesen járt. 35 perc múlva ellenőriztem a repült távolságot. 
„Már ott kell lennem" — mondtam és kisvártatva kibújtam gépemmel a 
felhőalap alá és láttam, hogy számításaim jók, mert alattam felcsillant a 
Palicsí-tó tükre. 

Űjra helyesbítettem a repülés irányán és most már 60 fokos szögben 
Szegedet vettem célba. A motor egyenletes zúgása és az alattunk elterülő 
táj szépsége végtelenül nagy nyugalmat adott, s percekre elfeledtette ve
lünk a vállalkozás veszélyességét. Utasom egész idő alatt nem szólt egy szót 
sem, de hallgatásából is éreztem, hogy bízik bennem, s ez a tudat jóleső 
érzéssel töltött el. 

A cél felé haladva egyszercsak a nagy városokat jellemző párából kibon
takozott előttem Szeged városa. Levettem a gázt és siklással közelítettem 
meg a repülőteret, amelynek fekvését már ismerem. 

Szerencsésen földet értem, de a kigurulás közben átfutott agyamon: ,,a 
feladatot végrehajtottam, de milyen lesz vajon a fogadtatás? Hiszen mégis 
csak ellenséges oldalról érkezünk! Node majd meglátjuk." 

A gép kigurulta magát és megállt. Sehol senki. A repülőtereket általában 
körülvevő gépágyúkból egyet sem láttam. Mindenütt az észbontó csend. 
Ezerféle gondolat futott át agyamon, még a legkellemetlenebb is: ae, hogy 
a németek esetleg újra visszafoglalták Szegedet. 

„Nem, ez nem lehet" — hesegettem el magamtól e gondolatot. 
Kiszálltunk és megindultunk a repülőtér épületei felé. A főépületbe érve 
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az egyik nyitott ajtón belátunk: egy asszony valamilyen tésztát gyúrt. Uta
som köszönt — oroszul. 

Az asszony fogadta és nyugodtan dolgozott tovább. 
Beljebb mentünk. Egy másik szobában orosz katona feküdt — pihent. 

Ránk nézett, utasom köszönt neki, ő is fogadta. A hangsúlyból azt éreztem, 
hogy azt kérdezi: kik vagyunk? 

Majd felült az ágyon és csak akkor láttam, hogy milyen hatalmas ember. 
Ruhája gyűrött volt, de kifogástalanul tiszta. 

Utasom elmtmdta, hogy mi parlamenterek vagyunk, Magyarországról re
pültünk át és a városparancsnokkal akarunk beszélni. 

A katona kihúzogatta ruháját és arra a szóra, hogy ,,parlamenter", ke
ményen tisztelgett és jelentette utasomnak: azonnal telefonálni fog. 

Átment egy másik szobába, s mi hallottuk a telefonálás zaját. Néhány 
perc múlva visszajött és jelentette, hogy mit végzett. 

Néztem ezt az embert és szinte csodáltam. Beleképzeltem magamat az ő 
helyébe. ,,Én nem tudnék ilyen nyugodt maradni" — gondoltam. Bámul
tam hatalmas termetét, enyhén mandulavágású szemét és hallgattam meleg 
hangját. Szívesen hallgattam, tehettem, mert a főszereplő nem én voltam. 

Elgondolkodtam: „hát ez lenne az a félelmetes orosz vöröskatona, akivel 
egész Európát rémisztgetik, akiről annyi rosszat mondanak?" 

Nem, ez nem lehet igaz. Ezek a szürkéskék szemek nem lehetnek egy 
rossz ember szemei. Ez a magatartás nem rossz ember magatartása, hiszen 
a mellette levő géppisztolyt még csak fel sem emelte, pedig szerintem jo
gosan megtehette volna. 

,,Nem és ezerszer nem, nincs igaza a propagandának!" 

* 

így és ilyen körülmények között ismertem meg az első szovjet embert 
egy kora őszi napon, 1944. november 7-e reggelén, egy olyan feladat vég
rehajtása közben, amire ma is büszke vagyok. 

Néhány perc telt el csupán és máris egy személygépkocsi érkezett. Egy 
szovjet százados tolmácsnőjével együtt kísért bennünket a városparancs
nokságra, ahol megismertük a magyarul jól beszélő Hajtovics alezredest, 
Szeged város katonai parancsnokát. 

(Vele és családjával jóval később találkoztam Szegeden, amikor a légi
forgalomnál teljesítettem szolgálatot és sok szép kellemes napot töltöttünk 
együtt.) 

A Tisza Szállodában székelő városparancsnokságon futárok jöttek és men
nek. Elnéztem magatartásukat, ahogy jelentettek, keményen és határozot
tan, biztonságot sugározva, mint egy győztes hadsereg katonái. A jelentések 
után baráti ölelés és enni-innivaló akadt számunkra bőven. 

Amíg utasom magasabb katonai vezetőkkel tárgyalt, kinéztem az abla
kon. Egyszercsak valaki hátulról megölelt: 

— Karós locsik, karós cselovek . . . — hajtogatja egyre. 
Természetesen nem értettem, hogy mit mondott. Amikor a tolmácsnő le

fordította és a sapkáján levő aranysast megláttam, értettem csak meg, hogy 
repülő és további utunkon ő fog kísérni bennünket. 

,,No ez gyors intézkedés, erre nem számítottam" — gondoltam magamba 
elismerően . . . 

Bőséges reggeli után újra kimentünk a repülőtérre és gépbe szálltunk. 
Velünk jött Luscsenkó alhadnagy is, s az ő utasításai mellett 50—60 m-en 
Szentes fele közelítettem meg Kecskemétet, a hadseregparancsnokságot. 
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A repülőtér egyik sarkába szálltunk le, ahol egy gépkocsi már várt ben
nünket és ezzel a hadseregparancsnokságra hajtottunk . . . 

Az éjszakába nyúló tárgyalások után fáradtan tértünk aludni, hogy más
nap reggel folytassuk utunkat a 2. Ukrán Front parancsnokságra, mely 
Arad mellett volt egy kis faluban. 

Nehezen jött álom a szememre. Űjra elgondolkoztam a szovjet katonák 
magatartásán s azon, hogy náluk nincsen olyan nagy különbség a magas
rangú tiszt és a közkatona között. Az érződik ki egyéniségükből, hogy a 
maga posztján mindenki végzi feladatait és ezért meg is becsülik őket. Üjra 
és újra éreztem, hogy helyesen cselekedtem, amikor e feladat végrehajtására 
vállalkoztam. Ez a hadsereg igaz ügyért harcol, segíteni ebben hazafias 
kötelesség. A magunkkal hozott okmányok itt vannak a legjobb helyen. 

Idegfeszültségem e gondolatok közben lassan felengedett s álomba me
rültem. 

Szovjet emberek között 

November 8-án reggel, a megbeszélés értelmében megkezdtük a repülő
utat Malinovszkij marsall főhadiszállására. Luscsenko most is velünk jött. 

Az utasítás szerint 30 percig 300 m magasan kellett repülnöm, csak az
után emelkedhettem fel 800 m-re a jobb tájékozódásért. Rosszul esett ev, a 
bizalmatlanság és főleg az., hogy alig értem el a 800 m-t, megjelentek a kis, 
rövidtörzsű vadászgépek és hol mellettem, hol felettem repülve kísértek 
egészen Arad repülőteréig. 

Akkor rosszul esett, de mennyire bocsánatot kellett gondolatban kérnem 
tőlük és a szovjet hadvezetőségtől a gondoskodásért, amikor Malinovszkij 
marsall főhadiszállásáról visszatérve Aradon csak felperzselt roncsait ta
láltam meg gépemnek. 

Tehát nem ok nélkül vigyáztak reám. Tudták, hogy a magyar és német 
repülőegységek utasítást kaptak: „élve vagy halva elfogni a szökevényeket". 
Ezért volt szükség a kíséretemre, s a halál nem járt messze tőlem, amikor 
Arad felé repültem, csupán nem mert közel jönni a megfelelő kíséret miatt. 
A szovjet vadászok vigyáztak reám . . . 

Leszálltam az aradi repülőtérre. Innen gépkocsival mentünk Kuviba 
(Kovaszinc) Malinovszkij marsall főhadiszállására. A magyar hadseregben 
természetes volt, hogy magasabb parancsnokság csak kastélyban rendez
kedhet be, ezért szállodát, vagy hegyi szanatóriumot képzeltem el a front
parancsnok főhadiszállásaként. 

Ám gépkocsink egy kis földes parasztház előtt állt meg. Itt találkoztam 
a magyarországi hadműveletek vezetőjével, Malinovszkij marsallal. 

Az okmányok átvizsgálása után nagyon felderült az arca. Láthatóan ér
tékelte azokat, és egy aránylag rövid, de értékes beszélgetés után nekem 
és utasomnak külön szállást jelölt ki másnap reggelig. Reggel egy gépko
csin Luscsenkóval Arad, majd Tiszaföldvár felé vettük utunkat. Arad repü
lőterén szomorúan látom gépem roncsait. A németek,, mivel a levegőben 
nem férhettek hozzá, a földön tették tönkre. Luscsenko vigasztalt a tolmá
cson keresztül: ne bánkódjak — mondta —, kapok tőlük egy másikat. 

Tiszaföldváron Luscsenkóval laktam. Néhányszor kihallgattak. Részlete
sen ismertettem vállalkozásunk történetét. Néhány nap múlva Luscsenko 
kíséretében elmentem a szovjet propagandaezred hadirepülőterére. 

Itt, a fűtött sátorhangárok mellett, nagyon elcsodálkoztam azon a hadi-
gépezeten, amely hangszórókkal, nyomdákkal és repülőgépekkel felszerelve 
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fáradozott a háború megrövidítésén, a megtévesztett emberek helyes útra 
térítésén. S mint később tapasztaltam, nem eredménytelenül. 

Luscsenkó, akit nagyon megszerettem egyenes jelleméért és őszintesé
géért, csak egy napig maradt velem, a kapott utasításnak megfelelően át 
kellett adnia a propagandaosztály repülőparancsnokának. 

Másnap reggel Luscsenkó átnyújtotta Malinovszkij marsall levelét egy 
zömök, fogatlan, bőrkabátos, repülősapkás embernek, aki a levél elolvasása 
után hosszan nézett rám és kezet nyújtott, majd megölelt: 

— Lebegyev. . . Vaszilij Lebegyev — mutatkozott be, majd így folytatta. 
— Ti Dezider Csornüj partizán, locsik partizán, karós, karós . . . 
Csak néztem ezt az embert és este a szállásomon elgondolkoztam, hogyan 

lehetnek egy repülőnek ilyen rossz fogai. Jóval később, amikor ennek ere
detét elmesélte, bocsánatot kértem tőle. Még az 1941-es harcok idején egy 
felderítőgéppel lelőtték. Kényszerleszállás közben a bal karját törte, s több 
mint három hétig bujdosva érte el övéit. Ám ekkorra már ínyét megtá
madták a nélkülözés alatti egyoldalú táplálkozásból eredő bajok és fogai 
nagyrészben kihulltak. 

Hát ilyen ember volt a parancsnok a propagandaosztály repülőinél. De 
hozzá hasonló egyéniség volt a többi beosztott pilóta is, akár Alexej evet, 
Jenint vagy bármelyik másikat említeném. 

Gépeink nem voltak korszerűek, de a célnak megfeleltek, mert vállalko
zásaink (amiben én a navigátor szerepeit töltöttem be, hiszen az országot 
mint oktatópilóta nagyon jól ismertem) főleg röpcédulák ledobásaiból ál
lottak. 

Ezeket a feladatokat nagyon szerettem. 
Igen sok érdekes repülőfeladatot hajtottunk végre, amelyben a veszélyt 

a földi elhárítás jelentette, ia németeknek ugyanis sok esetben annyi ben
zinjük sem volt, hogy gépeikkel elstartoljanák. Inkább felgyújtották őket. 

Elsősorban az iparvárosokat látogattuk meg, és a röpcédulákon felhívtuk 
a lakosságot, hogy ne engedjék leszerelni a gyárakat, a gépeket, ne enged
jék kirabolni az országot, mert akkor nem indulhat meg újra az élet. 

Komárom, Győr, Szombathely, Kaposvár. Pécs voltak ezek a városok. Az 
amerikaiak már többször megbombázták őket. 

A sok feladat között azért voltak olyanok is, amikor majdnem ráfizettünk. 
Egyszer Székesfehérvár alatt egy alulról jövő lövedék szétszakította a gép 
belső merevítőjét és Alexej lábát annyira felhasította, hogy éppen csak 
haza tudta vinni a gépet. Persze érthető, hogy ilyen kalandokban magam 
is kaptam szilánkot, de ez már mind csak emlék csupán. 

Jeninnel tett útjaink során egyszer kora hajnalban kényszerleszállást haj
tottunk végre motorhiba miatt a Balaton mellett. Jenin a hibát kijavította, 
de alig tudtunk elstartolni és alacsonyrepüléssel elmenekülni: az alulról 
felzúduló géppuskák tüze 27 találattal hagyott nyomot gépünkön. Ma is 
csodának tűnik, hogy élve és csak kisebb szilánkokkal, hogyan úsztuk meg 
ezt a kalandot. Nagy szerencsénk volt. 

Aztán beköszöntött a téli hideg és azok a ködös napok, amikor mozgás
képtelenségre voltunk kárhoztatva, ily módon volt időm gondolkodni az 
igazságos és igazságtalan háborún. 

Ekkor történt a hadtörténelem egyik leggyalázatosabb tette, amikor Bu
dapesten a fasiszták meggyilkolták a szovjet parlamentereket. Eszembe ju
tott a magam példája. Hogyan fogadtak és hogy bántak velem, amikor Sze
geden földet értem. 

Most jöttem rá, milyen különbség van a két világnézet között és milyen 
különbség van a német fasiszták és a szovjet emberek között. . . 

168 



A ködös napok alatt sem tétlenkedtem. Megismertem a szovjet repülők 
szokásait — megismerkedtem felfogásaikkal és egy tolmács segítségével a 
cirill betűk elsajátításába kezdtem. 

Ügy éreztem jó munkát végeztem a télen. 
Közel hat hónapig éltem a propaganda osztály repülői körében a legtel

jesebb szabadságban, segítve nekik küldetésük teljesítésében. 
A búcsúzás fájdalmas perceit azzal rövidítették meg, hogy egy óra alatt 

elláttak a legfinomabb katonai és polgári felszereléssel, majd hirtelen egy 
katonai kocsiba gyömöszöltek és csak annyit engedtek látni, hogy könny
homályos szemem mellett az övék is párás volt az utolsó kézszorításkor. 

Valahogy úgy éreztem, hogy találkozni fogunk és majd vissza tudom 
adni azt a szeretetet, amit tőlük kaptam életem legválságosabb napjaiban. 
Mert soha nem hagytak egyedül lenni, érezték, hogy vannak nekem is sze
retteim, akikre gondolok . . . 

A kocsi elrobogott velem, hogy Budapesten a Hősök terén kísérőm át
adjon az Ideiglenes Kormány honvédelmi miniszterének. 

1945. május 1-én érkeztem a fővárosba, ahol beosztást kaptam a Hon
védelmi Minisztériumban. 

A felszabadult új életben 

Az új hely nem volt nekem való: a segédtiszti beosztás ugyanis a szabad
levegőt szerető embernek nincs kedvére. Kikértem magamat a műszaki 
hadosztályhoz, a hídépítéshez, ahol a levegő és a nyílt tér visszaadta egy 
részét életelememnek. Repülni ugyanis akkor még nem lehetett: az új had
seregnek nem volt légiereje. 

Leszerelésem után, egy-két viszontagságos hónap múlva, megpályáztam 
a MASZOVLET-hoz hirdetett másodpilótái állást. 

A felvétel egyszerű volt, már csak azért is, mert a felvételnél egy szov
jet ember volt jelen: Bocskarov, a vállalat szovjet igazgatója, az AERO-
FLOTT képviselője. 

Miután átnézte repülőokmányaimat, amelyben benn volt a 16 repült típus 
igazolása, csak annyit kérdezett, hogy szeretek-e repülni? 

— Természetesen — feleltem. 
— Na itt lehet és sokat —, majd megkérdezte, ismerek-e szovjet repülő

ket? Megemlítettem Lebegyev, Alexejev, Jenin, Luscsenko nevét. 
Míg az elsőknél felderült az arca, az utolsónál elborult. Csak egy ezt kö

vető beszélgetés után értesültem hivatalosan Luscsenko hősi haláláról. 
A felvétel után még két napig nem tudtam kimenni a repülőtérre, ámi 

akkor Budaőrsön volt, de miután megkaptam azokat az okmányokat, ame
lyek feljogosítottak a repülőtérre való belépésre, azonnal elindultam. Bol
dogan szívtam magamba azt a levegőt, amit 14 évig élveztem: a szabad 
repülőtéri illatot, a fű és á benzin keverékét. 

Hogy milyen boldog voltam, azt talán egy a repülést nem ismerő ember 
nem is tudja felfogni, mert a szabad levegő, melyben az elégett benzin -41-
lata belekeveredik, olyan hatással van az emberre, hogy azt szavakban ki
fejezni nem tudom, de talán nem is lehet. 

Már a harmadik napja tartott ismerkedésem a repülőtérrel, amikor a le-
és felszálló repülőgépek figyelése közben valaki hátulról megölelt és meg
csókolt. El nem lehet képzelni meglepetésemet és igen nagy örömömet — 
és ekkor könnyeztem harmadszor életemben —, amikor felismertem Alexe-

169 



j evet, majd nemsokára rá a hangárból kijövet Lebegyevet, aki mint veze-
tőmlóta dolgozott az AEROFLOTT-nál. 

Alig, hogy feleszméltem örömteli csodálkozásomból, valaki hátulról ismét 
a nyakamba ugrott. Harsány nevetéséből rögtön tudtam: ez csak Jenin le
het, akit annakidején is örökvidám jelleméről ismertünk mindnyájan . . . 

Alexejev egy kicsit még sántított, de ez szerinte nem volt veszélyes. Je
nin — az egyetlen nőtlen ember — egy kicsit meghízott. Lebegyev megcsi
náltatta fogait és büszkén mutatta be családját. Itt ismerkedtem meg Men-
sikowal, a repülőtér főnavigátorával, akinek tapasztalatai igen sokban se
gítettek nekem a légiforgalmi repülés szétágazó követelményeinek megis
merésében. 

Az általunk repült PO—2 és a nagyobb gép, a LI—2 soha nem hagytak 
cserben bennünket, mert üzembiztonságukkal, no meg a szovjet alaposság
gal betartott felülvizsgálatokkal teljes biztonságot nyújtottak utasnak és 
személyzetnek egyaránt. 

Felejthetetlen szép utak alatt lettem forgalmi pilótává és teljesítettem 
szolgálatot egészen addig, amíg meg nem szűnt a magyar—szovjet vegyes 
repülővállalat. 

* 

Ha az írás embere lennék, talán találnék szavakat arra a nagy űrre, amit 
maguk után hagytak, amikor már nem éreztem magam mellett Lebegyev 
szerető gondoskodását, Alexejev reám is ható magabiztosságát és nem hal
lottam Jenin harsogó, őszinte nevetését. 

Azóta sok víz lefolyt a Volgán és a Dunán — az élet megy tovább. Min
den évben adózom Luscsenkónak és a többi elvtársamnak a hős parla
menterek emlékművénél egy kis ibolyacsokorral szeretetem és megbecsü
lésem jeléül. 

így végződött egy repülővállalkozás története, ami egy ember életének 
nem kis szakasza és boldogságának része. 
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