
 188

SZAKTÖRTÉNET 

A  MAGYAR  LÉGIDESZANTCSAPATOK  
ALKALMAZÁSÁNAK,  HADITECHNIKAI  

ESZKÖZEINEK  ÉS  SZERVEZETÉNEK  FEJLŐDÉSE 

(1933-1945) 

I. RÉSZ. 

Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő1 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tanulmányban a magyar légideszantcsapatokat vizsgáljuk 
létrehozásuktól a második világháború végéig. A vizsgálat elvi 
alapját a haditechnika, a harceljárás és a katonai szervezet össze-
függését feltáró hadtudományi törvényszerűség2 képezi. Az első 
részben a harceljárás elméleti alapjait, a légideszantcsapatok jelentő-
sebb műveleteit és alkalmazási tapasztalatait mutatjuk be. Az elmélet 
leírásával párhuzamosan annak a magyar katonai teoretikusnak, illetve 
parancsnoknak a munkásságát is ismertetjük, akiknek hazánkban a 
legmarkánsabb szerepe volt a légideszantcsapatok helyének és szerepé-
nek megfogalmazásában, illetve a csapatok felállításában, szervezésé-
ben és fejlesztésében. A magyar légideszantcsapatokra jellemző harcel-
járáshoz kötődően néhány a légideszant szervezetekhez kapcsolódó légi 
ellátási tapasztalatot is ismertetünk. Második lépésként részletesen fog-
lalkozunk a magyar légideszantcsapatok felszerelésével és fegyverze-
tével. Ezt követően a magyar légideszantok szervezeti struktúrájának 
változásait elemezzük. Végezetül a haditechnika, a harceljárás és a 
szervezeti változások területére vonatkozó következtetéseket fogalmaz-
zuk meg. 

                                                      
1 Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanár. 
  Hegedűs Ernő százados, MH HTEK. 
2 Dr. Turcsányi Károly: Az ember – haditechnika rendszer a tudományos tech-
nikai forradalomban, Honvédelem, 1988. 8. sz. 83-93. o. 
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I. A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK ALKALMAZÁSI  
ELVEI ÉS JELENTŐSEBB MŰVELETEI 

1.1. A magyar légideszant alkalmazás elméleti hátterének 
és harceljárásainak létrejötte 

A magyar katonai szakértők közül két személyt említünk meg a 
légideszantcsapatok alkalmazásával kapcsolatban. A korszerű légi há-
ború elméletét magyar részről külföldi források alapján feldolgozó 
Szentnémedy Ferenc repülő vezérkari ezredes munkáiban jelentős ter-
jedelemben voltak jelen a légideszantról szóló írások. A kérdést teljes 
mélységében, figyelemre méltó alapossággal tárgyalta. A légideszantok 
harceljárásának gyakorlati kidolgozását és a szervezetek felállítását 
azonban Bertalan Árpád őrnagy végezte el. A magyar légideszantcsa-
patok alkalmazása fejlődésének vizsgálata szempontjából a két katonai 
szakértő munkásságát együtt érdemes vizsgálni. 

Szentnémedy Ferenc 1896-ban született Orsován3. A hadapródis-
kolán 1914-ben végzett. Katonai szolgálatát az első világháborúban, 
egy gyalogezrednél kezdte meg az orosz hadszíntéren. 1917-ben a 
bécsújhelyi repülő-megfigyelői tanfolyamra küldték, így a következő 
évtől fedélzeti megfigyelőként teljesített szolgálatot. Szolgálatáért az 
olasz hadszíntéren elnyerte a Vaskorona Rendet. 1918-ban végezte el 
a temesvári pilótaiskolát, ezután főhadnagyi rendfokozattal, pilóta-
ként harcolt. 1923 és 1925 között végezte el a Hadiakadémiát. A né-
metül, olaszul és angolul is kitűnően beszélő fiatal százados figyelme 
ekkortól a légierő katonai teoretikusai és az új légierő alkalmazási el-
méletek felé fordult. Az akadémiát követően két évig teljesített szolgá-
latot egy dandárparancsnokságon vezérkari tisztként. 1927-től a Lég-
ügyi Hivatal osztályvezetőjévé nevezték ki. Egy évvel később azonban 
már a Hadiakadémián volt. Itt kibontakoztathatta elméleti képességeit, 
átadhatta és tovább szélesíthette ismereteit. Kezdetét vette 
Szentnémedy Ferenc rendkívül gazdag publikációs tevékenysége, ame-
lyet közel tizenöt éven át folytatott.  

                                                      
3 Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Ister, Budapest, 
2001. 
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1930-tól a katonai szaksajtóban – főként a Magyar Katonai 
Szemle hasábjain – számos szakcikket jelentetett meg úgy a légierő ál-
talános alkalmazási elvei4, mint a légideszantcsapatok tárgykörében. 
Tudományos munkásságának jelentős részét tette ki a légideszant témá-
jának vizsgálata. 1931-ben közölt, „Lehet-e már merőleges hadászati 
átkarolásról beszélni?”5 című cikke az első tudományos jellegű írás 
hazánkban, ami a légideszantcsapatok alkalmazásának lehetőségét 
felvetette. A légideszantok alkalmazási lehetőségét elsősorban az ellen-
ség védelmi vonalának áttörésében látta. Ebben a korai cikkében ejtő-
ernyős-deszanttal nem foglalkozott, csak a szállító repülőgépek leszálló 
módszerrel kivitelezett deszant tevékenységét vizsgálta. Gépenként 8 
lövészkatona, 1-1 géppuska és aknavető szállítását tartotta kivitelezhe-
tőnek, ilyen kapacitás mellett vizsgálta a deszantműveletek lehetséges 
hatását, elkészítve, a létszámra és leszállózóna méretére vonatkozó 
hozzávetőleges számvetéseit is. Véleménye szerint, ha nem is a hadmű-
veleti, de a harcászati szinten mindenképpen hatékony lehet a függőle-
ges átkarolás megvalósítása. Emellett nagy segítséget jelenthet folyam-
átkelések végrehajtásakor is. 1932-ben írott, „A korszerű hadászat 
hatása a légierő működésére”6 című cikkében ismét a függőleges átka-
rolás lehetőségeit elemezte. A mögöttes területen kirakott légideszant 
légierő általi közvetlen támogatásáról, a nehézfegyverzet – gépágyú és 
ágyúk – deszantolásának lehetőségeiről, a francia gyakorlatokon alkal-
mazott légi szállítású robbantó különítményekről értekezett és tudósí-
tott. Még ugyanebben az évben „A légierő befolyása a hadászatra”7 
címen közölt le egy hosszabb cikket, amelyben a légi szállítású alakula-
tok alkalmazási korlátait tárgyalta részletesen. Megemlítette az időjárás 
szabta korlátokat, az esetleges (hang utáni, „fülelőkészülékes”) bemé-
rés lehetőségeit, és a deszantelhárítás megszervezésének lehetséges 

                                                      
4 Szentnémedy Ferenc légierő-alkalmazással kapcsolatos széles körű elméleti 
munkásságát teljes mélységében tárgyalja és elemzi: M. Szabó Miklós: A Ma-
gyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – szervezeti fejlődése és há-
borús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 14-22. o. 
5 Szentnémedy Ferenc: Lehet-e már merőleges hadászati átkarolásról beszélni? 
Magyar Katonai Szemle 1931. 2. sz. 124-139. o. 
6 Szentnémedy Ferenc: A korszerű hadászat hatása a légierő működésére. Ma-
gyar Katonai Szemle 1932. 2. sz. 61-110. o. 
7 Szentnémedy Ferenc: A légierő befolyása a hadászatra. Magyar Katonai 
Szemle 1932. 10. sz. 96-118. o. 
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módjait, várható sikerességét. Összességében nem ítélte leküzdhetet-
lennek ezeket a korlátokat. 

Szentnémedy Ferenc 1933-ban „A repülés” címen megjelent 
könyvében8 ismertette az önálló légi háború elméletét. Főként az olasz 
Giulio Douhet légi uralomról megfogalmazott elméletére9 támaszkod-
va írta meg tanulmányait. Önálló légierő létrehozását szorgalmazta. Ki-
fejtette, hogy a légierő megjelenése gyökeresen megváltoztatta a háború 
lefolyását, mivel a küzdelem kiterjed az ellenfél mögöttes területeire, 
tartalékaira, katonai objektumaira, közlekedési és ipari kapacitásaira is. 
Kilátásba helyezte, hogy egy erős bombázó légierő nagy mélységű 
csapásai az ellenség teljes szétzúzásához, erőforrásainak teljes felmor-
zsolásához is elvezethetnek, ezért hadászati bombázóflotta létrehozását 
javasolta. Leszögezte, hogy a légifölény megszerzése esetén a légierő 
olyan mértékben képes bénítani az ellenfél szárazföldi csapatainak 
mozgását, hogy az gyakorlatilag lehetetlenné válik. Véleménye szerint 
a tüzérségi eszközök – köztük a páncéltörő tüzérség eszközeinek - első 
világháború óta lezajlott fejlődése a szárazföldi haderőnem harcászatát 
blokkolják és merevvé, manőverektől mentessé, defenzív jellegűvé te-
szik. Ugyanakkor – éppen a szárazföldi hadműveletek állásharccá me-
revedését megakadályozandó – a légierő alkalmazási lehetőségei között 
rámutatott a védelem áttörésekor alkalmazható függőleges átkarolás 
előnyeire, amelyet nagy kapacitású szállító repülőgépek leszálló mód-
szerrel végrehajtott deszanteljárásával tartott kivitelezhetőnek. Korai 
írásaiban Szentnémedy Ferenc nagy léptékben, elméleti szinten vizs-
gálta egyfajta idealizált, nagyméretű és önálló légi haderőnem alkalma-
zási lehetőségeit. Ehhez mérten a háború kimenetelét meghatározó sze-

                                                      
8 Szentnémedy Ferenc: A repülés. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933. 
9 Giulio Douhet (1869-1930) dandártábornok, olasz katonai teoretikus. Az első 
világháború folyamán egy repülőalegység parancsnoka, a vezérkari akadémia 
elvégzése után 1923-ig az olasz légierő központjának vezetője volt. A légierő 
alkalmazási elveire vonatkozó elméletét 1921 és 1929 között publikálta. Néze-
te szerint a háború kimenetelét a légierő - a légi uralom megszerzését követően 
- képes eldönteni önálló légi háború megvívásával. A légierő alkalmazásának 
fő célja szerinte az ellenség hátországának pusztítása a termelő, ellátó, és táro-
ló kapacitások, illetve a közlekedési rendszer rombolása. Ezekhez, a felada-
tokhoz önálló légierő létrehozását javasolta. Úgy vélte, hogy a kis létszámú 
szárazföldi és haditengerészeti erők feladata a háború befejező időszakában a 
légierő által térdre kényszerített ellenséges ország megszállása. M. Szabó Mik-
lós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – szervezeti fejlő-
dése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999. 13. o. 
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repet tulajdonított a légierőnek, és erős túlzásként felvetette a száraz-
földi haderőnem légierő alá rendelődésének lehetőségét is. 

A douhetizmus legmarkánsabb képviselőjének nevezhető 
Szentnémedy Ferenc írásai több szakember ellenvéleményét váltották 
ki. Kritikusai rámutattak, hogy a légierő önmagában nem képes terüle-
tek elfoglalására és ellenőrzésére10. Ebben az évtizedben fejlődött ki a 
gépesített hadviselés eszközrendszere és elmélete, napvilágot láttak a 
német, szovjet és angol teoretikusok ilyen témájú publikációi. Így 
egyre egyértelműbbé vált, hogy a jövő szárazföldi hadviselése manőve-
rező jellegű lesz. Ezért kritikusai rámutattak arra is, hogy a légierő 
kizárólagos alkalmazása helyett reálisabb a szárazföldi haderőnem – 
különösen a gépesített csapatok – és a légierő együttműködésének ak-
tuális kérdéseire koncentrálni. Az évek előrehaladtával, kritikusai ha-
tására véleménye és írásainak hangvétele is megváltozott, reálisabbá 
vált. Eltávolodott az önálló stratégiai légierő felállításáról vallott néze-
teitől, érdeklődése egyre inkább a légierő támogató szerepe felé fordult. 
Elismerte, hogy a korszerű harc leglényegesebb eleme a gépesített 
csapatok és a légierő együttműködése.11 A légierő vezérkari főnöke-
ként már hivatalosan is azonosult a légierő és a szárazföldi haderőnem 
szoros együttműködését hangsúlyozó elvekkel. Kiadatta a légierő tevé-
kenységét meghatározó irányelvet, amely a legfontosabb követel-
ményként rögzítette, hogy a légierők a szárazföldi erők harcát „első-
sorban közvetlenül támogassák”.12  

Szentnémedy Ferenc tehát reagált a kritikákra, finomította és ak-
tualizálta nézeteit. A Magyar Katonai Szemle légügyi rovatának vezető-
jeként továbbra is számos cikket jelentetett meg a légierőről és a légi-
erő együttműködéséről a gépesített csapatokkal13. Ugyanakkor – a 
gépesített csapatok gyors előrenyomulását biztosító eszközként, illetve 
a légierő területfoglalási képességeit bizonyítandó – egyre többet és 

                                                      
10 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 
1999. 15. o. 
11 Uo. 21-22. o. 
12 Nagyváradi – M. Szabó – Winkler: Fejezetek a magyar katonai repülés tör-
ténetéből. Műszaki Könyvkiadó, Bp; 1986.  186. o.  
13 Szentnémedy Ferenc: A légierők és a többi fegyvernemek kölcsönviszonya. 
Magyar Katonai Szemle, 1938. 7. sz. 132-149. o. 
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egyre hosszabban publikált a légideszantcsapatok alkalmazásának 
elméletéről, illetve a külföldi gyakorlatok ilyen vonatkozású tapasztala-
tairól. Számos cikkben hívta fel a figyelmet a légideszanttal kapcsola-
tos külföldi tapasztalatokra, a nagy léptékű szovjet ejtőernyős gyakor-
latok eredményeire, tapasztalataira.14  

„A repülők harcai és a repülőterek védelme”15 című, 1935-ben 
írott cikkében kitért a repülőterek elleni légideszant-támadás lehetősé-
gére is. Lehetségesnek tartotta ejtőernyővel, vagy leszálló módszerrel 
kirakott kémek, diverziós célú robbantó csoportok, illetve ejtőernyős-
gyalogság és nagyobb légi szállítású erők megjelenését a repülőtere-
ken. Az olasz-abesszín háború légi tevékenységéről tudósító, 1936-ban 
leközölt két cikkében16 részletesen foglalkozott az olasz légierő ejtőer-
nyős légi ellátási műveleteivel, az alkalmazott szállítógép-típusokkal és 
az ejtőernyős teherkonténerekkel is. A cikkben ismertette a légi szállí-
tás napi normáit, az ellátott alakulatok méretét. A légierő tevékenységi 
területei közül külön kiemelte a légi szállítások sikerességét, hangsú-
lyozva annak fontosságát a nehéz terepen folytatott szárazföldi művele-
tek körülményei között. Rámutatott arra, hogy ezzel az eljárással in-
tenzíven növelhető a szárazföldi erők előrenyomulásának sebessége, 
dinamizmusa. 

„A függőleges átkarolás kérdéséhez”17 című, 1937-es írásában a 
légideszantok harceljárásáról értekezett. A légideszant-támadást két 
részre osztotta fel: az első lépcsőben ejtőernyős roham-gyalogság tá-
madná a kijelölt objektumot. Az ejtőernyőscsoport - a lehetőségekhez 
mérten – repülőteret, esetleg leszállásra alkalmas terepszakaszt foglalna 
el, majd az általuk biztosított területre érkeznek meg a nagy létszámú 
légi szállítású gyalogság és a támogatáshoz szükséges tüzérségi eszkö-
zök. Az arányokat hozzávetőleg 1:3 érték körül ítélte jónak. A 

                                                      
14 Szentnémedy Ferenc: A múlt évi hadgyakorlatok és azok tapasztalatai. Ma-
gyar Katonai Szemle, 1936. 3. sz. 112-124. o. 
15 Szentnémedy Ferenc: A repülők harcai és a repülőterek védelme. Magyar 
Katonai Szemle 1935. 3. sz. 114-128. o. 
16 Szentnémedy Ferenc: A repülők szerepe az olasz-abesszín háborúban, Ma-
gyar Katonai Szemle 1936. 4. sz. 102-117. o. és Az olasz repülők működése 
Abesszíniában. Magyar Katonai Szemle 1936. 9. sz. 102-117. o. 
17 Szentnémedy Ferenc: A függőleges átkarolás kérdéséhez. Magyar Katonai 
Szemle 1937. 2. sz. 97-104. o. 
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légideszant harcászati szerepét – az ellenség utánpótlási, kommunikáci-
ós és felvonulási vonalainak elvágása mellett – a folyamátkelések tá-
mogatásában, műszaki zárakkal jelentősen megerősített védelem áttöré-
sében és az üldözésben látta. 

„Az ejtőernyős csapatok újabb katonai jelentősége”18 című, 1937-
ben kelt írásában az ejtőernyős légi utánpótlással kapcsolatos olasz és 
japán tapasztalatokról, a francia, csehszlovák, angol és amerikai ejtőer-
nyős szervezési kezdeményezésekről, a szovjet deszantok ugrási tech-
nikáiról tudósított. Megemlítette, hogy a szovjet ejtőernyőscsapatok 
könnyű harckocsik több darabban végrehajtott ejtőernyős deszanto-
lásával kísérleteznek és ismertette az előző évi szovjet hadgyakorlat 
tömeges légideszant-dobását. 1938-ban „Az ejtőernyős légigyalogság 
értékelése” címmel közölt le egy hosszabb tanulmányt19 a Magyar Ka-
tonai Szemle oldalain. Ebben részletesen tudósított az angol, a francia, 
a lengyel és a cseh tapasztalatokról, gyakorlataikról és a kiképzéstech-
nika speciális eszközeiről – köztük ugrótornyokról. Felvetette, hogy az 
ejtőernyőscsapatok kiegészítésére műszaki alakulatokat is célszerű fel-
állítani és kiképezni vasúti pályatestek rombolására. Megállapította, 
hogy a légideszantcsapatokat a légierő kötelékében célszerű szervezni, 
állományukat pedig önkéntesekből kell felállítani. Az ejtőernyőscsapa-
tok lehetséges fegyverzeteként könnyű- és nehéz-géppuskát, aknavetőt 
és szétszerelhető 37 mm-es páncéltörő ágyút jelölt meg. „A vitorlázó 
repülés új irányai”20 című írásában a repülőgépes vontatás technikai 
megoldásait tárgyalta. A vitorlázó repülőgépet főként a hajózóállomány 
előképzéséhez szükséges eszköznek tekintette, a cikk végén azonban 
megemlítette a „katonai távfeladatok” végrehajtásának lehetőségét is.  

„Repülő vállalkozások az ellenség hátában” című, 1939-es kétré-
szes cikkében21 a légideszant-eljárással végrehajtható „különleges fel-
adatokat” tárgyalta, ami alatt ügynökök kirakását és diverzió végrehaj-

                                                      
18 Szentnémedy Ferenc: Az ejtőernyős csapatok újabb katonai jelentőssége. 
Magyar Katonai Szemle 1937. 4. sz. 115-131. o. 
19 Szentnémedy Ferenc: Az ejtőernyős légigyalogság értékelése. Magyar Kato-
nai Szemle 1938. 3. sz. 130-142. o. 
20 Szentnémedy Ferenc: A vitorlázó repülés új irányai. Magyar Katonai Szemle 
1933. 9. sz. 89-108. o. 
21 Szentnémedy Ferenc: Repülő vállalkozások az ellenség hátában. Magyar Ka-
tonai Szemle 1939. 7. sz. 116-129. és 8. sz. 115-131. o. 
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tását értette az ellenség mögöttes területein. A légideszant-eljárással 
végrehajtott különleges hadviselés lehetőségeinek ismertetése után ki-
tért az általános harcászati deszantalkalmazások lehetőségeinek elem-
zésére is. Részletesen tárgyalta a leszálló módszerrel és ejtőernyős le-
dobással végrehajtható feladatokat. Ismertette a géppuskák, aknavetők 
és szétszedhető lövegek deszantolásának lehetőségét, illetve a szállító-
gépek szerepét a légideszant-technikával végrehajtott utánpótlás-
szállításban és a ledobásban. Tárgyalta a szovjet késleltetett ugrás mód-
szerét, ami a nagy magasságú ugrással és kis magasságú nyitással jel-
lemezhető, elősegítve a kötelék zárt alakzatban végrehajtott földe-
térését. Kitért a szovjet légierő könnyű harckocsik deszantolásával kap-
csolatos szállítórepülőgép-terveire és megemlítette az amerikai légierő 
lövegszállítási kísérleteit. 

Még ugyanebben az évben megjelent az „Ejtőernyős csapatok ki-
képzése és alkalmazása angol, francia és lengyel megvilágításban”22 
című, nagyobb lélegzetvételű tanulmánya, amelyben a légideszant-
harceljárással kapcsolatos elméleti fogalmakat és a kiképzési eljáráso-
kat ismertette. A harceljárással kapcsolatban foglalkozott az objektu-
mok birtokbavételével és rombolásával, repülőterek elfoglalásával, ül-
dözéssel, oldalbiztosítással, és a hegyi harc támogatásával is. Ismét 
foglalkozott a teherdobások lehetőségével. A kiképzés tekintetében em-
lítette az erőnléti edzések fontosságát, a szoktatórepüléseket, az ugró-
tornyokat és más speciális eszközöket. Megemlítette a tárolás speciális 
követelményeit és eszközeit. 

Szentnémedy Ferenc publikációs tevékenységét nagymértékben 
befolyásolták a külső körülmények, katonai pályafutásának alakulása, 
később a háborús események is. 1934-től, rep. vk. őrnagyi rendfokozat-
tal ismét a Légügyi Hivatal osztályvezetőjeként tevékenykedett, majd 
1938-tól 1939-ig rep. vk. alezredesként ellátta a légierő vezérkari főnök 
teendőit is23. Így egyre kevesebb ideje maradt a publikálásra. Még eb-
ben az évben ismét katedrára állt a Hadiakadémián, és két évet ott töl-
tött. Ekkor jelentek meg utolsó cikkei. 1940-ben „A nyugati német si-

                                                      
22 Szentnémedy Ferenc: Ejtőernyős csapatok kiképzése és alkalmazása angol, 
francia és lengyel megvilágításban. Magyar Katonai Szemle 1939. 9. sz. 120-
135. o. 
23 Nagyváradi – M. Szabó – Winkler: Fejezetek a magyar katonai repülés tör-
ténetéből. Műszaki Könyvkiadó, Bp; 1986. 190. o. 
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kerek titka24” című cikkében a holland védelmi rendszer légideszant-
támogatással végrehajtott áttöréséről írt. Kijelentette, hogy a rendkívül 
dinamikus szárazföldi műveletek sikerének titka a támogató légierőben 
és a légideszantok széles körű alkalmazásában rejlett. Utalt arra is, 
hogy éppen tíz évvel azelőtt hívta fel először a magyar szakmai közön-
ség figyelmét a légideszantok aktualitására, szervezésük és fejlesztésük 
fontosságára. 

A háború azonban megtörte elméleti munkásságát. 1941-ben a Lé-
gierő Parancsnokság törzstiszti beosztásában szolgált, majd 1942-től a 
Légügyi Főcsoportfőnökség IV. Csoportfőnökségének vezetője volt. A 
háború következtében megnövekedett mennyiségű elfoglaltságai ekkor-
ra lehetetlenné tették az elméleti-publikációs tevékenységet, így rovat-
vezetői megbízatásáról is le kellett mondania. Mindez azonban már 
nem befolyásolta a magyar légideszant ügyének fejlődését. Ekkorra már 
felállt a magyar ejtőernyős-zászlóalj, amelynek fejlesztését a külföldi 
alkalmazási példák és a szövetségesektől nyert információk is segítet-
ték. Szentnémedy Ferenc rep. vk. ezredest 1943-ban nyugdíjazták. 
Még ebben az évben újra behívták és hadműveleti területre küldték. 
1944-ben orosz fogságba esett, ahol négy évet töltött. A nyugállomá-
nyú ezredest 1969-ben temették el a Farkasréti temetőben. 

Összességében Szentnémedy Ferenc tanulmányai voltak az első 
olyan magyar nyelvű írások, amelyek nagy terjedelemben, komplexitá-
sában tárgyalták a légideszantcsapatok harceljárásának, alkalmazási ta-
pasztalatainak és haditechnikai eszközeinek, illetve szervezetének té-
makörét25. A légideszant területén kifejtett széles körű elméleti 
munkássága és publikációs tevékenysége megfelelő elméleti alapot te-
remtett a katonai vezetés számára a magyar légideszantcsapatok felál-
lításához. Elméleti síkon bizonyította be, hogy a gépesített csapatok és 
a velük együttműködő támogató légierő mellett a légideszant alkalma-
zása a korszerű harc harmadik alapeleme. Kimondta a légideszanterők 
légierő alá rendelésének célszerűségét és javaslatot tett a műszaki ké-
pességek kialakítására. Kimutatta, hogy az ejtőernyősdeszantot légi 
szállítású gyalogsággal és tüzérséggel kell megerősíteni. Cikkezett a 

                                                      
24 Szentnémedy Ferenc: A nyugati német sikerek titka. Magyar Katonai Szemle 
1940. 8. sz. 340-344. o. 
25 Szentnémedy tizenöt éves szakírói-teoretikusi tevékenysége folyamán közel 
száz cikket publikált, amelyeknek jelentős része - hozzávetőleg egyharmada – 
tárgyalta a légideszant területet. 
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szovjet eredetű, később a magyar ejtőernyősökre olyannyira jellemző 
„zuhanó ugrásról”26 és az ejtőernyős légi ellátásról is. Mindez jelentős 
hatást gyakorolt a magyar ejtőernyőscsapatok létrehozására, harceljárá-
sának és szervezeti kereteinek megteremtésére. 

A légideszantcsapatok szervezése-fejlesztése szempontjából ki-
emelkedő személyiség volt Bertalan Árpád aki 1898-ban Pozsonyban 
született. Polgári iskoláit Királyhidán, a hadapród-iskolát Bécsújhelyen 
végezte. Az első világháborúban zászlósként kezdte meg szolgálatát 
egy bosnyák vadászzászlóaljnál az olasz hadszíntéren. A temperamen-
tumos bosnyák katonákból a fiatal tiszt rohamosztagot szervezett és az 
ellenség védelmi rendszerén átszivárogva sikeres rohamvállalkozásokat 
hajtott végre, mélyen a vonalak mögött. Az egyik ilyen vállalkozás fo-
lyamán Bertalan Árpád hadnagy rohamosztagával a főerők támadását 
támogatta olyan módon, hogy éppen a támadás megindítása előtt rohan-
ta le az ellenség tüzérségének vezetési pontját. Az ellenség tüzérségé-
nek kikapcsolása lehetővé tette az osztrák-magyar erők áttörését az 
olasz védelmen. A sikeres vállalkozás végrehajtásáért megkapta a Má-
ria Terézia Rend Lovagkeresztjét, ami a legmagasabb kitüntetésnek 
számított. A Bertalan-féle rohamcsoport sikere azonban nem volt egye-
dülálló jelenség. Általában véve elmondható, hogy a számos megoldat-
lan harcászati problémával terhelt első világháború egyik legeredmé-
nyesebb területe minden hadviselő állam – de különösen a német és az 
osztrák-magyar haderő – számára a rohamharcászat létrejötte volt. Be-
bizonyosodott, hogy megfelelő számú automata fegyverrel felszerelt, 
magas szinten kiképzett, kiemelkedő fizikai állóképességű, motivált ál-
lományból olyan csoportok szervezhetők, amelyek – főként az ellenség 
mögöttes területein, kulcsfontosságú célpontok ellen végrehajtva ro-
hamfeladataikat – hatékonyan képesek támogatni a főerők támadását. 

                                                      
26 A szovjet légideszantcsapatok a nagy magasságú ejtőernyős dobás eljárását 
alkalmazták, mivel ettől remélték a légvédelemmel szembeni relatív védettsé-
get. Az egy gépből ugró ejtőernyős csoport szétszóródását a stabilizáló ernyő-
vel végrehajtott szabályozott (fékezett, pörgés és sodródás-mentes) zuhanás 
volt hivatva megakadályozni. Ennél az eljárásnál a főernyő esetében kézi nyi-
tást alkalmaztak, kis magasságon. A magyar ejtőernyőscsapatok felállításukkor 
ezt a módszert vették át. A német eljárás – amely csak 1943-tól honosodott 
meg hazánkban – a kis magasságú, bekötött rendszerű ejtőernyős ugrástól re-
mélt relatív védettséget. A német ejtőernyő ennek függvényében magas nyílási 
sebességű eszköz volt.     
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Az első világháborús rohamosztagok területén szerzett tapasztala-
tait a Magyar Királyi Honvédség újjászervezésének időszakában kama-
toztathatta. Ekkor feladatul szabták számára, hogy vesse papírra a ro-
hamharcászatot megvalósító gyalogsági alegységek szervezésével 
kapcsolatos elképzeléseit. Így főként Bertalan Árpád százados nevéhez 
köthető27 annak az 1937-es okmánynak a megfogalmazása, amely a 
gyalogságon belül létrehozandó különleges szervezeti elemek irányel-
veit tartalmazta. Az okmányban leírták a nagy tömegben alkalmazott 
hagyományos gyalogság mellett létrehozandó kisebb létszámú, speciá-
lis feladatok ellátására hivatott vadász- és gránátos-koncepció alapel-
veit. A vadászalakulatok a könnyűgyalogos harceljárást alkalmazták 
volna, a gránátosegységek feladata a terv szerint a rohamharcászat kivi-
telezése volt. A tervek szerint dandáronként egy vadászzászlóalj és egy 
gránátosszázad létrehozására került volna sor, a gyalogság harcászati 
képességeinek javítása érdekében. Mivel a könnyűlövész- és roham-
egységek harcászatának lételeme a mozgékonyság, valamint a manő-
verszabadság volt, már ebben az okmányban lehetőségként merült fel a 
csapatok légi szállítású gyalogság, illetve ejtőernyősvadász formában 
történő szervezése. Végül a koncepció egy módosított formában való-
sult meg1938-39-ben. A vadászegységeket speciális könnyű fegyver-
zettel ellátott hegyivadász-alakulatok formájában hozták létre. A grá-
nátos-koncepciót pedig az ejtőernyősvadász-alakulatok felállításával 
valósították meg a gyakorlatban, mivel a repülőcsapatok parancsnoka 
éppen ebben az időben tett javaslatot az ejtőernyősképzés megindításá-
ra. Habár kimondottan és kizárólag légi szállítású gyalogság felállítá-
sára sem ekkor, sem később nem került sor, meg kell jegyezni, hogy a 
könnyű, szétszerelhető tüzérségi eszközökkel és fokozott tűzerőt bizto-
sító fegyverzettel felszerelt két hegyivadászdandár állománya szükség 
esetén alkalmas volt a légi szállítású gyalogság feladatainak ellátásá-
ra is. 

Az elméleti alapok lefektetését követően tehát megkezdődhetett az 
ejtőernyőscsapatok szervezetfejlesztési tevékenysége. Ebben kiemelke-
dő szerep jutott az akkor műszaki alegység-parancsnokként Komá-
romban szolgálatot teljesítő Bertalan Árpád századosnak, akit 1938-
ban megbíztak egy kísérleti ejtőernyőskeret szervezésével. Maga a 
megnevezés – kísérleti keret – jól jellemzi azt a helyzetet, amellyel meg 
kellett birkóznia. 1938-ban még sehol sem álltak rendelkezésre ejtőer-
nyőscsapatokkal kapcsolatos tapasztalatok. Habár már 1936 óta zajlot-

                                                      
27 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 9. o. 
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tak különféle helyi háborúk, amelynek tapasztalatait folyamatosan érté-
kelték a katonai szakértők, ejtőernyősök bevetésére ezekben nem került 
sor. A légideszant-fegyvernemet és annak fejlesztését úgy a szovjet, 
mint a német fél a lehető legnagyobb titoktartással kezelte, így csak ke-
vés érdemi információ állt a magyar katonai vezetés rendelkezésére. 
Teljesen természetes, hogy a tábornoki kar jelentős része kétségeinek 
adott hangot az ejtőernyőscsapatok felállításával kapcsolatban. A 
honvédelmi miniszter – aki szolgálaton kívül helyezett gyalogsági tá-
bornok (vezérezredes) volt – egy minisztériumi értekezleten élesen rea-
gált az ejtőernyőscsapatok felállításának költségvonzataira: „Egy ejtő-
ernyő 3000 pengő? Én egy gyalogost 300 pengőből felszerelek!”28 
Ebben a helyzetben kellett Bertalan századosnak kikísérleteznie az ej-
tőernyőscsapatok technikai eszközeit és harceljárását, egyúttal meg-
győznie a katonai felső vezetést az új típusú harceljárás hasznosságáról. 
A meggyőzésben jelentős szerep hárult a katonai vezetők előtt tartott 
különféle ejtőernyős bemutatókra. Az ejtőernyősök parancsnoka emel-
lett – szolgálati kötelmein jelentősen túlmutató - folyamatos „lobbyte-
vékenységet” folytatott csapatai fejlesztése érdekében. Számos esetben 
tett látogatást a Honvédelmi Minisztériumban. Emellett a Mária Terézia 
Rend Lovagkeresztje olyan kiváltsággal ruházta fel tulajdonosát, amely 
szerint, az bármikor kihallgatást kérhetett az uralkodótól, illetve a kor-
mányzótól. Két alkalommal élt ezzel a jogával, az ejtőernyőscsapatok 
fejlesztése érdekében kért bebocsátást Horthy Miklós kormányzóhoz. 
Az ejtőernyőscsapatok haditechnikai felszerelésének kifejlesztésében, 
a gyártás megszervezésében, elérhető árú eszközök – köztük a magyar 
ejtőernyőcsalád – rendszeresítésében, a későbbi szervezetfejlesztési bá-
zis létrehozásában elévülhetetlen érdemei voltak. 1940-ben Törzstiszti 
tanfolyamra vezényelték, ahol tovább mélyíthette elméleti ismereteit. A 
kísérleti keret szintjéről 1940-re zászlóalj szintre fejlesztette az ejtőer-
nyőscsapatokat, amelyekkel a katonai felső vezetés nemcsak hogy szá-
molt, hanem amelyeket – a gépesített csapatok és a légierő mellett – a 
korszerű hadviselés harmadik pilléreként ismert el29. 

A magyar ejtőernyőscsapatok által követett harceljárás – a szá-
zad, később zászlóalj szinten kivitelezett harcászati bevetések begya-
korlása mellett – mindvégig kitartott a diverziós csoportok alkalmazá-
sának koncepciója mellett. A kiképzés folyamán az ejtőernyősök 

                                                      
28 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világhábo-
rúban. Zrínyi, Budapest, 1987. 27. o. 
29 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 40. o. 
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diverziós jellegű tevékenységet, híd- és vasúti-pálya robbantást, jármű-
vek – mozdony és teherautó – használhatatlanná tételét, illetve vezeté-
sét gyakorolták30. Ebben szerepe lehetett az elméleti alapokat kidolgozó 
Szentnémedy Ferencnek, a műszaki képességek kialakítására vonatko-
zó javaslatának és az ejtőernyős-diverzióról írott cikkeinek, illetve az 
ejtőernyőscsapatok megteremtőjének nevezhető Bertalan Árpád mű-
szaki tapasztalatainak is. Voltaképpen ez a műszaki képességekkel fel-
ruházott kiscsoportos ejtőernyős-koncepció volt a leggyorsabban és 
legkisebb költségen megvalósítható. Ugyanakkor ez az általában nagy 
magasságú ugrással és kis magasságú kézi nyitással, teljes fegyverzettel 
kivitelezett ejtőernyős eljárás sokkal nagyobb kockázatvállalást és ma-
gasabb kiképzettségi szintet feltételezett, mint a tömeges, bekötött do-
báson alapuló német eljárás, ahol – a sérülések elkerülése érdekében – a 
személyi fegyverzetet is külön dobták. 

Bertalan Árpád százados munkásságának köszönhető, hogy a 
légideszantcsapatok tevékenységét írásos formában, a szabályzatok 
szintjén is kidolgozták. Az 1939-es Harcászati Szabályzat anyagába 
már bekerültek a légierő és a szárazföldi csapatok együttműködését 
szabályzó passzusok. A légideszantok működését, a velük megvalósí-
tott együttműködést azonban ekkor – szervezetszerű ejtőernyősegység 
hiányában - még nem dolgozták be a szabályzatba. Ezt a hiányosságot 
kiküszöbölve, Bertalan őrnagy 1941-ben – amikor a haderőn belül már 
zászlóalj szintű szervezetként létezett ejtőernyős-alegység – egy általa 
kidolgozott szabályzattervezetet nyújtott be a Légierő Parancsnokság-
hoz31. Ebben leírta az ejtőernyőscsapatok alkalmazási elveit és feladata-
it, amelyek: „…ipartelepek, közlekedési gócpontok, vasutak, úttestek, 
műtárgyak távíró-, távbeszélő és rádió összeköttetések és központok, 
víz-, és áramvezetékek, élelem-, üzemanyag- és egészségügyi raktárak 
elrombolása…repülőterek rombolása”32. A kis csoportokra épülő di-
verziós tevékenység mellett azonban feltűnnek a dokumentumban az ej-
tőernyős harcászati kötelékek területfoglalással és klasszikus védelmi 
tevékenységgel járó egyéb feladatok is: „…szorosok elzárása vagy sza-
baddá tétele, valamely fontos terepszakasz időleges megszállása a föl-
di gyorscsapatok megérkezéséig.”33 Bertalan Árpád őrnagy tehát fel-

                                                      
30 Uo. 14. o. 
31 Uo. 49. o. 
32 Uo. 
33 Uo. 
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adatként határozta meg az ejtőernyőscsapatok számára a klasszikus 
gyalogsági harc folytatását is. Azonban természetes, hogy nem kerülte 
el figyelmét az ejtőernyőscsapatok könnyűlövész jellege, az ejtőernyő-
vel földre juttatható támogató fegyverzet korlátozott tömege és mennyi-
sége, ami erősen behatárolta az ejtőernyős egységek hatékony védelmi 
harcát. Ezért – az ejtőernyősök klasszikus védelmi harcának megvívását 
leíró rész kiegészítéseképpen egy, a magyar légideszantcsapatok jövő-
beni fejlődését meghatározó szövegrész is bekerült a dokumentumba: 
„Az ejtőernyős csapat önállóan – sikert ígérően – csak gyors lefolyású 
és rövid időtartamú feladatok megoldására képes. Huzamosabb tar-
tamú feladatok végrehajtásával előbb-utóbb megsemmisül. Ezért na-
gyobb szabású és hosszabb időt igénylő feladatok megoldására a légi 
úton szállított gyalogsággal együttműködve alkalmazzuk.”34 Ez felhív-
ta a figyelmet az ejtőernyőscsapatok korlátaira, és a szervezetfejlesztés 
következő, logikus és szükségszerű állomását a vitorlázógép vagy szál-
lító repülőgép segítségével deszantolt légi szállítású alakulatok felállí-
tásában jelölte meg. 

Egy másik, az ejtőernyőscsapatok kiegészítésének tárgyában nap-
világot látott tervezet35 elkészítésében is részt vett. Ennek a területnek a 
szabályozása meghatározó jelentőségű volt az ejtőernyőscsapatok to-
vábbi fejlesztése szempontjából. A zászlóaljhoz bevonultatott önkénte-
sek kiválogatása és kiképzése – tekintettel a háborús időszakra – lassú-
nak és nehézkesnek bizonyult. A tervezet készítői felismerték, hogy a 
dinamikus szervezetfejlesztés szempontjából szükségessé vált a más te-
rületeken már sikerrel működő ifjúsági előképzési rendszer kiterjeszté-
se az ejtőernyőzés területére. Az ifjúság honvédelmi előképzéséről fő-
ként a 12 év fölötti fiatalokat tömörítő leventeszervezetek gondos-
kodtak. Az 1921-ben létrehozott leventemozgalom36 a testnevelésről al-
kotott törvény alapján, az oktatásügyi miniszter felügyelete alatt, de tar-
talékos honvédtisztek bevonásával végezte sportfelkészítő munkáját. 
1939-től a Honvédelmi Törvény, kötelezővé tette a fiatalok részvételét 
a leventemozgalomban. A szervezet irányítását fokozatosan a HM vet-
te át. A fiatalok kondíciójának magas szinten tartása és az alapvető 
honvédelmi ismeretek, köztük a lövészet oktatása mellett az állomány 

                                                      
34 Uo. 
35 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 50. o. 
36 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 263. o. 
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egy részénél olyan speciális területeken is végzett felkészítő munkát, 
mint a lovagló-, sí-, gépjárművezető-, motorkerékpáros és rádiós kikép-
zés, vagy a vitorlázó repülés. Ennek alapján az ejtőernyőscsapatok ki-
egészítéséről szóló tervezet megfogalmazói javaslatot tettek a levente-
kiképzés szélesítésére. A tervezet alapján minden nagyobb városban 
meg kell teremteni az ejtőernyős kiképzés szervezeti és anyagi feltét-
eleit37. A Bertalan-féle tervezet által javasolt ejtőernyős-kiképzés az 
1941-es évtől kezdődően – fő vonalait tekintve – megvalósult a honvé-
delmi előképzéssel foglalkozó ifjúsági szervezet keretei között, és ez 
nagymértékben hozzájárult az ejtőernyőscsapatok 1942-től végrehajtott 
szervezeti fejlesztésének sikeréhez, majd 1944-től az ejtőernyős diver-
ziós csoportok létrehozásához is. 

Bertalan Árpád őrnagy 1941-ben bekövetkezett tragikus halálá-
val jelentős veszteség érte a magyar ejtőernyőscsapatokat, elveszítették 
az egység alapítóját, a nagy tekintélyű vezetőt és tehetséges szervezőt. 
A délvidéki bevetéskor hősi halált halt parancsnok nevét felvette ala-
kulata, így ekkortól „Magyar Királyi vitéz Bertalan Árpád I. Honvéd 
Ejtőernyős Zászlóalj” volt a megnevezés. A pápai repülőtér területén 
az ejtőernyősök emlékművet38 állítottak korán eltávozott parancsno-
kuknak és balesetben elhunyt bajtársaiknak. Ugyanakkor a dinamikus 
vezető és szervező teljes életművet hagyott maga után, mivel úgy gya-
korlati, mint szabályzatalkotói síkon megtette, amit az adott erőforrások 
és lehetőségek mellett megtehetett. „Elvezette” csapatát addig a pontig, 
ahonnan már nem torpanhatott meg a fejlődés. 1941-től ugyanis a ma-
gyar ejtőernyős-alakulat fejlesztése elért egyfajta stabil szervezeti szint-
re, és jelentősen megváltozott a külső környezet is. A háború első idő-
szakában bevetésre kerülő német és szovjet légideszantok alkalmazási 
tapasztalatai39 egyértelművé tették ennek a fegyvernemnek a haté-
konyságát, így a dinamikus fejlesztés nemcsak hazánkban, de például 
az angolszász országokban is ekkortól indult meg. 

                                                      
37 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 50. o. 
38 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 281. o. 
39 Német részről 1940-ben Norvégiában és a belga Eben Emael erőd bevételé-
nél alkalmazták a deszantokat kiemelkedő sikerrel, míg szovjet részről ugyan-
ebben az évben Beszarábiában, majd 1941 őszén Moszkva előterében, 
Mcenszknél.     
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1.2. Az ejtőernyőscsapatok bemutató ugrásai és harcásza-
ti gyakorlatai 

Az 1939-től kezdődően végrehajtott gyakorlatok és bemutató ug-
rások nem csak az ejtőernyőscsapatok begyakorlottságának növelése 
szempontjából voltak döntő fontosságúak, de a katonai felső vezetés 
meggyőzésében is jelentős szerepet játszottak. A katonai vezetés állás-
foglalása nem volt egyértelmű az ejtőernyőscsapatok felállításának és 
fejlesztésének szükségességét illetően. Habár szem előtt tartották a 
szovjet, német és olasz példákat, visszariasztotta őket a csapatok felállí-
tásának magas költségvonzata. Jelentős szerep hárult az ejtőernyős be-
mutatókra a fegyvernem népszerűsítésében, önkéntesek toborzásának 
elősegítésében, ezáltal az előképzési rendszer kialakításában is.  

1939. január 1-én végrehajtották az új típusú magyar ejtőernyő 
hivatalos bemutató ugrást. Ez nagy jelentősséggel bírt, mivel a több 
száz beszerzendő ejtőernyő árának kérdése különösen sarkalatos pontja 
volt a ejtőernyőscsapatok magas költségeivel kapcsolatos vitának. A 
megbízhatónak tartott, külföldről beszerezhető típusokat igen magas 
áron szállították a gyártók. A hazai fejlesztésű és gyártású ejtőernyő ára 
a külföldi típusokénak mindössze a fele volt, viszont kétségeket ébresz-
tett a magyar gyártmánnyal szemben az, hogy voltaképpen előzmények 
nélkül, első termékként állította elő a fehérvári repülőgép-javító üzem. 
A bemutató ugrás és az új típusú ejtőernyő megtekintésére egy bizott-
ság érkezett a Honvédelmi Minisztériumból a szombathelyi repülőtérre. 
Az ugrásokat külföldi és magyar ejtőernyővel hajtották végre. A bizott-
ság megfelelőnek találta és elfogadta az új magyar ejtőernyőt. Az ol-
csó magyar ejtőernyő sikeres szereplése meggyőzte az ejtőernyőscsapa-
tok felállítását a magas költségek miatt ellenző tábornokokat, így 
hivatalosan is megnyílt az út az eszköz rendszeresítése és a csapatok 
bővítése előtt. 

Az ejtőernyőskeret első nyilvános szereplésére a szombathelyi re-
pülőnapon, 1939. június 3-án került sor. Felkészülését a bemutatóra 
megszemlélte a honvédség főparancsnoka, Sónyi Hugó gyalogsági tá-
bornok is. A szállító gépekből 20 fő hajtott végre ugrást, majd a földet 
érést követően harcászati gyakorlatot tartottak. A tábornok elégedettsé-
gének adott hangot és pénzjutalomban részesítette az ejtőernyős állo-
mányt. Másnap a repülőnap folyamán, több ezres nézőközönség előtt 
került sor az ejtőernyőscsapatok bemutatójára. Az ejtőernyősök három 
szállító repülőgépből hajtottak végre csoportos ugrást. A földet érést 
követően robbantási feladatot mutattak be. Ezt a harcászati bemutatót 
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követte a két ejtőernyős által végrehajtott „zuhanó ugrás,” amely nagy 
magasságú gépelhagyás és kis magasságú nyitás kombinációja volt. A 
gyakorlatot követően a katonai felső vezetés utasítására 30 fővel meg-
emelték az ejtőernyőskeret létszámát. 

Az 1939. szeptemberében Mátyásföldön tartott ejtőernyős bemu-
tatók már a szakmai elismertség jegyében zajlottak. Az ejtőernyőske-
retet ekkor már mint a haderőfejlesztés szempontjából kívánatos, a kor-
szerű hadviselés elveit megvalósító csapatot mutatták be a szakmai 
közönségnek. Küszöbön állt a honvédség hadrendjében egy ejtőernyős-
század megalakítása. Nem volt egyértelmű az ejtőernyőscsapatok had-
erőnemi alárendeltségének kérdése, így azonos érdeklődés mutatkozott 
úgy a szárazföldi haderőnem, mint a légierő részéről. A honvédség tá-
bornoki karának tartott ejtőernyős bemutatót a szombathelyi ejtőer-
nyőskeret. A hadtest- és hadosztályparancsnokok mellett megjelentek a 
Honvédelmi Minisztérium tisztjei és a Törzstiszti tanfolyam hallgatói 
is. A keret tagjai 300 méter magasságból hajtottak végre ugrást és har-
cászati gyakorlat keretében egy repülőtér elfoglalását mutatták be. Né-
hány ejtőernyős nagy magasságú ugrást is bemutatott a közönségnek. A 
légierő vezetése fokozott figyelemmel kísérte az ejtőernyőscsapatok 
fejlődését. A mátyásföldi bemutató után néhány nappal a szombathelyi 
repülőtéren tett látogatást Háry László ezredes, a légierő parancsnoka. 
A keret tagjai ekkor egységesen nagy magasságból végrehajtott ugrást 
mutattak be. A légierő parancsnoka – aki egyúttal a Légügyi Hivatal 
vezetője is volt – elégedettségét fejezte ki a gyakorlat kapcsán. Nem vi-
tás, hogy az ebben az évben önálló haderőnemmé vált légierő – a tevé-
kenységi köréhez kötődő infrastrukturális, kiképzési és technikai ele-
mek miatt – már bizonyos ambíciókat táplált a felállítandó ejtő-
ernyőscsapatok saját szervezetébe olvasztásával kapcsolatban. 

Ejtőernyős bemutató ugrásra került sor 1939. november 3-án 
Kassán, a légierő eszközeinek jelentős részét felvonultató repülőna-
pon40. A légierő történetében jelentős eseménynek számított az önálló 
felsőoktatási intézmény, a kassai Horthy Miklós Repülő Akadémia 
megnyitása. A vadász-, bombázó és felderítő pilóták mellett itt került 
sor a szállító pilóták képzésére is. A Repülő Akadémia látta el a légierő 
számára létfontosságú vitorlázó repülőgépes és ejtőernyős előképzési 
rendszer szakmai felügyeletét is. A repülőbemutató mellett ejtőernyős 
bemutató végrehajtására is sor került a megnyitón. Az ejtőernyősöket – 
ekkor már a pápai ejtőernyős század állományát – három szállító repü-

                                                      
40 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 44. o. 
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lőgép vitte a kassai repülőtér fölé. A 300 méteres minimális ugrási ma-
gasságot nem tudták tartani, mivel a felhőalap 180 méteren volt. Az ug-
rásvezető – tekintettel a kiemelt rendezvényre – a kis magasságú végre-
hajtás mellett döntött. A 21 fős csoport rendkívül veszélyes, de igen 
látványos ugrást mutatott be ekkor, mivel a gépet elhagyva szinte azon-
nal ejtőernyőt nyitottak, és szétszóródás nélkül, szinte zárt alakzatban 
értek földet. Az ugrás elnyerte a nagyközönség és a jelen lévő katonai 
vezetők tetszését. 

1940-ben az ejtőernyősszázad az éves kiképzési tervnek megfelelő 
foglalkozásokat és gyakorlatokat hajtotta végre41. Ekkor már nem az új 
típusú csapatok bemutatása, a katonai felső vezetés meggyőzése domi-
nált, hanem a háborús körülmények között folytatott gyors kiképzés. A 
Törzstiszti tanfolyam hallgatói számára a mátyásföldi repülőtéren eb-
ben az évben is ejtőernyős bemutatót tartottak, ezúttal áprilisban. Ek-
kor már az új, nagyobb szállító kapacitású Savoia szállító repülőgépek-
ből ugrottak az ejtőernyősök, összesen 26 fő. Májusban a harcászati 
gyakorlat elemeivel egybekötött kiképzési ugrásokra került sor Pápán. 
A felderítés, találkozóharc, támadás és különféle járőrfeladatok, illetve 
az éleslövészet végrehajtását is az ejtőernyős ugráshoz kapcsolták. Az 
egyhónapos kiképzést egy 29-én kezdődő, háromnapos gyakorlat zárta, 
ahol kötelékugrást, ejtőernyős ugrással egybekötött robbantási gyakor-
latot és éleslövészetet, illetve egyéb harcászati gyakorlatokat hajtottak 
végre. A tavaszi kiképzési időszakot Weth Henrik gyalogsági tábor-
noknak, a Honvéd Vezérkar főnökének előre be nem jelentett ellenőr-
ző látogatása zárta júliusban. Az erre a napra külső terepszakaszra ter-
vezett századszintű ejtőernyős gyakorlatot az ellenőrző elöljáró 
látogatása miatt módosították, és végrehajtották a repülőtér elfoglalását. 
A 125 fős hadilétszámú ejtőernyősszázad 300 méterről, zárt alakzatban 
hajtott végre ugrást. Az ugrást az ejtőernyősszázad állománya teljes fel-
szereléssel, nyakba akasztott géppisztollyal, tartalék lőszerrel és kézi-
gránátokkal felszerelve végezze. Az ejtőernyős katonák alakzatában 
színes kupolákkal megjelölve értek földet a robbanóanyagot és nehéz 
gyalogsági fegyverzetet tartalmazó konténerek. A földet érést követően 
a század lerohanta a repülőtér objektumait, amelyek közül néhányat fel 
is robbantottak. A robbantást színes füstgyertyákkal jelezték. Az ellen-
őrzés nem tárt fel hiányosságot, a vezérkar főnöke elégedett volt a látot-
takkal. Nyitva állt az út az ejtőernyősszázad zászlóaljjá fejlesztése előtt. 

                                                      
41 Uo. 46. o. 
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1.3. Az ejtőernyőscsapatok Kárpátalján tervezett művelete 

1939. március 15-én szakasz erejű ejtőernyőscsoport bevetését 
vették tervbe a Kárpátalján végrehajtott támadó hadműveletek támo-
gatására. A csehszlovák állam szétesése következtében került sor egyes 
kárpátaljai területek visszacsatolására. A szárazföldi támadó művelete-
ket a Kárpát-csoport elnevezésű hadtest erejű harccsoport hajtotta 
végre, amely egy gépesített és két lovasdandárból, egy gyalogezredből 
és hegyivadász-, illetve kerékpáros zászlóaljakból állt42. A gyorscsa-
patok 15-én hajnalban, Ungvárnál és Munkács körzetében nyomultak 
be Kárpátaljára. A szárazföldi erő előrenyomulása folyamán csak ki-
sebb irreguláris csoportok bocsátkoztak tűzharcba a magyar erőkkel, 
ezek viszont nem jelentettek különösebb akadályt. A támadó gyorscsa-
patok 16-án és 17-én jutottak ki a Vereckei illetve az Uzsoki hágók-
hoz. 

Az erdős-hegyes terepen célszerűnek látszott légideszant bevetése 
hágók, hidak és átjárók biztosítása céljából, a gyorscsapatok zavartalan 
előrenyomulásának biztosítása érdekében. Az alacsony létszám miatt 
azonban természetesen csak diverziós vállalkozások tervezésére kerül-
hetett sor. A katonai vezetés 15-én elrendelte az ejtőernyőskeret moz-
gósítását. A szállító repülőgépek a repülésre előkészítve, startkész álla-
potban várakoztak a repülőtér betonján. Az ejtőernyőskeret állománya 
teljes felszereléssel várta a felszállási parancsot. A tervek szerint az ej-
tőernyősegységet robbanóanyag és üzemanyag vételezésére először 
Mátyásföldre irányították volna, majd onnan a célterületre. Az egyik 
lehetséges feladat egy Kárpátalja területét elhagyni készülő, értékeket 
menekítő vonat feltartóztatása lett volna43. Harminchatórás készültség 
után a bevetést visszavonták, mivel a szárazföldi csapatok a gyors elő-
renyomulás miatt már nem igényelték az ejtőernyősök bevetését. 

                                                      
42 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 211-212. o. 
43 Szokolay Tamás: A magyar ejtőernyőzés lovagkora. Hadtörténeti Levéltár 
Tanulmányok Gyűjteménye 2280. 
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Ugyanakkor az ejtőernyőskeret mozgósítása néhány hosszú távú 
tanulsággal szolgált. A katonai vezetés által tervezett lehetséges beve-
tések többsége nem diverziós jellegű volt, hanem valamely objektum – 
híd, közlekedési csomópont vagy szoros – elfoglalását, és megtartását 
célozta. Ezért a bevetés sikeres végrehajtása érdekében felmerült a tá-
mogató fegyverzet – golyószóró, aknavető, nehézpuska és géppuska – 
alkalmazásának igénye is44. Ez a kérdés azonban technikailag ekkor 
még nem volt megoldott. Habár a kárpátaljai bevetésre nem került sor, 
az az ejtőernyőscsapatok fejlődését – az aktuális problémák feltárásával 
– mégis nagymértékben elősegítette. 

1.4. A délvidéki hadművelet folyamán bevetett légideszant 

Az első ejtőernyős harci bevetésre 1941. április 12-én került sor a 
délvidéki hadművelet folyamán. A magyar szárazföldi hadművelet el-
sődleges célja az ellenséges erők bekerítése volt, amit jelentősen gátol-
hatott a támadás elakadása az olyan természetes akadályoknál, mint a 
Ferenc-csatorna és a Ferenc József csatorna. Az ejtőernyős-csapatokat 
egy lovas és két gépesített dandár támadásának támogatására, a saját 
csapatok előrenyomulásának és az ellenség üldözésének meggyorsításá-
ra, illetve hadműveleti szintű bekerítés lehetővé tételére vetették be45. 
Az Újvidék-Titel irányába végrehajtott támadás folyamán az ejtőer-
nyős-zászlóalj azt a feladatot kapta, hogy öt szállító repülőgéppel, két 
hullámban kiszállítva, egy-egy századdal foglalja el a Ferenc- és a Fe-
renc József csatorna kulcsfontosságú hidjait, szerelje le a hidakon eset-
leg elhelyezett robbanótölteteket és védelmi állást kialakítva tartsa azo-
kat addig, amíg a gépesített alakulatok beérkeznek. A két elfoglalásra 
kijelölt híd a Ferenc-csatornán ívelt át Zombornál46 és Szenttamásnál, a 
támadás fő irányaiban. A támadás folyamatosságának biztosításával je-
lentős szerep hárult a hidakat megvédő ejtőernyős-alakulatokra. 

A szerb erők a zombori és a szenttamási híd környékét, valamint a 
településeket műszaki zárrendszerrel megerősített védelemmel és 
légvédelmi gépágyúkkal oltalmazták. A légvédelmi rendszer semle-

                                                      
44 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 18. o. 
45 Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április. 
Puedlo, Budapest, 2005. 67. o. 
46 Uo. 77. o. 
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gesítésére az ejtőernyős-támadás előtt a német és a magyar légierő 
bombázó repülőgépei tettek kísérletet47. A támadást megelőző órákban 
a szerb erők mozgásáról és a hidak állapotáról a budaőrsi repülőtérről 
felszálló felderítő repülőgépek szolgáltattak információt. A felderítő 
repülőgépek jelentése szerint a szerb erők folyamatosan, nagy 
tömegben vonultak vissza a hidakon, amelyeket láthatóan előkészítettek 
a felrobbantáshoz48. A helyi légi fölény kivívásáról, illetve a szállító 
repülőgépek biztosításáról a börgöndi repülőtérről felszálló vadász-
repülőgép-század gondoskodott. 

Az ejtőernyősök elsőként levegőbe emelkedő századát a zombori 
hídnál kívánták bevetni49. Az esőzések miatt vizes talajú pápai 
repülőtérről az ejtőernyős szállító század feladata nem volt kivi-
telezhető, ezért az ejtőernyős-zászlóalj állományát a veszprémi repü-
lőtérre szállították át. Az innen 17 órakor induló bevetés repülő 
katasztrófával kezdődött. Az eredetileg tervezett öt szállító repülőgép 
helyett csak négy került bevetésre, így kis mértékben megnövelték a 
gépenkénti terhelést. A szállító repülőgépeknek gépenként 26 fő ejtő-
ernyőst, négy fő gépszemélyzetet és a málházott felszerelést kellett a 
célterület fölé eljuttatniuk. A veszprémi repülőtérről a túlterhelt 
vezérgép csak nagy nehézségek árán tudott felemelkedni, majd 50 
méteres magasságban – vagy túlterhelés és a rakomány megcsúszása, 
vagy hidraulika hiba miatt – kormányozhatalanná vált és visszazuhant a 
földre. A gép azonnal felrobbant és a fedélzeten lévők közül huszan 
meghaltak, köztük Bertalan Árpád őrnagy, zászlóaljparancsnok is. A 
vezérgéppel együtt nemcsak a harccsoport parancsnokát és törzsét 
vesztették el, hanem megsemmisült a bevetés egész dokumentációja is. 

A megmaradt állomány ennek ellenére ragszkodott a harcfeladat 
végrehajtásához. A szárazföldi parancsnokság parancsot adott a 
szenttamási híd elfoglalására, mivel ekkorra a zombori hidat a szerbek 
már felrobbantották50. A zászlóalj parancsnokhelyettese biztonsági 
megfontolásokból csökkentette a gépek terhelését. A megmaradt három 

                                                      
47Uo. 74. o. 
48 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világhábo-
rúban. Zrínyi, Budapest, 1987. 55. o. 
49 Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941 április. 
Puedlo, Budapest, 2005.  68. és 77. o. 
50 Uo. 81. o. 
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repülő 19 órakor, szürkületkor indult dél felé. A késés, és az egyre 
romló fényviszonyok erősen megnehezítették a repülőgépek helyze-
tének pontos meghatározását. Navigációs hiba miatt a kijelölt 
ledobózónától 15 km-rel közelebb értek földet. Második hullám 
kiszállítására és ledobására már nem került sor, mivel besötétedett. A 
földet ért ejtőernyősök menetet hajtottak végre a szenttamási hídhoz. 
Az ejtőernyősvadászok a szárazföldi támadás élén haladó gépesített 
csapatokkal együttműködve, a gépesített erők számára gyalogsági 
támogatást biztosítva51 részt vettek a híd elfoglalásában. A szenttamási 
hidat hatórás harc árán, jelentős szerencsével sikerült épségben 
elfoglalni. A másik, ejtőernyős-támadás célpontjául kijelölt, a szerb 
erők által felrobbantott zombori hidat viszont hosszas munkával kellett 
megerősíteniük a műszaki csapatoknak52. Így, ott jelentős – közel egy 
nap – időt vesztettek a támadó magyar erők. 

1.5. Az ejtőernyős zászlóalj ellátási műveletei a Kárpátok 
térségében 

1941. július 6-án az 1. hegyidandár és a gyorshadtest légi ellátá-
sára vetették be az ejtőernyős szállítórepülő-századot. A honvédség 
Kárpátokban zajló művelete folyamán a támadó hegyidandár elszakadt 
ellátó szerveitől. Az erdős-hegyes terepen az ejtőernyős légi ellátás az 
erők gyors előrenyomulásának elsődleges feltételévé vált. A három 
Savoia szállító repülőgép és a tízfős ejtőernyős-állomány 5-én délután 
érkezett meg a debreceni repülőtérre, ahol megkezdték az ellátmány 
becsomagolását és málházását. A rakomány másnap 19 ejtőernyős 
konténerben és 31 ejtőernyővel felszerelt csomagban került ledobásra 
Kolomeától délre 46 km-re. Az erdei tisztáson kijelölt ledobó helyet a 
fogadó alakulatnak előzetes egyeztetés alapján füsttel kellett megjelöl-
nie. A feladatot a szállító repülőgépek kétszeri felszállással hajtották 
végre. Az első, délelőtti repülés folyamán az alacsony felhőzet és a he-
gyek között megülő pára miatt nem volt látható a célterület. A második, 
délutáni repülésnél – rádión történt egyeztetés alapján – egy újabb, job-
ban látható ledobó hellyel próbálkoztak. Mivel ekkorra az idő is kitisz-
tult, rendben átrepültek a Kárpátokon és végrehajtották az ejtőernyős 

                                                      
51 Uo. 89. o. 
52 Ravasz István (szerk): Magyarország a második világháborúban. Lexikon. 
Petit Real Kiadó, Budapest, 1997. 90. o. 
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teherdobást. Az utánpótlás ledobása után az ejtőernyősök is ugrást haj-
tottak végre és összegyűjtötték a ledobó tartályokat. 

1.6. Az ejtőernyőscsapatok 1942-es harcászati bemutatója 

1942 folyamán a kiképzésben jelentős változások álltak be, mivel 
ebben az évben megkezdődött a magyar ejtőernyőscsapatok harceljárá-
sának átalakítása. Egyrészt az év első felében lezajlott szervezeti fej-
lesztés – a géppuskás, nehézfegyver, műszaki és a híradó század felállí-
tása53 – másrészt a német légideszant-fegyvernem 1940-41-es harcásza-
ti tapasztalatait feldolgozó elemzések vizsgálata54 elvezetett ahhoz a 
döntéshez, hogy a zászlóaljat a kiscsoportos diverziós alkalmazás he-
lyett egy egységben kell bevetni. A nagy mennyiségű ejtőernyős 
deszantolása viszont az eddigiektől eltérő eljárásokat kívánt, mivel a 
szétszóródás elkerülésére az ugrást nagy kötelék esetén kis magasságról 
kellett végrehajtani. Ezt az eljárást indokolta a német légideszant-
csapatoknak az a harcászati tapasztalata is, amely szerint a kis magas-
ságú ejtőernyős ugrás fokozott védettséget biztosít az ellenség légvé-
delmi tüzével szemben. A németektől átvett új elvek szerint az eddigi 
5-600 méter körüli minimális ugrási magasságot a kiképzés folyamán 
közelíteni kellett a 100 méterhez. 

A harceljárás átalakításának egyfajta záró aktusa volt az 1942. má-
jus 25-én végrehajtott ejtőernyős harcászati bemutató, amelyre egy 
zászlóavatási ünnepség kapcsán került sor. Az avatási ünnepségen és az 
ezt követő légi parádén, valamint harcászati bemutatón részt vett a ma-
gyar katonai és politikai felső vezetés jelentős része. A bemutatón az ej-
tőernyősök zárt kötelékben repülő szállító repülőgépekről, kis magas-
ságról hajtottak végre ugrásokat, majd különféle harcászati szituációkat 
mutattak be látványos pirotechnikai imitáció keretében. Bár a harcá-
szati bemutató sikeres volt, a kitűzött célt, a 100 méter körüli kis ma-
gasságú ugrást nem tudta bemutatni az ejtőernyős-zászlóalj állomá-
nya. Ennek az volt az oka, hogy a harcászati bemutatót megelőző 
begyakorlás során két halálos kimenetelű baleset is bekövetkezett55 a 

                                                      
53 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 63. o. 
54 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 292. o. 
55 Uo. 326. o.  
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kis magasságú ugrások miatt, így a minimális ugrási magasságot a Lé-
gierő Parancsnokság 300 méterben határozta meg. 

Ennek a harcászati gyakorlatnak a tapasztalatai jelentős hatással 
voltak a magyar ejtőernyős csapatok fejlődésére. A balesetek kivizsgá-
lása folyamán a szakértői bizottság megállapította, hogy a rendszeresí-
tett H-40 M ejtőernyő a 100 méterről végrehajtott ugrásokra nem al-
kalmas56. Mivel a rendelkezésre álló haditechnikai eszközrendszer és a 
bevezetni kívánt harceljárás láthatóan nem állt összhangban egymással, 
a légierő parancsnokság további elemzések elkészítésére adott utasítást. 
Ennek eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a német kis magas-
ságú harceljáráshoz mindenképpen más típusú ejtőernyő rendszeresíté-
se szükséges. Az 1942. májusi gyakorlat tapasztalatai vezettek el oda, 
hogy a magyar haderő az átképzés megindítása céljából még ebben az 
évben szakmai delegációt küldött a német légideszantcsapatokhoz. A 
csoport tagjai általános ejtőernyős ismereteket, emellett nehéz fegyver-
zet és utánpótlás célba juttatására alkalmas teherdobási eljárásokat sajá-
títottak el. Megkezdték a tárgyalásokat a német deszanternyő hazai 
gyártása ügyében is57. Ezáltal az 1942-es harcászati gyakorlatot követő-
en egy hosszas fejlesztési folyamat vette kezdetét. A koncepció- és fel-
szerelésváltás azonban költség- és időigényes folyamat volt. A német 
légideszantcsapatok harceljárásának és felszerelésének végleges hono-
sítására csak két évvel később került sor. 1944-ben egy 30 fős német 
kiképzőkeret érkezett Pápára, akik az ekkorra nagy számban rendsze-
resített Ju-52-es szállító gépekből és az addig kihasználatlan He-111 
közepes bombázóból oktattak ugrást a rendszeresített német csapater-
nyőkkel. A nyár végéig az ejtőernyősezred alegységeinek egy részét át-
képezték az új harceljárásra58. A kiképzési folyamatot azonban meg-
szakították a Magyarország területén folyó harcok, amelyekbe a katonai 
vezetés az ejtőernyősezred állományát is kénytelen volt bevonni. 

                                                      
56 Uo. 333-334. o. 
57 Uo. 339-340. o. 
58 Tassonyi Edömér: Az ejtőernyősök harca a Kárpátok védelmében. Kanadai 
Magyar Szárnyak, 1982. 78. o. 
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1.7. Az ejtőernyőscsapatok bakonyi harcászati gyakorlata 

Az új típusú csapatok felállításával létrejött katonai képességek és 
lehetőségek szerencsés módon jól illeszkedtek a jellemzően első világ-
háborús tapasztalatokkal bíró magyar tábornoki kar Kárpát-medence 
védelmével kapcsolatos hadműveleti terveibe. Az első világháborús ta-
pasztalatok alapján megfogalmazott hadműveleti elképzelés59 szerint a 
Kárpát-medence védelmének kulcsa a Kárpátok hágóinak birtoklása 
és az ott megvalósított védelem, mivel így viszonylag kis erőkkel is ha-
tékony védelmi harc vívható. 1939-től a lezajlott terület-visszacsa-
tolásokkal a Kárpátok észak-keleti hágóinak birtoklása lehetővé tette a 
koncepció megvalósítását, így ott kiépült az Árpád-vonal. A Kárpátok 
déli hágói azonban nem kerültek magyar kézre, így azokat – szükség 
esetén – egy a román haderő elleni gyors támadással kellett volna bir-
tokba vennie a magyar haderőnek60. A védelmi koncepción 1940 végé-
től dolgozott a magyar vezérkar61. A magyar haderő képességeit 1942-
től úgy alakították, hogy az alkalmas legyen egy Dél-Erdély birtokba 
vétele céljából megindított támadó hadművelet hatékony végrehajtá-
sára62. A megvalósított védelem tervezett formája az lett volna, hogy a 
magyar erők még a támadó beérkezése előtt megszállják a Kárpátok 
hágóit. Egy ilyen műveletnél kiemelt szerep hárult az ejtőernyős-
alakulatokra, mivel a siker abban rejlett, hogy még az ellenség erőinek 
megjelenése előtt birtokba vegyék a kulcsfontosságú hágókat. Azok le-
zárása érdekében ledobott ejtőernyős-zászlóaljak egy-két napos – ejtő-
ernyős légi ellátással támogatott – védelmi harctevékenységet folytattak 
volna a hágóknál, lehetővé téve ez alatt a főerők beérkezését63. 

                                                      
59 Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi 
világháborúban 1914-1945. Puedlo Kiadó, Budapest, 2000. 8. o. 
60 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 
1999. 221. o. 
61 Szabó József János: Az Árpád-vonal – a Magyar Királyi Honvédség védelmi 
rendszere a Keleti Kárpátokban. Timp Kiadó, Budapest, 2002. 
62 Markó György (szerk.): Háború, hadsereg, összeomlás. Magyarország kato-
nai részvétele és szerepe a második világháborúban. Zrínyi, Budapest, 2005. 
29-31. o. 
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1943 májusában nagyszabású harcászati gyakorlatot tartottak az ej-
tőernyőscsapatok részvételével64. A feladat az volt, hogy az ejtőernyő-
sök a lehető legrövidebb idő alatt szállják meg a Bakony átjáróit és tart-
sák azt egy jelentős túlerővel, páncélosokkal és nehézfegyverzettel 
támadó ellenséggel szemben, a főerők beérkezéséig. A gyakorlat a Kár-
pátok hágóinak megszállását szimulálta. Az ejtőernyőscsapatok 
Bakonyszűcs község melletti bevetésekor nagy súlyt fektettek a nehéz 
fegyverzet – aknavetők és páncéltörő ágyúk – földre juttatásának vég-
rehajtására, hiszen ezek az eszközök garantálták az ejtőernyősök vé-
delmének állékonyságát. A harcászati gyakorlatot a Honvéd Vezérkar 
főnöke is megtekintette, tapasztalatait részletesen értékelte. A Kárpátok 
déli hágóinak megszállására vonatkozó terveket 1944. augusztusában, 
a gyakorlatban is megkísérelték kivitelezni, amelyet az 1.10 pontban 
ismertetünk. 

1.8. Deszant-elhárító művelet az ejtőernyős partizáncso-
portok felszámolására 

1944 júniusa és augusztusa között ejtőernyős csoportok felszámo-
lására Beregszász, majd Máramarossziget bázisról vetették be az ejtő-
ernyős-zászlóalj állományát, egyfajta deszant-elhárító tartalékként. A 
feladat végrehajtását a térségben egyre növekvő számban ledobott 
szovjet-magyar ejtőernyős diverziós (partizán-) csoportok tették indo-
kolttá. Ekkorra már rendelkezhetett információval arról a magyar kato-
nai vezetés, hogy a német ejtőernyős csapatok sikeres bevetést hajtottak 
végre a Jugoszláv hegyekben a partizánok ellen. A katonai vezetés ezért 
májusban elrendelte az ejtőernyős-zászlóalj mozgósítását. 

A szovjet hadsereg a magyar hadifoglyok diverzáns feladatok el-
látására vállalkozó állományát – összesen 391 főt - partizániskoláiban 
robbantásra és ejtőernyős ugrás végrehajtására képezte ki65, majd sza-
kasz erejű csoportokban, szovjet parancsnokhelyettessel, rádióssal és 
orvossal, esetleg robbantási szakemberrel megerősítve dobta le ejtőer-
nyővel Magyarország észak-keleti területein. A ledobott alegységek 
rejtőzködését segítette az erdős-hegyes terep, amelynek tisztásain lehe-
tőség nyílott a légi utánpótlás és erősítés fogadására is. A csoportok fel-

                                                      
64 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 74. o. 
65 Liptai Ervin (szerk.): Magyarország hadtörténete. Zrínyi, Budapest, 1985. 
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adata a diverziós cselekmények végrehajtása, esetenként mélységi fel-
derítő tevékenység mellett a helyi ellenállás szervezése volt. Néhány 
jelentősebb csoportot ismertetünk ezek közül. 

Május 10-én, Munkácstól északra dobtak le egy 22 fős szovjet-
magyar ejtőernyős csoportot66, amely a hegyekben rejtett bázist hozott 
létre, ahol több száz főre duzzasztotta állományát, és onnan diverzáns 
tevékenységet folytatott. Augusztus 8-án Munkácstól 15 km-re délre 
dobtak le egy 11 fős szovjet-magyar egységet67. Az erdős terepen vég-
rehajtott ledobás megfelelő rejtést biztosított a csoportnak, ugyanakkor 
számos baleset és sérülés forrása lett. A kötelék biztonságos rejtekhe-
lyet alakított ki magának, felvette a rádiókapcsolatot a szovjetparancs-
noksággal, ledobó helyet hozott létre a légi utánpótlás számára és to-
vábbi erősítést kért. Augusztus 25-én éjjel három szállító repülőgép 
fedélzetén érkezett be egy 31 fős erősítés és az utánpótlás, amelyet jel-
zőtüzekkel megvilágított területre dobtak le ejtőernyővel. Az egyik gép 
földnek csapódott, az utasok és a szállítmány megsemmisült. A másik 
két gépből ugró összesen 20 fő ugyan földet ért, de sokan megsérültek. 
Szeptember 24-én éjszaka további utánpótlás és két fő erősítés érkezett 
légi úton. A beérkezett utánpótlásokkal a csoport tovább folytatta di-
verziós tevékenységét, vasúti pályát rongált meg és üzemanyag raktárat 
támadott, miközben hadifogságból szökött szovjet katonákkal gyarapí-
totta létszámát.  

Augusztus 21-én Szatmárnémetitől északra, Máramarossziget 
térségében dobtak le egy 14 fős szovjet-magyar csoportot68, amely az 
erős szél miatt szétszóródott és nem volt képes erői gyülekeztetésére. 
Állományának egy részét – főleg az ugrás folyamán megsebesült sze-
mélyeket – a csendőrség elfogta. Szeptember 20-án egy újabb 12 fős 
csoportot69 dobtak le itt. Három héten keresztül folytattak diverziós te-
vékenységet, német és magyar alegységeket támadtak, majd átszivárog-
tak a szovjet csapatokhoz. Szeptember 17-én Szatmárnémetitől délre 

                                                      
66 Uo. 504. o. Maszlov-Melnyikov csoport, később Vatutyin, majd Thanko-
osztag. 
67 Uo. Uszta-csoport, később „Rákóczi –egység”. 
68 Uo. Dékán-csoport. 
69 M. Kiss Sándor (szerk.): Magyarország 1944: fejezetek az ellenállás történe-
téből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 142-155. o. Riszdorfer-
csoport. 
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dobtak le egy 21 fős szovjet-magyar csoportot70 két szállító repülőgép 
fedélzetéről. Az első gépből ledobott csoport navigációs hiba miatt föl-
det éréskor egy falu (Érmihályfalva) házaira esett. Erőiket így hamar 
felfedték és megsemmisítették a faluban állomásozó magyar csapatok. 
A másik gépből kissé távolabb ugró erőket szintén felfedték és üldözni 
kezdték, elfogásuk azonban nem sikerült. A csoport néhány napos tevé-
kenységet követően átszivgárgott a szovjetekhez. További kisebb szov-
jet-magyar ejtőernyős csoportok bevetésére került sor Sátoraljaújhely, 
Diósjenő és Ózd térségében.  

Mint látható, a diverziós csoportok bevetésének súlypontja a 
Munkács-Szatmárnémeti térség volt. A májustól szeptemberig be-
vetett 19 csoport többsége működött itt. Az elhárításukra odavezé-
nyelt ejtőernyős-zászlóaljat a fenti térség középső területein helyezték 
el. A zászlóalj június 5-én indult Pápáról Beregszászra, majd 27-én ál-
lományát a diverziós tevékenység súlypontjának áthelyeződése miatt 
Márama-rosszigetre vezényelték. A zászlóalj szakasz-század szinten 
teljesített járőrfeladatokat a környező területeken. Egy Ju-52-es szállí-
tó repülőgépekkel üzemelő repülőszázad ebben az időszakban a tér-
ségben hajtott végre feladatot71. A zászlóalj települési területéhez kö-
zel, Aknaszlati-nán egy kisebb repülőtér is rendelkezésre állt, így 
felmerült a szükség szerinti ejtőernyős alkalmazás gondolata is72. A 
nagy területen szétszórva ledobott diverziós csoportok blokírozásánál 
és felszámolásánál elvileg hasznosnak bizonyult volna a zászlóalj al-
egységeinek ejtőernyős ledobása, erre végül mégsem került sor. A helyi 
hatóságok általában hatékonyan számolták fel a diverziós csoportokat, 
így elegendőnek bizonyult az ejtőernyős zászlóalj gépjárműves járőrte-
vékenysége. 1944. augusztus 10-én az ejtőernyős zászlóalj állománya 
a Keleti-Kárpátok védelméért felelős 1. magyar hadsereg alárendelt-
ségébe került, 15-én a Tornyai-hágóhoz vonult, ahol néhány nappal 
később megkezdte védelmi harcát a szovjet csapatokkal szemben. 

                                                      
70 Uo. 150-151. o. Maléter-csoport. 
71 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 
1999. 246. o. 
72 Huszár János: A magyar ejtőernyős alegységek harci tevékenysége 1944-
ben. Hadtörténeti Közlemények, 1987. 2. sz. 289. o.  
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1.9. Ejtőernyős légi ellátási műveletek a Kárpátokban 

1944. július 25-én került sor a Delatyin73 térségben körülzárt 
csoportosítás ejtőernyős légi ellátására.. Az erődített támpontként be-
rendezett Delatyin az 1. magyar hadsereg Kárpátok előterében hú-
zódó védelmi vonalának fontos pontja volt. Az ott védő 24. hadosz-
tály és a 2. hegyi dandár állományát a 13-án Lemberg (Lvov) fő 
irányba megindított szovjettámadás vágta el részlegesen a visszavonuló 
főerőktől, amikor 24-én a magyar védelem balszárnyát végül áttörték a 
szovjet csapatok. A város néhány napos megtartása kiemelkedően fon-
tossá vált, mivel ez tette lehetővé a visszavonuló főerők Tatár-hágó irá-
nyába történő mozgását, új védelmi állásba vonulását. 

A Delatyin térségében körülzárt csapatok a további sikeres harcte-
vékenységhez, illetve a helyzet alakulásának függvényében tervezett 
visszavonuláshoz lőszert, egészségügyi anyagot, lótápot és élelmiszert 
igényeltek. Lőszerük szinte teljes egészében elfogyott, egyéb ellátási 
készleteik mennyisége is minimális szintre csökkent. A szárazföldi 
szállításra – a szovjet erők bekerítési kísérletei és a visszavonuló ma-
gyar csapatok nagy tömege miatt - nem volt reális lehetőség. A légi el-
látási feladat végrehajtása érdekében Pápáról a debreceni repülőtérre 
repült az ejtőernyősezred szállítóosztályának három Fiat G-12-es tí-
pusú közepes szállító repülőgépe, fedélzetükön 9 fő ejtőernyős kato-
nával. Debrecenben állították össze az ejtőernyővel ledobandó utánpót-
lást, és azzal feltöltötték a rendszeresített ejtőernyős konténereket. 25-
én innen indult a három gép a célterület fölé. A szállító repülőgépek 
biztosításáról Me-210 típusú nehézvadász repülőgépek gondoskodtak. 
A három szállító repülőgép összesen 8 tonna ellátmányt vitt a körülzárt 
csoportosítás számára. Az utánpótlást és a teljes fegyverzettel ugró 9 
ejtőernyős katonát sikeresen eljuttatták a körülzárt erőkhöz. Az ejtő-
ernyős-állomány egy része - az erdős-hegyes terepen végrehajtott ugrás 
következtében – a fákon fennakadt, személyi sérülés azonban nem tör-
tént. 

A légi úton ellátott 24. hadosztály és a 2. hegyidandár sikeres 
harctevékenységet folytatott. Nemcsak a várost védték ezek az erők, 
hanem azt is megakadályozták, hogy a szovjet csapatok teljes mérték-
ben bekerítsék őket. A Delatyin – Tatár-hágó útszakaszon 25-én és 26-

                                                      
73 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 446. o. 
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án hozzávetőleg 17 ezer fő élőerő, 8000 ló, 4500 különféle jármű és 87 
tüzérségi eszköz – a kivonni kívánt erők döntő többsége - vonult vissza 
sikeresen, nehéz eszközeivel együtt. A visszavonuló magyar csapatok 
bekerítésére tett szovjet kísérlet ez által kudarcot vallott. Delatyint vé-
gül 27-én adta fel a harccsoport, majd – az ejtőernyővel bejuttatott 
utánpótlást felhasználva – ezek az erők is sikeresen visszavonultak és 
elfoglalták helyüket az új védőállásokban. 

1.10. A tövisi vasúti csomópont ellen tervezett légideszant 
bevetés 

1944. szeptember 6. és 10. között a 2. magyar hadsereg Dél-
Erdély-i támadásának támogatása érdekében, a tövisi vasúti csomó-
pont elfoglalására tervezték bevetni az ejtőernyősezredet74. A 2. ma-
gyar hadsereg támadó hadműveletére a Kárpátok déli hágóinak meg-
szállása és lezárása érdekében került sor. Az ejtőernyőscsapatok 
bevetését – az eredeti koncepció és a korábbi gyakorlatok alapján – a 
hágók gyors birtokbavételére tervezték75, emellett természetesen nagy 
szerepet kaphattak volna kiemelt objektumok elfoglalásában, ezáltal a 
szárazföldi csapatok támadási ütemének magas szinten tartásában is. 

A szovjet csapatok augusztus 20-ai jasi-kisinyovi támadó hadmű-
velete, majd a román haderő 23-án bekövetkezett átállása a Kárpáto-
kon túli német védelmi rendszer összeomlásához vezetett. Ekkor vált 
reális veszéllyé a szovjet erők támadása a Kárpátok hágói irányába. A 
magyar katonai felső vezetés kezdeményezésére 25-én a Miniszterta-
nács elé került egy Dél-Erdély-i támadás azonnali megindításának kér-
dése, a Kárpátok védelmére kidolgozott koncepció érvényesítése érde-
kében. A Minisztertanács – tekintettel a bonyolult diplomáciai helyzetre 
– két napon keresztül elemezte a gyors támadás megindítására vonatko-
zó terveket. Diplomáciai okokból 26-án az azonnali támadást elvetet-
ték. A politikai vezetés a következő hét folyamán tovább elemezte a 
helyzetet. Végül a minisztertanács „hosszas külpolitikai és katonai 

                                                      
74 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 448. o. 
75 A német haderő szintén légi szállítású erők bevetésében látta a helyzet meg-
oldását, ezért szeptember 1. és 4. között légi úton a szászrégeni repülőtérre 
szállították a „Brandenburg” ezred egyik zászlóalját, amelyet a Békás-
szorosnál vetettek harcba. Illésfalvi – Szabó - Számvéber: Erdély a hadak útján 
1940-1944. Puedlo, Budapest, 2005. 80; 83; 88. és 92. o. 
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helyzetértékelést követően – szeptember 4-én Dél-Erdély katonai bir-
tokbavételét a Déli-Kárpátok hágói lezárása céljából…elhatározta, hi-
szen…(ez)…Magyarország védelmének…egyetlen lehetőségét jelen-
tette.”76  

A támadás – a döntéshozók egyhetes késlekedése77 következtében 
– csak szeptember 4-én indult meg, amikor a kitűzött hadműveleti cél 
elérésére már csak kevés reális esély mutatkozott. A 2. magyar hadse-
reg – egy páncéloshadosztály, négy gyaloghadosztály, három hegyiva-
dászdandár, illetve a németek által megerősítésképpen átalárendelt 
tábori, légvédelmi, illetve rohamlöveg-osztály – román erőkkel szem-
beni támadása az első három harcnapon sikeresnek bizonyult. A ma-
gyar erők 60 kilométert tettek meg, így –folyamatosan magas támadási 
ütemet és a szovjet csapatok lassú előremozgását feltételezve – elvileg 
lehetségesnek tűnt az eredetileg kitűzött hadműveleti cél, a Kárpátok 
déli hágóinak megszállása. A támadás üteme azonban szeptember 8-át 
követően némileg lelassult. A magas támadási ütem fenntartása céljá-
ból tervezte a katonai felső vezetés az ejtőernyőscsapatok bevetését. 
Feladatuk a tövisi vasúti csomópont elfoglalása lett volna, ami a 
Brassó-Arad fővonal egyik kulcspontja volt. Birtoklása lehetővé tette 
volna a csapatmozgások teljes kontrollját a Déli-Kárpátok előterében, 
lehetetlenné téve az ellenség tartalékainak gyors előrevonását, egyúttal 
elősegítve a magyar csapatok vasúti szállítását. A vasúti csomópont a 
magyar csapatok vonalai előtt, mintegy 30 km távolságra helyezkedett 
el. A HM Légügyi Főcsoportfőnökség ejtőernyős főtisztjének vélemé-
nye szerint: „Az elképzelés – Tövis ejtőernyős vállalkozással való 
gyors birtokbavétele – logikusnak, sőt…szükségesnek is tűnt.”78 A 
tervek szerint (gyenge) zászlóalj erejű ejtőernyős-harccsoport ledobásá-
ra került volna sor Tövis térségében. A légierő kivívta volna a helyi légi 
fölényt, majd a vasúti objektumot védő román légvédelmi ütegállásokra 
mért volna csapást. A vasúti csomópont elfoglalását követően az ejtő-
ernyős harccsoport bevárta volna a Torda irányából támadó szárazföldi 

                                                      
76 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo, Budapest, 2001. II. köt. 106. o. 
77 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai – 
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 
1999. 251. o. 
78 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 449. o. 
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erőket. Optimista becslések szerint ez 8 óra önálló tevékenységet jelen-
tett volna. 

A magyar 2. hadsereg támadásának szeptember 8-át követő to-
vábbfejlesztésére – ezáltal az ejtőernyős bevetés végrehajtására - 
azonban végül nem került sor, mivel a légi felderítés adatai alapján 
ekkorra a szovjet harcelőőrsök kijutottak a Kárpátok hágóira, a Vul-
kán-szorosra és a Vöröstorony-szorosra. A szovjet csapatok - még a 
szervezett ellenállás hiányában is – csak rendkívüli nehézségek árán, 
lassan, erősen széthúzódó menetoszlopban keltek át a Kárpátok két há-
góján.79 A keskeny hegyi utakon feltorlódott, lassan haladó oszlopok 
ideális célpontot nyújtottak a szovjeteket támadó légierő számára, 
amelytől jelentős veszteségeket szenvedtek80. Magyar és német részről 
a hágók is hatékonyan védhetők lettek volna, viszonylag kis erőkkel is, 
feltéve, hogy azok időben odaérnek. A terv megvalósításában jelentős 
szerepet játszhattak volna az ejtőernyős csapatok is. Végül nem így 
történt. A Kárpátok hágóinak megszállását célzó magyar hadműveleti 
tervet 10-én módosítani kellett. Habár még 11-én is tervezett a magyar 
katonai vezetés korlátozott célú támadásokat81, a továbbiakban a szov-
jet csapatok előretörése miatt – egyes csapattestek visszavonását köve-
tően - a 2. hadsereg erői mindössze a Torda-Aranyos vonalán megvaló-
sított védelmi harcra törekedtek. Az ejtőernyős csapatok bevetésére így 
csak a védelmi harcok folyamán, két héttel később került sor. 

1.11. Ejtőernyős alegység alkalmazása Nagyváradnál 

Ejtőernyős alegység bevetésére került sor 1944. szeptember 26-án 
és 27-én Nagyváradnál. A megerősített század szintű harccsoportot a 
kulcsfontosságú település védelmének támogatására alkalmazták. A 
gyorsan mozgósítható légi szállítású tartalék bevetésére a román csapa-
tok átállása, a romániai német védelem összeomlása és a szovjet csapa-
tok gyors előretörése miatt került sor. A Nagyvárad térségéből Észak-

                                                      
79 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo, Budapest, 2001. II. köt. 107. o. 
80 Illésfalvi – Szabó - Számvéber: Erdély a hadak útján 1940-1944. Puedlo, 
Budapest, 2005. 98. és 100. o. 
81 Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér – 1944 Szovjet-német és román-
magyar párhuzamos háború Magyarországon. Petit Real Könyvkiadó Buda-
pest, 2002. 174. o. 
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Erdély felé törő szovjet csapatok bekerítéssel fenyegettek néhány visz-
szavonuló magyar és német hadosztályt. A város térségében a magyar 
védelem összeomlott. A visszavonulás biztosításához, a város védelmé-
nek megszervezéséhez és a szovjet támadás megállításához szükségessé 
vált a tartalékok gyors előrevonása. A katonai vezetés első lépésként a 
Pápán állomásozó ejtőernyős erők gyalogsági erőként történő alkal-
mazása mellett döntött, mivel ezt a köteléket légi szállítással néhány 
óra alatt harcba vethették. A feladat végrehajtásához egy ejtőernyős 
tisztekből, tiszthelyettesekből és tisztesekből álló, 175 fős válogatott 
csoportot hoztak létre, akiket automata fegyverekkel láttak el. A harc-
csoport a géppisztolyok mellett 18 golyószórót, 3 aknavetőt és két ne-
hézpuskát vitt magával82. A csoportot két részre osztották.  

A csoport elsőként bevetésre kerülő részével szeptember 26-án 
délután szálltak fel az ejtőernyős alakulat szállító-repülőgépei. A va-
dászkíséretet a mátyásföldi repülőtér biztosította volna, a vadászgépek 
felszállására azonban végül nem került sor. A szállító-repülőgépek a 
megfelelő rejtés céljából az egész útvonalon kis magasságon repültek. 
Másfél órás repülés után a nagyváradi repülőtéren leszállva kirakták a 
deszantot, melynek állománya menetet hajtott végre a köröstarjáni híd-
hoz, ahol a folyó vonalára támaszkodva védelembe ment át. Az ejtőer-
nyős csapatok három napig sikeresen védték a hidat, majd azt felrob-
bantva visszavonultak Nagyváradra.  

A légi szállítású ejtőernyős harccsoport második része szeptember 
27-én landolt Nagyváradon. Ekkorra a repülőteret szórványos aknave-
tőtűz alatt tartották a szovjet erők. A deszant a harcszerű kirakást köve-
tően gépjárművön közelítette meg a számára Váradlesnél kijelölt vé-
delmi állást. A település peremvonalán mentek át védelembe, ahol a 
következő két nap folyamán számos szovjet-román gyalogsági támadást 
visszavertek, majd lőszerhiány miatt visszavonultak Nagyváradra. A 
továbbiakban a két ejtőernyős csoport egyesült és részt vett a német 
páncélos erők ellenlökésének támogatásában. Az egy hétig elhúzódó 
harcok folyamán a harccsoport 92 fős veszteséget szenvedett, feladatát 
azonban sikerrel látta el, mivel védelmi tevékenységével időt biztosított 
további tartalékok előre vonásához83. 

                                                      
82 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. II. köt. 119-121. o. 
83 Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán. Jókai Kör, Pápa, 1993. 90-92. o. 
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1.12. Tervezett légideszant-művelet a budaörsi repülőtér 
elfoglalására és légihíd működtetésére 

1944. december 30-a és február 15-e között az ejtőernyős szállító-
repülő-század részvételével német-magyar légiszállítási műveletre ke-
rült sor Budapest ellátása84 érdekében. A légi ellátási művelet repülő-
téri kapacitásának bővítése, illetve a tervezett kitörés támogatása 
érdekében egy, a budaörsi repülőtér elfoglalását célzó légideszant-
akció tervezésére és előkészítésére is sor került. A légi szállítási műve-
letben részt vevő erők gépállományát két német szállítóosztály, egy – 
az ejtőernyőscsapatok gépállományát is magába foglaló – magyar szál-
lítószázad, illetve egy ejtőernyős-teherkonténerek dobására alkalmas 
megerősített német bombázóezred gépállománya, továbbá januártól egy 
vitorlázógépes század adta. A légi szállítást így összességében 64 db 
német és magyar Junkers Ju-52-es szállítórepülőgép, az ejtőernyős 
csapatok három Fiat G-12-es, hat He-111-es85 és két SM-75 szállító-
repülőgépe, továbbá német alárendeltségben 93 db Heinkel He-111 
bombázó, valamint 73 db DFS-230 tehervitorlázó végezte. A légihíd 
legnagyobb forgalmat lebonyolító kiinduló repülőtere az ejtőernyős 
zászlóalj bázisa, a pápai repülőtér volt. 

1945. január 24-ére légideszant-művelet végrehajtását vette terv-
be a katonai vezetés, melynek célja a budaörsi repülőtér birtokbavéte-
le volt. Az elképzelések szerint a repülőtér elfoglalása egyrészt lehető-
séget teremtett volna a Budapestről kitörést végrehajtó erők addiginál 
jóval hatékonyabb légi ellátására, másrészt jelentős szerepet játszott 
volna az ostromgyűrű meglepetésszerű feltörésében, egyúttal biztosítot-
ta volna a kitörés fő irányát is. A tervezett légideszant-művelet a szá-
razföldi erők kívülről érkező felmentő, és belülről indított, a budaörsi 
repülőtér felé vezetett támadást egyaránt támogatta volna. A tervezés 
korai szakaszában, a légideszant-művelet első lépcsőjében ejtőernyős 
és vitorlázógépes erők bevetésével86 számoltak, amelyek – a második 
lépcsőben érkező légi szállítású erők beérkezését megelőzően – birtok-
ba vették volna a repülőteret és a környező dombokat. A repülőtér bir-

                                                      
84 Sipos Péter - Ravasz István: Magyarország a második világháborúban. Le-
xikon. Petit Real, Budapest, 1997. 56-59. o. 
85 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. 
Zrínyi, Budapest, 1989. 377. o. 
86 Uo. 199-259. és 223. o. 
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tokbavétele azután lehetővé tette volna a légi szállítású csapatok 
deszantolását, a terület védelmének hatékony megszervezését is. A 
művelet végrehajtását a január folyamán beérkező két további vadász-
repülő-osztály által kivívott helyi légi fölény tette lehetővé. A szüksé-
ges ejtőernyőscsapatok és a megfelelő számú vitorlázó-pilóta azonban 
sem a német, sem a magyar oldalon nem állt rendelkezésre. A magyar 
Szent László hadosztályt – azon belül egy ejtőernyős- és egy repülő-
lövész-ezredet – kiképzett deszant-vitorlázó pilótákkal, néhány hónap-
pal korábban szárazföldi műveletekben vetették be. A Szent László 
hadosztály egységei kiemelkedően sikeres harctevékenységet folytat-
tak, ezek során azonban jelentős veszteségeket szenvedtek, így beveté-
sük Budaörsnél nem volt lehetséges. A repülőtér elfoglalását célzó 
légideszant művelet tervezésének későbbi szakaszában – a rendelkezés-
re álló erők mennyiségének felmérését követően – egy csökkentett erő-
vel végrehajtott deszanttámadás keretében mindössze légi szállítású és 
korlátozott számban vitorlázó repülőgépes alakulatok bevetésével szá-
moltak. Ilyen értelemben került sor a légideszant-műveletben részt vevő 
magyar és német hajózóállomány eligazítására január 25-én87. A 
légideszant-művelet megindítása azonban a támogatandó két szárazföl-
di támadás sikerétől függött. A 18-án kívülről indított felmentő támadás 
(„Konrad-III.”) – jelentős veszteségek árán - ekkorra elérte a Váli-víz 
vonalát Baracska térségében88, majd másnap a Budaörstől 20 km-re lé-
vő Gyúró térségéig jutott. Kockázati tényezőként jelentkezett egy eset-
leges szovjet támadás a felmentő erők szárnyán. A tervek szerint ezzel 
egyidőben a katlanban rekedt páncéloshadosztály állományából kikülö-
nített harccsoporttámadásra készült a budaörsi út két oldalán a repülőtér 
felé. Csökkentette lehetőségeiket, hogy az egyre fokozódó szovjet 
nyomás miatt a védelem különböző pontjainak megerősítésére vezé-
nyelték erői egy részét. A katonai vezetésnek ebben a kedvezőtlen 
helyzetben döntést kellett hoznia a felmentőművelet további folytatásá-
ról. Végül a művelet felfüggesztése mellett döntöttek. Döntésüket egy-
aránt befolyásolhatta a két szárazföldi támadás kedvezőtlen alakulása, 
és a tervezett légideszant-művelet céljából mozgósítható erők hiánya is. 
A budaörsi repülőtér ellen így, végül nem került sor sem szárazföldi, 
sem légideszant támadásra, a január végére tervezett kitörési kísérlet 
kudarcot vallott. 

                                                      
87 Uo. 241. o. 
88 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 
1941-1943. Puedlo, Budapest, 2001. II. köt. 159. o. 
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1.13. Légideszant-eljárással végrehajtott diverziós akciók 

1944. szeptember 16-a és 1945. március 22-e között kisebb ejtő-
ernyős-diverziós akciókat hajtottak végre a VKF 2 irányítása alatt álló 
ejtőernyőscsoportok. Ennek alapját az képezte, hogy a 17. életévüket 
betöltött leventék besorozásáról szóló rendelet – a német mintára89 lét-
rehozott „Kopjás” csoportokra építve - új lehetőségeket teremtett az ej-
tőernyős-diverzió szervezésének területén, mivel az ejtőernyős előkép-
zésben részesült személyek is besorozhatóvá váltak. A „Kopjás” -
csoportok állományából – más alegységek mellett – felállították a 101. 
Fővezérségi Különleges Robbantó Zászlóaljat, amelynek három szá-
zadát bevonták az ejtőernyős-kiképzésbe90. Az ejtőernyős-előkép-
zettséggel rendelkező leventeállomány a pápai ejtőernyősezrednél ki-
képzési ugrásokat hajtott végre és diverziós képzésben részesült91. Első 
kísérleti jellegű bevetéseiket saját eszközökkel Pápáról kezdték meg. 
Az 1944. december 26-a és 1945. február 8-a közötti időszakban a szál-
lító-repülőgépeket az ejtőernyőscsoportok kiképzéséhez és bevetéséhez, 
a Budapest légi ellátása érdekében tevékenykedő német-magyar légi 
szállító-csoportosítás biztosította. Az akciókat Pápa és Bécsújhely bá-
zisokról egészen 1945. márciusáig folytatták. A 8-10 fős ejtőernyős-
diverziós csoportok általában egy-két fő pápai hivatásos ejtőernyősből 
és az általuk előzőleg kiképzett leventékből álltak92. Az általános ösz-
szeomlás keretei között bevetett fiatal leventék a tapasztalt vezetők al-
kalmazása ellenére sem voltak képesek a diverziós feladatok hatékony 
ellátására. Műveleteik sorra kudarcot vallottak, mivel alkalmazásukra a 
főerők visszavonulása mellett, a felmentés minden reménye nélkül ke-
rült sor, kiképzésük, valamint felszerelésük pedig elnagyoltnak és sze-

                                                      
89 A német „Wehrwolf” mozgalom szervezési mintáját követték. Gosztonyi 
Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Európa, Budapest, 
1992. 220-223. o. és Kastély Sándor (szerk): Katonai ejtőernyőzés Magyaror-
szágon. ZMNE Hadtörténelem Tanszék, Bp; 2005. 
90 Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 541. o. és 
Gosztonyi Péter: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Európa, 
Budapest, 1992. 220-223. o. 
91 Rózsás János: Gulag lexikon. Püski, Budapest, 2000. 341. o. 
92 Tóth Kálmán – Rácz István: Távol a hazától – leventék, katonák, hadifog-
lyok sorsa a második világháborúban. Jókai Mór városi könyvtár, Pápa, 2003. 
119-120. o. 
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gényesnek volt mondható. Hatékony tevékenységüket nagymértékben 
gátolta a jól szervezett szovjet deszantelhárítás is. 

1944. szeptember 14-én Dél-Erdélyben dobtak le egy négyfős, 
volt pápai ejtőernyősökből álló ejtőernyőscsoportot93, diverziós felada-
tokkal. Ez volt az első, kísérleti bevetés, ezért megbízható, tapasztalt 
személyekből válogatták össze az állományt. A csoport a pápai repülő-
térről indult, tagjait kevéssel a földet érés után elfogták a szovjetek94. 

1944. szeptember 16-án Egercsehinél dobtak le egy ejtőernyős-
csoportot95 mélységi felderítő és diverziós feladatokkal. A csoportot 
szállító repülőgép valószínűleg a bécsújhelyi repülőtérről startolt. Egy 
rádiós katona is a csoporttal tartott. A csoport állományát földet érést 
követően a szovjetek elfogták. 

1944. szeptember 17-én az Alföldön dobtak le egy ejtőernyős-
diverziós csoportot96. A bevetésre kerülő személyek között a pápai ejtő-
ernyős-zászlóalj állományából is részt vett legalább két fő. Földet érést 
követően a csoport állományát a szovjet csapatok elfogták, így az fel-
adatát nem hajthatta végre. 

1945. január 11-én Kecskemét térségében dobtak le ejtőernyő-
vel egy néhány fős csoportot97, ami főként leventékből állt. A földet 
érést követően a csoport tagjai elásták fegyvereiket, rádiójukat és a rob-
banóanyagot, majd hazaszöktek.  

1945. januárjának utolsó napjaiban Tolna megyében ejtőer-
nyővel dobtak le egy 5 fős csoportot98, amely ejtőernyős előképzettség-
gel rendelkező leventékből állt. A földet érést követően a csoport nem 
hajtotta végre feladatát, ehelyett fegyvereiket, rádiójukat és a robbanó-
anyagot elásták, egyenruhájuktól megszabadultak és hazamentek. 

                                                      
93 Rózsás János: Gulag lexikon. Püski, Budapest, 2000. 327. o. 

94 Kastély Sándor (szerk): Katonai ejtőernyőzés Magyarországon. ZMNE Had-
történelem Tanszék, Bp; 2005. 22. o. 
95 Rózsás János: Gulag lexikon. Püski, Budapest, 2000. 327. o. 
96 Uo. 73. és 83. o. 
97. Uo. 341. o. 
98. Uo. 299. o. 
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1945. február 13-án Dombóvár térségében dobtak le ejtőernyő-
vel egy 8-10 fős diverziós csoportot99, melynek többségében mozgósí-
tott, ejtőernyős-előképzettséggel rendelkező leventékből álló állomá-
nyát előzőleg a zalaistvándi kiképzőtáborban képezték ki. A földet érést 
követően a diverzáns csoport nem hajtotta végre feladatát, mivel a 
szovjet csapatok elfogták és kivégezték őket. 

1945. március 17-én Szeged térségében dobtak le ejtőernyővel 
egy 10 fős csoportot100 szovjet légvédelmi ütegállás megtámadása, il-
letve a Tisza három átkelőhelyének rombolása101 céljából. A csoport le-
ventékből álló állománya Bécsújhely repülőteréről indult. Legalább egy 
fő - a csoport parancsnoka, egyúttal a leventék kiképzője – valahai pá-
pai ejtőernyős zászlós volt. A Sövényháza és Szeged közötti földet érést 
követően a diverziós csoport állományát a szovjet csapatok elfogták, 
így nem hajtotta végre feladatát. 

1945. március 22-én Herend térségében dobtak le ejtőernyővel 
egy diverziós csoportot102, ami a földetérést követően öt napig önállóan 
tevékenykedett, ezután a szovjet csapatok elfogták őket. Vélhetőleg ez 
volt az utolsó bevetésre került ejtőernyős-diverziós csoport. 
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